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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

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

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

STRASBOURG

Utfrågning av den nominerade kandidaten Cinzia Biondi

– Varför har du sökt denna befattning och varför menar du att du är lämplig för den?

Jag är glad över att få möjligheten att presentera mig själv i samband med tillsättningen av 
nästa biträdande europeiska datatillsynsman.

Jag ansökte till tjänsten för att jag tror starkt på unionsmedborgarnas grundläggande 

rättigheter och friheter i fråga om behandlingen av personuppgifter och den personliga 

integriteten. Jag är dessutom mycket engagerad och besitter en stark kombination av 

kunskap, erfarenhet och färdigheter för att bli en effektiv förkämpe för och försvarare av 

dessa grundläggande rättigheter.

Vi befinner oss för närvarande i ett unikt och avgörande skede för uppgiftsskyddet och den 

personliga integriteten, både i Europa och i resten av världen. Det finns utmaningar och hot 

som måste debatteras ordentligt och hanteras effektivt. Det finns däremot också möjligheter 

att utnyttja förutsatt att vi lyckas få till stånd en behövlig atmosfär av öppenhet och 

förtroende på hemmaplan, vilket kommer att göra det möjligt för oss alla att engagera oss 

till fullo globalt och ta till oss de innovationer som finns att tillgå utanför Europa. Jag har 

en hög ambitionsnivå för EU:s institutioner och organ i dessa frågor, både inom Europa och 

globalt. Jag skulle vilja bidra med mina insatser för att uppnå detta mål.

Rollen som biträdande tillsynsman för med sig privilegiet och ansvaret att påverka politik 

och kultur. Jag vill utnyttja tillfället att stärka grundprincipen att uppgiftsskyddet och den 

personliga integriteten tillhör unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. De är båda av 
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avgörande betydelse, och om vi misslyckas eller underlåter att skydda dem kan det leda till 

ogynnsam inverkan på andra rättigheter och friheter.

Jag menar att min övertygelse och vision gör mig lämplig att axla denna roll, samt att min 

erfarenhet och mina starka sidor kommer att hjälpa mig att bli framgångsrik.

Jag har arbetat mycket nära organisationer och industrier inom alla sektorer, däribland 

offentliga organ och tillsynsmyndigheter, och jag har synnerligen omfattande erfarenheter 

från ledningsnivåer i privata industrier nationellt och internationellt. Jag har på nära håll 

bevittnat den mångfald av attityder, uppfattningar, rädslor och myter som florerar kring 

uppgiftsskyddet och den personliga integriteten. Erfarenheten har lärt mig att svårigheten 

oftast inte ligger i vad organen vill åstadkomma, utan hur de går till väga för att uppnå sina 

mål. Om jag anförtros uppgiften som biträdande tillsynsman kommer jag att tillämpa min 

syn på dessa perspektiv tillsammans med de framgångar jag själv har haft i min verksamhet 

på området på annat håll.

Jag kommer att anlägga ett fräscht och förutsättningslöst perspektiv på Europeiska 

datatillsynsmannen. Dessutom kommer jag att tillföra en kombination av kunskap, expertis 

och erfarenhet som jag tror både kommer att stärka och komplettera det den nya 

tillsynsmannen tillför och därigenom skapa ett starkare team.

Jag gillar och är bra på att föra människor samman i ett gemensamt syfte och för att uppnå 

ett gemensamt mål. Genom mina tvärdisciplinära erfarenheter inom uppgiftsskydd och 

regleringen av finansiella tjänster har jag framgångsrikt fört samman inflytelserika 

organisationer, föreningar och människor för att diskutera den föreslagna allmänna 

uppgiftsskyddsförordningen, debattera gemensamma intresseområden och främja 

samarbete och informationsutbyte.

