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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 19.00–22.30
Europaparlamentet
STRASBOURG

Utfrågning av den nominerade kandidaten Yann Padova

Jag har fortlöpande arbetat med dataskyddsfrågor i över 15 år. Min yrkesbakgrund har 
gjort det möjligt att få en helhetssyn på ämnet (”360 graders överblick”), först som lagstiftare, 
sedan som regel- och tillsynsmyndighet (vid den franska dataskyddsmyndigheten CNIL) och 
slutligen som rådgivande advokat.

Som handläggare vid den franska nationalförsamlingen ansvarade jag för genomförandet av 
direktiv 95/46 i den nationella lagstiftningen. Detta direktiv ändrade CNIL:s befogenheter i 
grunden (lag från 2004).  När jag arbetade i nationalförsamlingen som expert på straffrätt 
och personuppgiftslagstiftning tillägnade jag mig rutiner och metoder, men framför allt 
fick jag den gnista som krävs för arbetet. Hit hörde också rådgivning och förhandlingar 
med ledamöterna, de politiska grupperna och ministrarna. Alla dessa uppgifter ingår också 
i Europeiska datatillsynsmannens uppgifter, vilket framgår av det policydokument som 
datatillsynsmannen offentliggjorde den 4 juni 2014.  

Som generalsekreterare utformade jag ”nya CNIL” i enlighet med lagen från 2004. Jag 
ändrade myndighetens organisation och gjorde dess juridiska, men framför allt dess tekniska, 
expertresurser mer mångsidiga. En regel- och tillsynsmyndighet som inte följer den tekniska 
utvecklingen är faktiskt mer benägen att vara konservativ och mindre pragmatisk i sina 
bedömningar, men också mer utsatt för yttre påtryckningar. Övertygelsen om detta fick mig 
att tredubbla antalet ingenjörer på CNIL.  För att en regel- och tillsynsmyndighet i 
dagsläget ska kunna vara oberoende måste den vara tvärvetenskaplig.  Jag såg till att 
CNIL fick juridiskt tvingande befogenheter och kontrollbefogenheter, jag utvecklade nya 
onlinetjänster för användarna, förnyade kommunikationen och satsade internationellt på att 
främja och förklara den europeiska modellen (t.ex. på den konferens i Strasbourg 2008 som 
utmynnade i Madridförklaringen). ”Nya CNIL” och dess kommunikationsstrategi framkallade 
fientliga reaktioner. Myndighetens oberoende utsattes för hot, dels genom parlamentets 



PE539.682v01-00 2/4 DV\1036745SV.doc

SV

ändringsförslag som syftade till att skära ned på dess budget, dels genom politiska 
påtryckningar i samband med vissa ärenden med nära anknytning till de medborgerliga 
friheterna. Några exempel på detta är kontrollen av polisregistret STIC (systemet för 
behandling av konstaterade överträdelser) och underrättelsetjänstens projekt EDVIGE för 
inrättande av ett uppgiftsregister. Jag vet alltså exakt vad oberoende innebär och vad det 
kräver, men jag vet också att det förutsätter öppenhet för dialog. Utan detta förvandlas 
oberoendet till ett ouppskattat och otillgängligt envälde. Det är ett sådant krävande och 
öppet, men ändå orubbligt oberoende som Europeiska datatillsynsmannen behöver för 
att kunna ta sig an sina nya uppgifter. 

Den ekonomiska dimensionen av dataskyddet är också mer aktuell än någonsin.  Jag 
möter den varje dag i mitt arbete som advokat på ett internationellt advokatkontor.  
Personuppgifterna är ekonomins nya ”svarta guld”. De gör det möjligt att skapa nya tjänster 
och nya marknader. De nya aktörerna inom den digitala ekonomin har således en total 
”genomslagskraft”, eftersom de kan verka på alla områden tack vare sin sakkunskap i fråga 
om personuppgifter. Denna kunskap om de ekonomiska realiteterna är avgörande för att 
Europeiska datatillsynsmannen ska förbli relevant och pragmatisk i sitt arbete som 
rådgivare för EU-institutionerna. 

