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DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE
UDTALELSE FRA DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE
om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med
henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig
aktivitet (KOM(2004) 509 endelig af 20. juli 2004)
(2004/C 301/03)
DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286,
under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger (1), og
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2), særlig artikel 28, stk. 2 —

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

1. Forslaget blev forelagt af Europa-Kommissionen den 28. september 2004 med henblik på en udtalelse
fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001. I henhold hertil skal Kommissionen høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, når den vedtager et forslag til fællesskabsretsakt vedrørende beskyttelse af personers rettigheder
og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. Som det fremgår af den foreliggende sag, gælder denne forpligtelse ikke kun forslag, der har beskyttelse af personoplysninger som sit
hovedemne, men også forslag, der bygger på, supplerer eller ændrer den eksisterende retlige ramme for
databeskyttelse, og forslag, der har en væsentlig betydning for beskyttelsen af personers rettigheder og
frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger, men ikke tager hensyn til den
gældende retlige ramme.
2. Forslaget bygger på artikel 280 i EF-traktaten. Det falder dermed fuldstændig ind under første søjle,
og det indebærer en accept af, at det i forbindelse med behandling af personoplysninger er nødvendigt at
sikre en passende databeskyttelse, jf. direktiv 95/46/EF og i givet fald forordning (EF) nr. 45/2001 (blandt
andet forslagets betragtning 11 og artikel 18).
3. Forslaget indeholder hverken nye bestemmelser om databeskyttelse eller undtagelser fra ovennævnte
lovgivning om databeskyttelse. Tværtimod falder spørgsmålet som helhed ifølge artikel 18 ind under den
nævnte lovgivning, og der henvises til gennemførelsesbestemmelser på nogle områder, nemlig Kommissionens adgang til og anvendelse af oplysninger, der er hentet fra medlemsstaternes optegnelser (artikel 11,
stk. 1), uanmodet udveksling af finansielle oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen (artikel
12, stk. 4) og gensidig bistand og udveksling af oplysninger (artikel 21). Det noteres med tilfredshed, at
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vil blive hørt, inden sådanne gennemførelsesbestemmelser vedtages.
(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

7.12.2004

7.12.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

4. Artikel 18, stk. 1, andet afsnit, indeholder en specifik bestemmelse om tavshedspligt over for andre
personer eller myndigheder end dem, der i fællesskabsinstitutionerne og — organerne eller medlemsstaterne i kraft af deres hverv skal have kendskab til de pågældende oplysninger. Det antages, at dette ikke
berører den registreredes ret til egenacces, medmindre en af de relevante undtagelser finder anvendelse,
hvilket principielt altid bør afgøres fra sag til sag (artikel 13 i direktiv 95/46/EF og artikel 20 i forordning
(EF) nr. 45/2001).
5. Forslaget supplerer og styrker forordning (EF) nr. 1073/1999, Rådets forordning (EF) nr. 515/97 og
Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003, og dets bestemmelser svarer i mange henseender til bestemmelserne
i den nævnte lovgivning. I den forbindelse er der grund til at fremsætte følgende bemærkninger:
a) Der bør i udkastet indsættes en bestemmelse om ændring af artikel 37, stk. 4, i Rådets forordning (EF)
nr. 515/97 om tilsyn med beskyttelsen af personoplysninger, så der tages hensyn til, at der nu er
udpeget en Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse. På baggrund heraf bør hele artikel 37 også
tages op til fornyet overvejelse, så der kan skabes et mere hensigtsmæssigt og effektivt tilsynssystem og
system for samarbejde mellem tilsynsmyndighederne. Den foreslåede forordning bør indeholde bestemmelser om eller bygge videre på et tilsvarende system.
b) Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 515/97, og hvis opgaver udvides
til også at omfatte forslagets anvendelsesområde, giver anledning til nogle problemer, der bør behandles,
i hvert fald med hensyn til det foreliggende forslag, hvis lejligheden ikke benyttes til at ændre forordning
(EF) nr. 515/97 yderligere. Det synes at fremgå af forordningens engelsksprogede udgave, at ad hocsammensætningen udgøres af de repræsentanter, der omhandles i artikel 43, stk. 1, tillige med databeskyttelsesrepræsentanterne. Det bør fremgå klart, at ad hoc-sammensætningen, som det fastslås i den
fransksprogede udgave, består af »repræsentanter, der er udpeget af hver medlemsstat fra dens egen eller
dens egne nationale tilsynsmyndigheder«. Under alle omstændigheder bør Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udtrykkeligt nævnes.
6. Endelig bør der, som det er tilfældet ved andre obligatoriske høringer, henvises til den formelle udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på grundlag af artikel 28, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 45/2001 inden betragtningerne (»under henvisning til udtalelse fra …«).

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2004.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
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