Mina specialkunskaper i lagstiftning på teknikområdet och i att leda storskaliga it- och 

datafokuserade projekt har gett mig ovärderliga insikter i teknik- och informationsbaserade 

industrier. Min förståelse av deras motiv, kapacitet och operativa praxis medför att jag har 

goda förutsättningar för att stödja, råda och övervaka EU-institutionerna. Detta kommer jag 

att göra inte bara med hänsyn till deras egna teknikbehov och teknikmål, utan också vad 

gäller utvecklingen av deras politik på områdena teknik och digitala tjänster.

Självständigt tänkande och egna initiativ har varit nödvändiga egenskaper i alla roller jag 

tidigare haft. Integritet och professionalism har alltid varit kärnan i min karriär. Om jag 

utses kommer jag att fortsätta att tillämpa och envist upprätthålla dessa principer och 

standarder i rollen som biträdande tillsynsman.

– Kan du redogöra för dina tankar om Europeiska datatillsynsmannens tillsynsuppgift? 
Hur ser du på Europeiska datatillsynsmannens tillsynsroll i samband med EU-
institutionernas och EU-organens verksamhet, och hur ämnar du utnyttja 
datatillsynsmannens befogenheter att ingripa och se till att reglerna följs? 
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Förordning (EG) nr 45/2001 fastställer kraven, uppdraget och befogenheterna för 

Europeiska datatillsynsmannen. Arbetsordningen (17.12.2012) fastställer ramarna för hur 

dessa ska utföras och utövas av Europeiska datatillsynsmannen, samt vilka interna 

strukturerna som gäller för denne. Jag är medveten om att dessa dokument tillsammans 

fastställer Europeiska datatillsynsmannens befogenheter och verksamhetsparametrarna, och 

jag kommer att arbeta inom ramarna för befintliga och framtida strukturer. Jag upprepar 

inte innehållet i dem här. I stället skulle jag kort vilja presentera mina tankar om vad jag 

vill uppnå med tillsynsverksamheten och de förväntningar jag kommer att ha på de av EU:s 

institutioner och organ som behandlar data.

Enligt min mening vilar det på Europeiska datatillsynsmannen att visa starkt, otvetydigt 

och självständigt ledarskap för att se till att unionsmedborgarnas rättigheter respekteras av 

EU:s institutioner och organ. Om jag erbjuds tjänsten kommer jag att med fasthet och 

konsekvens kämpa för att uppgiftsskyddet och den personliga integriteten betraktas som de 

bindande grundläggande rättigheter de är. De är rättigheter som den europeiska 

gemenskapen på mycket goda grunder har ägnat årtionden åt att utarbeta och skydda. Vi 

måste emellertid samtidigt inse att det inte handlar om absoluta rättigheter. I undantagsfall, 

där det föreligger ett verkligt och belagt behov av mycket specifika och isolerade åtgärder, 

kan EU-institutionerna komma att behöva gynna ett konkurrerande och oförenligt intresse. 

Jag kommer att kräva en ordentlig debatt och full insyn innan ett sådant tillvägagångssätt 

väljs. Dessutom måste samtliga rimliga alternativ för att uppnå önskat resultat undersökas 

till fullo och de striktaste skyddsåtgärder och kontrollmekanismer tillämpas i alla 

situationer.

Jag är övertygad om att vi måste inrikta oss på detta övergripande mål: skyddet av 

unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. Det bästa och hållbaraste sättet att uppnå 

detta mål är att arbeta tillsammans och tackla varje fråga direkt genom tidigt åtagande, 

respektfullt samarbete, ärlig dialog och genom att formulera tydliga förväntningar.  Jag ser 

det som en viktig del av min roll att vägleda och bemyndiga unionens institutioner och 

organ att fatta bra beslut och hitta rimliga lösningar tidigt under deras 

behandlingsverksamhet, samt att minimera behovet av att lappa och laga i efterhand.  Jag 

kommer att använda mig av tekniker såsom regelbundna formella och informella möten, 

fokuserad utbildning, praktisk vägledning, kunskapsutbyte, 

analyser av trender och grundläggande orsaker, omvärldsanalyser, samt fasta förbindelser 

med uppgiftsskyddsombudens nätverk för att underlätta samstämmighet i behandlingen 

institutioner och organ emellan.

