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Spørgsmål nr. 104 (Alm. del) fra Folketingets Europaudvalg: 

”Ministeren bedes redegøre for Kommissionens arbejde med at 

evaluere databeskyttelsesforordningen (GDPR, (EU) 2016/679 

af 27. april 2016, jf. især art. 97) og regeringens bidrag til dette 

arbejde.”

Svar:

Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 97, at EU-Kommissio-

nen senest den 25. maj 2020 skal foretage en evaluering af databeskyttelses-

forordningen (GDPR). Ministerrådet bidrager til Kommissionens evalue-

ring med et fælles bidrag. 

Justitsministeriet har i indlæg i forbindelse med ministerrådets arbejde be-

tonet vigtigheden af det nationale råderum i databeskyttelsesforordningen, 

hvorefter Danmark kan fastsætte nærmere nationale regler for behandling af 

personoplysninger. 

Justitsministeriet har også peget på, at databeskyttelsesforordningen ikke 

nødvendigvis altid medfører hensigtsmæssige resultater, fordi reglerne i 

visse tilfælde medfører et stort ressourceforbrug, specielt for mindre data-

ansvarlige. Der er derudover peget på, at der er behov for sammenhæng i 

initiativer og sektorspecifikke retsgrundlag på tværs af EU samt behovet for 

vejledning og støtte for at understøtte et praktisk anvendeligt regelsæt. 

Justitsministeriet har endvidere givet udtryk for en bekymring for store tech-

giganters ageren og i den forbindelse også understreget vigtigheden af en 

effektiv sammenhængsmekanisme (som handler om samarbejde mellem 

medlemsstaternes tilsynsmyndigheder for at skabe en ensartet retstilstand på 

tværs af EU-landene). Endelig er der fra dansk side blevet peget på byrderne 

for frivillige foreninger samt små og mellemstore virksomheder. 

Justitsministeriet har i forbindelse med ovenstående inddraget Erhvervsmi-

nisteriet og Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen).

Justitsministeriet kan desuden nævne, at ministeriet den 29. november 2019 

har afholdt et møde med relevante interessenter om evalueringen af databe-

skyttelsesforordningen. 
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Det bemærkes i den forbindelse, at EU-Kommissionen i juni 2019, som led 

i GDPR evalueringen, foretog en høring af en række interessenter, herunder 

bl.a. European Banking Federation (EBF), DIGITAL-EUROPE og E-Com-

merce Europe og danske Forbrugerrådet Tænk. 

Det kan i øvrigt oplyses, at Justitsministeriet har opfordret EU-Kommissio-

nen til at sikre, at relevante interessenter, særligt Business Europe, ETUC 

og Regionsudvalget, inddrages, inden EU-Kommissionens evaluering skal 

ligge klar til maj 2020.
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