
 
Notat: 

26. oktober 2017 

AS 

 

Europa-Parlamentet strammer ePrivacy-forslag 

 

Sammenfatning 

Europa-Parlamentet har nu vedtaget deres ændringsforslag en ny e-databeskyttelsesforordning, 

der udover et krav om al databehandling skal have forudgående samtykke indeholder 

mange uhensigtsmæssige ønsker til yderligere stramninger, Herunder: 1) Medier skal give adgang 

på rimelige vilkår til brugere, der ikke samtykker til cookies; 2) begrænsnings af mediers mulighed 

for at bede om samtykke, samt 3) at samtykke skal kunne håndteres via browserindstillinger. Hvis 

disse stramninger bliver endeligt vedtaget, vil det få en meget negativ effekt på mediernes 

indtægter fra digital annoncering. Næste skridt er en afklaret holdning i Rådet inden 

forhandlingerne går i trilog. 

 

Punkter af særlig betydning: 

Artikel 8: Beskyttelse af elektroniske enheder (“cookie bestemmelsen”): 

 Brugere ikke må nægtes adgang til indhold eller services på baggrund af at vedkommende 

ikke samtykker til databehandling, der ikke er strengt teknisk nødvendig og annoncering 

ses ikke som teknisk nødvendig. 

 En undtagelse for krav om samtykke til webstatistik indsnævres til måling udført af (eller på 

vegne af) førstepart. Brugere skal kunne fravælge af deltage i målingen. Data skal 

aggregeres og må ikke deles med andre eller samkøres med andre parters data. 

 

Artikel 9: Samtykke 

 Det skal være muligt for brugere at afgive og tilbagekalde samtykke ved brug af 

indstillinger. Disse skal kunne tilpasses individuelle parter og specifikke formål. 

 Indstillinger er bindende og kan håndhæves over for alle aktører. 

 Samtykke er ikke givet frit og dermed gyldigt, hvis det er opnået ved gentagne 

forespørgsler. For at forebygge sådanne gentagne samtykkeforespørgsler skal brugere 

kunne signalere et ønske om ikke at samtykke fx ved en do-not-track indstilling i browsere. 

 

Artikel 10: Privatlivsindstillinger 

 Browsere m.v. skal som standard forhindre andre i at lagre, tilgå, indsamle eller behandle 

information fra en brugers elektroniske enhed. Der er med andre ord ingen tvivl om, at 

cookies skal være blokeret som standard med mindre, de er strengt teknisk nødvendige.  
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 Ved installation af software skal brugere kunne ændre eller godkende standardindstillinger, 

der som nævnt skal stå til at blokere alt andet end, hvad der er strengt teknisk nødvendigt. 

 Tracking på tværs af sites skal som standard forhindres af browsere m.v. og der skal være 

særskilt mulighed for som minimum at vælge indstillinger for følgende for specifikke 

websites: 

 “(i) tracking for commercial purposes or for direct marketing for non-commercial 

purposes (behavioural advertising)1; (ii) tracking for personalised content; (iii) tracking 

for analytical purposes; (iv) tracking of location data; (v) providing personal data to 

third parties (including providing unique identifiers to match with personal data held by 

third parties)”. 

 Desuden skal der være mulighed for at samtykke til “internet-wide tracking” samt at 

brugeren kan vælge om multimedieafspillere, JavaScript eller lignende kan afvikles og om 

kamera og mikrofoner må anvendes.  

 Browseren skal informere om risikoen ved at samtykke til målrettet reklame og tracking til 

det formål. 

 Det skal via browseren m.v. være muligt, at afgive og tilbagekalde et specifikt og informeret 

samtykke til en bestemt aktør og særligt afgrænsede formål. Dette samtykke skal så kunne 

signaleres til andre parter og være juridisk gyldigt og kunne håndhæves.  

 Eksisterende software, der kommunikerer med internettet, har seks måneder fra 

ikrafttræden af forordningen til at udvikle ovenstående funktionalitet. 

 Specifikke samtykker i software skal have forrang over andre indstillinger, men den 

anvendte teknologi skal være godkendt af EU's Databeskyttelsesråd. 

 

Stemmefordeling 

Forslaget blev vedtaget af en centrum-venstre koalition bestående af S&D, ALDE, GUE/NGL samt 

Greens/EFA, mens EPP og ECR stemte imod. Fordelingen var 318 (for), 280 (mod). Bemærk: Både 

Morten Løkkegaard og Morten Helveg Petersen stemte mod forslaget, selvom de er med i 

ALDE-gruppen og dermed gik imod en direkte henstilling fra deres formand. Omvendt stemte 

Rikke Karlsson for forslaget selvom hun er med i ECR. 

 

Dansk stemmefordeling: For: Christel Schaldemose, S&D; Jeppe Kofod, S&D; Margrete Auken, 

Greens; Rikke Karlsson, ECR; Rina Ronja Kari, GUE/NGL. Mod: Anders Vistisen, ECR; Bendt 

Bendtsen, EPP; Jorn Dohrmann, ECR; Morten Helveg Petersen, ALDE; Morten Løkkegaard, 

ALDE. Stemte ikke: Jens Rohde, ALDE; Morten Messerschmidt, ECR; Ole Christensen, S&D. 

 

 

 

                                                           
1 Det giver ikke meget mening, men det er, hvad der står i teksten. 
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