I detta sammanhang, där innovation är ett bestående inslag och de juridiska 
regleringssystemen konkurrerar med varandra, har EU beslutat att reformera sin egen modell. 
Genom förslaget till förordning introduceras ett nytt styrningssystem för myndigheterna i 
form av en mekanism för enhetlighet under den framtida dataskyddsstyrelsen, för vilken 
Europeiska datatillsynsmannen kommer att fungera som sekretariat. Det är fråga om en 
särskilt krävande och strategiskt viktig ny uppgift. Det gäller alltså att ta fram en ”ny” 
Europeisk datatillsynsman med ett nytt team för ett nytt projekt. Jag vet av erfarenhet vad 
styrning av förändringar kräver i form av energi, engagemang, innovationskapacitet 
och entusiasm.  Entusiasm, smidighet i organisationen, ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt 
när det gäller dataskydd och en öppen men ändå orubblig syn på oberoende – det är vad den 
”nya” datatillsynsmannen behöver. Det är också dessa egenskaper som jag vill tillföra 
befattningen.  

I väntan på att den framtida förordningen träder i kraft bör tillsynsmyndigheten (Europeiska 
datatillsynsmannen) utföra sin tillsynsuppgift genom att utnyttja de erfarenheter som gjorts på 
området under de senaste tio åren och som läggs fram i tydlig form i policydokumentet. En av 
de främsta skyldigheterna för en tillsynsmyndighet är att vara förutsägbar.

Att vara förutsägbar innebär i första hand att man motiverar och informerar om sina 
kriterier för prioritering av tillsynsuppgifterna. Oavsett om det är fråga om besök på ort 
och ställe eller förhandskontroller i fråga om riskhantering skulle prioriteringen kunna utgå 
från följande: i) de klagomål som mottagits, fastän antalet har minskat konstant sedan 2011 
(från dåvarande 100 till 80 klagomål 2013), och ii) de teman som Europeiska 
datatillsynsmannen fastställer (t.ex. datasäkerhet, kommentarer, geolokalisering, praxisen att 
man tar med sig sin egen enhet (BYOD) inom EU-institutionerna, m.m.). Eftersom antalet 
mottagna begäranden om förhandskontroller ökar (80 stycken 2010, 280 stycken 2013), skulle 
datatillsynsmannen kunna hantera detta flöde och genomföra sina prioriteringar genom att 
med omdöme utnyttja underförstått samtycke i enlighet med artikel 27 i förordning 45/2001. 



DV\1036745SV.doc 3/4 PE539.682v01-00

SV

Europeiska datatillsynsmannen bör årligen offentliggöra sitt tillsynsprogram och 
informera om resultaten av föregående års program. Denna information skulle också 
bidra till att förbättra dataskyddskulturen inom EU-institutionerna genom att kartlägga bästa 
praxis. Programmet skulle antas på grundval av förslag från Europeiska datatillsynsmannens 
enheter, och också godkännas av den biträdande datatillsynsmannen. Det borde alltså 
utformas och genomföras som ledningens projekt.

I sin egenskap av tillsynsmyndighet bör Europeiska datatillsynsmannen vara rättvis och 
pragmatisk, vilket dessutom ökar myndighetens trovärdighet. Att vara rättvis innebär att 
man har en modell för förhandsbedömning av förenligheten med dataskyddsbestämmelserna 
och av relaterade risker. Modellen bör dock ses över regelbundet, t.ex. för att ta hänsyn till 
den tekniska utvecklingen (bland annat i fråga om datasäkerhet eller användningsområden) 
eller de lärdomar som dragits under tillsynen. Modellen bör också offentliggöras. För detta 
skulle tillsynsmannen kunna begära stöd från experter på informationsteknik (via Enisa eller 
andra resurscentrum). Att vara pragmatisk innebär att man bedömer förenligheten av en 
behandling av data enligt denna modell samtidigt som man tar hänsyn till de särskilda 
omständigheterna kring behandlingen, uppgifternas känslighetsgrad, målens legitimitet samt 
de risker som är förknippade med individens rättigheter. Ett riskbaserat tillvägagångssätt, 
när man väl har förklarat och förstått riskerna, är också ett sätt att främja en dataskyddskultur, 
eftersom det har en empirisk grund som berörda tjänster och personer lätt kan tillägna sig.

Som regel- och tillsynsmyndighet måste Europeiska datatillsynsmannen vara effektiv. Med 
beaktande av bristen på tillgängliga resurser bör Europeiska datatillsynsmannen vara selektiv
i sina tillsynsåtgärder gentemot företag och utnyttja externt stöd för att uppnå 
överensstämmelse. Sådant stöd erbjuds i första hand av uppgiftsskyddsombuden och 
uppgiftsskyddsamordnarna. Att förena och sporra denna gemenskap är ett sätt att öka 
Europeiska datatillsynsmannens åtgärder och säkerställa en hög dataskyddsnivå i unionen.  

