
ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og
beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens
sekretariat varetages af:

Europa-Kommissionen; GD for det Indre Marked; Direktorat A - Det indre markeds funktion og virkning. Koordinering. Databeskyttelse.
B-1049 Brussels - Belgien - Kontor: C100-6/136
Telefon: direkte linje +32 2299 2719, omstilling +32 2299 1111, fax +32 2296 8010
Internetadresse: http://europa.eu.int/comm/privacy

0901/02/DA/endelig udg.
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Udtalelse 10/2001

Om behovet for en afbalanceret fremgangsmåde i kampen mod terrorisme

Vedtaget den 14. december 2001



GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF
PERSONOPLYSNINGER,

som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 19951,

har

under henvisning til direktivets artikel 29, 30, stk. 1,  og 30, stk. 3,

under henvisning til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14,

vedtaget følgende udtalelse:

De tragiske terroristangreb på De Forenede Stater har sat fokus på behovet for, at demokratiske
samfund tager del i kampen mod terrorismen. Denne målsætning er et både nødvendigt og
værdifuldt element af demokratiske samfund. I forbindelse med denne kamp må visse betingelser
overholdes, som også er en del af fundamentet for vore demokratiske samfund.

I denne særlige sammenhæng drøftes i øjeblikket forskellige foranstaltninger, både på EU-niveau2

og i medlemsstaterne. Nogle af dem er meget innovative, hvorimod andre blot er en aktualisering
af eksisterende projekter, der i den nuværende sammenhæng modtages med fornyet entusiasme. I
mange tilfælde dækker disse foranstaltninger flere områder end blot kampen mod terrorisme. Man
kan konstatere, at anvendelsen af metoder til identificering, og mere generelt indsamling af data
om enkeltpersoner gennem anvendelsen af f.eks. biometrikken, er stadig mere udbredt. Hertil
kommer, at visse former for adfærd i forbindelse med informationssamfundet - den såkaldte
cyberkriminalitet - i stigende grad kriminaliseres, såsom indtrængen i edb-systemer, men også
kopiering af ophavsretsbeskyttede værker3. Definitionen af disse lovovertrædelser er ofte vid og
kan derfor rejse spørgsmål om overholdelsen af det grundlæggende retssikkerhedsprincip og det
grundlæggende legalitetsprincip med hensyn til lovovertrædelser og sanktioner4. Samtidig styrkes
de eksisterende processuelle foranstaltninger, som kan berettige til offentlige myndigheders
indtrængen i privatsfæren og nye, omtvistede foranstaltninger drøftes eller vedtages. Dette
vedrører ikke alene telefonaflytning, men også andre foranstaltninger som elektroniske
tjenesteydelsesudbyderes og -operatørers forudgående og generelle tilbageholdelse af
telekommunikationsdata, vedtagelse af foranstaltninger, der muliggør en "tidstro" overvågning af
borgere, opgivelse af princippet om dobbelt strafbarhed som betingelse for udvekslingen af visse
personoplysninger vedrørende forbrydere, udveksling af personoplysninger i forbindelse med
forskellige formål, såsom bekæmpelse af kriminalitet, indvandring og kontraspionage samt for
tidlig overførsel af personoplysninger til tredjelande. Særlig sådanne overførsler kan være farlige,
                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31, tilgængelig på:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm
2 Se navnlig konklusionerne fra Rådets samling (retlige og indre anliggender samt cicilbeskyttelse), den 20. september
2001, EU's "køreplan" efter angrebene i USA (13880/1) af 15. november 2001.
3 I USA har Recording Industry Association of America (RIAA) forsøgt at få vedtaget en ændring i forbindelse med
drøftelserne af den såkaldte “Patriot Act”. I medfør af denne ændring ville denne organisation have fået retlig tilladelse
til at trænge ind i informationssystemer med henblik på at identificere personer, der er skyldige i
ophavsretskrænkelser.
4 Se Europarådets konvention om cyberkriminalitet, underskrevet i Budapest den 23. november 2001.



hvis modtagerlandene ikke har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med
databeskyttelse.

Alle disse foranstaltninger har en direkte eller indirekte indvirkning på beskyttelsen af
personoplysninger. Gruppen har udarbejdet adskillige udtalelser om relaterede emner5 med fuldt
kendskab til det alvorlige problem, som terrorismen udgør, et fænomen, der beklageligvis har
været kendt i en rum tid i Europa.

I denne sammenhæng minder gruppen om vore demokratiske samfunds forpligtelse til at sikre
respekten for fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Fysiske personers
ret til beskyttelse af personoplysninger er en del af disse grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder6. Fællesskabets direktiver om beskyttelse af personoplysninger (direktiv
95/46/EF og 97/66/EF) er en del af denne forpligtelse7. Formålet med disse direktiver er at sikre
overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig retten til privatlivets
fred i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, og at bidrage til overholdelse af de
rettigheder, der beskyttes ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og
grundliggende frihedsrettigheder, navnlig artikel 8.  I alle disse retsakter indgår der undtagelser i
forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet, men de skal opfylde særlige betingelser.