För detta syfte bör datatillsynsmannen vara innovativ i sina kommunikationsmetoder. Man 
skulle till exempel, allt efter tillgängliga resurser, kunna överväga följande: i) Införa ett 
externt nät för uppgiftsskyddsombuden och uppgiftsskyddssamordnarna, som ger dem 
tillgång till praktiska riktlinjer, forum och vanliga frågor (FAQ) där de finner svar på sina 
egna frågor. ii) Anordna utbildning i form av webbkonferenser. iii) Genomföra moduler för e-
lärande. iv) Utarbeta verktyg och stöd som är anpassade till ombudens och samordnarnas 
behov, i enlighet med den information som insamlats genom frågeformulär. v) Eventuellt 
sammankalla alla ombud och samordnare en gång per år i anslutning till ett visst tema eller en 
viss åtgärd. 

För att kunna överväga hur Europeiska dataskyddsstyrelsen ska organiseras i framtiden bör 
man först tydligt definiera dess roll. Enligt förslaget till direktiv och förslaget till förordning i 
deras nuvarande lydelser (från januari 2012) ska dataskyddsstyrelsen se till att dessa rättsakter 
tillämpas samstämmigt samt reglera tvister och fungera som förlikningsorgan mellan de 
nationella myndigheterna. 

I detta syfte kan dataskyddsstyrelsen vidta åtgärder enligt något av följande fyra alternativ: 
a) På begäran av en nationell myndighet, inom ramen för dess befogenhet att utföra 
förhandstillsyn (till exempel när myndigheten vill upprätta en förteckning över behandling av 
data som den ska avge förhandsyttranden över, eller när den vill anta bindande 
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företagsbestämmelser). b) På begäran av en nationell myndighet, inom ramen för 
efterhandstillsyn (till exempel om en myndighet vägrar att samarbeta med en annan i samband 
med gemensamma tillsynsåtgärder). Parlamentet har också utökat dataskyddsstyrelsens 
befogenheter avsevärt i och med att den fått behörighet att pröva tvister mellan myndigheter i 
det fall att någon av dem har föreslagit sanktioner. c) På eget initiativ, för att skapa 
vägledningar i fråga om bästa praxis och riktlinjer till de nationella myndigheterna. d) Som 
gemensamt resurscentrum för tjänster avsedda för de nationella myndigheterna
(utbildningsåtgärder, tillhandahållande av dokument). 

Dessa fyra uppgifter, som naturligtvis kan vara kopplade till varandra (man kan t.ex. anordna 
utbildning om problem som konstaterats i samband med gemensamma åtgärder), borde 
åtminstone i början utgöra en grundval för struktureringen av styrelsens sekretariat, som 
Europeiska datatillsynsmannen ansvarar för. Vidare borde uppgifterna a), b) och c), som är 
förknippade med dataskyddsstyrelsens egentliga roll, anges som sådana i 
organisationsschemat, medan uppgiften som gemensamt resurscentrum, alltså uppgift d), 
borde vara en övergripande verksamhet till stöd för alla de övriga. Den borde baseras på 
tillgången till ett säkert externt nät som är öppet för de nationella myndigheterna och där det 
utöver stöd för utbildning samt grundkunskaper dessutom finns en uppföljningstabell över 
handläggningen av olika begäranden som lagts fram för dataskyddsstyrelsen. 

Handläggningen av de känsligaste ärendena, dvs. i allmänhet de som omfattas av uppgift 
b), efterhandstillsyn, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Europeiska datatillsynsmannen bör 
anstränga sig för att finna balanserade, rättvisa och opartiska lösningar, vilket är en faktor för 
att uppnå enighet och förtroende bland alla myndigheter. I detta sammanhang är Europeiska 
datatillsynsmannens och den biträdande datatillsynsmannens ”diplomatiska” roll samt deras 
tillgänglighet, förmåga att lyssna och föra en dialog, liksom deras kunskaper om olika 
nationella myndigheter och myndighetskulturer avgörande för att uppgifterna ska få en lyckad 
utgång. 

Dataskyddsstyrelsen borde regelbundet (med 18 eller 24 månaders mellanrum) utvärdera 
relevansen av denna organisation, som är strukturerad efter olika uppgifter och som 
stöds av den övergripande ”resursuppgiften”, för att garantera organisationens effektivitet 
och flexibilitet i en särskilt innovativ digital värld.   
Europeiska datatillsynsmannens olika nya och strategiska uppgifter förutsätter ändringar av 
förordning (EG) nr 45/2001, i första hand av artiklarna 46 (”Befogenheter”) och 47 
(”Uppgifter”).  