Gruppen understreger navnlig behovet for at tage hensyn til de langfristede virkninger af den
hastepolitik, der i øjeblikket hurtigt gennemføres eller påtænkes. Denne overvejelse vedrørende de
langfristede virkninger er så meget desto mere nødvendig, eftersom terrorisme ikke et nyt
fænomen og ikke kan betragtes som et midlertidigt fænomen. Gruppen understreger også pligten
til at overholde proportionalitetsprincippet i forbindelse med enhver foranstaltning, der begrænser
den ret til privatlivets fred, der er fastslået i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder samt relevant retspraksis. Det betyder bl.a. en forpligtelse til at påvise,
at en foranstaltning sker på baggrund af et « afgørende samfundsmæssigt behov ».
Foranstaltninger, der blot er « nyttige » eller « ønskelige » kan ikke begrænse de grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder. Gruppen understreger derfor behovet for at indlede en
omfattende debat om de forskellige foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, herunder en
analyse af alle mulige indvirkninger på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og
navnlig en afvisning af enhver form for sammenblanding mellem reel bekæmpelse af terrorisme og
generel bekæmpelse af kriminalitet, samt en begrænsning af de processuelle foranstaltninger, der
har indvirkning på privatlivets fred, til de foranstaltninger, der reelt er nødvendige.

                                                
5 Se navnlig arbejdsdokumentet “Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet” af 23. februar 1999, henstilling 1/99
om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger på Internettet via software og hardware, henstilling 2/99
om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning af telekommunikationer, henstilling 3/99 om internet-
tjenesteleverandørers opbevaring af trafikdata af hensyn til retshåndhævelsen, arbejdsdokumentet “Beskyttelse af
privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af onlineoplysninger” af 21. november 2000,
udtalelse 2/2000 om den generelle revurdering af kommunikationslovgivningen, udtalelse 7/2000 om Europa-
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse
af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor af 12. juli 2000 KOM(2000) 385, udtalelse 4/2001 om
Europarådets udkast til konvention om cyberkriminalitet samt udtalelse 9/2001 om Kommissionens meddelelse om
etablering af et sikrere informationssamfund ved forbedring af informationsinfrastrukturernes sikkerhed og
bekæmpelse af computerrelateret kriminalitet. Alle disse dokumenter findes på
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/index.htm
6 Se navnlig artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt retspraksis fra Den

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Aman-sagen af 16. februar 2000 og Rotaru-sagen af 4. maj 2000.
7 Se betragtning 1, 2, 10 og 11 i direktiv 95/46/EF og betragtning 2 i direktiv 97/66/EF.



Gruppen minder endvidere om, at lovgivningsmæssige foranstaltninger, der begrænser
enkeltpersoners ret til privatliv, skal være tilgængelige og forudsigelige for så vidt angår deres
virkning på de pågældende personer. Dette krav omfatter, at lovgivningen skal være tilstrækkeligt
tydelig hvad angår dens definitioner af omstændigheder, omfang og metoder for udøvelse af
foranstaltninger, som indebærer indgreb. Bestemmelserne skal være klart udformede og detaljeret
angive, under hvilke omstændigheder de offentlige myndigheder har ret til at træffe
foranstaltninger, der begrænser grundlæggende rettigheder. De skal navnlig specificere, hvor
sådanne foranstaltninger eller tiltag kan anvendes og bør udelukke enhver form for almen eller
undersøgende overvågning samt tilbyde beskyttelse mod vilkårlige angreb fra de offentlige
myndigheders side8.

Gruppen er endelig bekymret over den stigende tendens til at fremstille beskyttelsen af
personoplysninger som en hindring for en effektiv bekæmpelse af terrorisme. Gruppen minder dels
om, at retsakterne vedrørende databeskyttelse (som omfatter direktiv 95/46/EF og 97/66/EØF samt
artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) har til formål at
beskytte borgernes grundlæggende rettigheder, og dels om, at de pågældende retsakter indeholder
de undtagelser, der er påkrævede til en bekæmpelse af kriminalitet inden for de grænser, der er
fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Foranstaltninger mod terrorisme må ikke og behøver ikke at forringe de gældende standarder for
beskyttelse af grundlæggende rettigheder, der karakteriserer demokratiske samfund. Et
nøgleelement i bekæmpelse af terrorismen er, at vi skal beskytte de grundlæggende værdier, der er
basis for vore demokratiske samfund, og som er netop de værdier, som de, der er tilhængere af
anvendelse af vold, søger at tilintetgøre.

Udfærdiget i Bruxelles,
den 14. december 2001

På gruppens vegne

Stefano RODOTA

Formand

                                                
8 Se navnlig retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagerne Chappell (30. marts 1989, nr. 152,

punkt 56), Malone (2. august 1984, punkt 67 og 68), Sunday Times (26. april 1979, punkt 49), Valenzuela Contreras
(30. juli 1998, punkt 46) og Lambert (24. august 1998).