EU:s institutioner och organ är ansvariga för den inverkan de har på unionsmedborgarnas 

rättigheter och friheter. Det ska åligga dem som samlar in, använder och gynnas av 

personuppgifterna att återuppbygga förtroendet och att återställa tron på att data kan 
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behandlas ansvarsfullt och i goda syften. Detta kommer att kräva öppenhet, möjligtvis av 

en grad som vissa institutioner kan vara ovana vid. Utan öppenhet kan vi heller inte göra 

välgrundade val, ge vårt medgivande eller utöva medborgarkontroll. Utan detta finns inga 

förutsättningar för tillit.

Jag kommer att betrakta det som ett mått på min framgång om förbindelserna mellan 

Europeiska datatillsynsmannen och EU:s institutioner och organ är mer proaktiva och 

engagerade i slutet av mitt mandat än i början av det.

Befogenheter att ingripa är ett nödvändigt inslag i framgångsrik tillsyn. Jag betraktar de 

befogenheter som fastställs i artikel 47.1 c, e och f  (beordra att den berördas 

begäranden/rättigheter ska uppfyllas, beordra rättelse, blockering, utplåning eller förstöring 

av uppgifter, samt att förbjuda behandling) potentiellt har störst inverkan på behandlingen 

av personuppgifter i EU:s institutioner och organ. Jag hoppas att bättre uppdragsprotokoll, 

vilka kortfattat skisserats ovan, kommer att bidra till att Europeiska datatillsynsmannen inte 

ska behöva utnyttja sina befogenheter mer än sparsamt. Däremot vill jag vara tydlig mot 

alla EU:s institutioner och organ och påpeka att där sådana åtgärder är nödvändiga kommer 

de också att vidtas.

Jag tror att oberoende, konsekvent handlande, effektiv översyn och meningsfulla insatser är 

hörnstenar för Europeiska datatillsynsmannens framgång. Varje insats måste också grundas 

på att Europeiska datatillsynsmannen har en pragmatisk insikt i vad den avser att uppnå 

med sin åtgärd: detta kan handla om att framtvinga ett positivt resultat eller utformas för att 

förhindra ett specifikt hot.

Några av de befogenheter som står till Europeiska datatillsynsmannens förfogande enligt 

artikel 47 i förordning (EG) nr 45/2001 kan få karaktären av ”löpande operativ 

verksamhet” om vi anammar kärnan i det jag har beskrivit ovan. Till exempel skulle de 

formella befogenheterna att få tillgång till information och lokaler inte behöva tillämpas 

om vi i varje situation hade ett tillfredsställande samarbete och informationsutbyte.

Om Europeiska datatillsynsmannen genomför ingripanden bör de inte komma som en total 

överraskning. Europeiska datatillsynsmannen kommer att erbjuda möjligheten till 

engagemang och representation i ärenden där den avser att vidta tvångsåtgärder. Detta kan 

ske inom ramen för våra regelbundna kontakter, exempelvis genom förfarandet för 

förhandskontroll, eller en strukturerad översyn eller som en del av ett klagomål. Jag kan se 

ett ingripande som mest troligt i två fall: 1) om institutionen har engagerat sig fullt ut men 

vi inte kan nå en ömsesidigt godtagbar lösning och Europeiska datatillsynsmannen anser 

att det föreligger en avgörande överträdelse, en risk eller ett hot; eller 2) om inget 

meningsfullt engagemang visats från den berörda EU-institutionen eller EU-organet. Det 

senare fallet kan antyda att det finns en underliggande kultur som i sig själv kan vara 

riskutsatt.
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I samtliga fall kommer Europeiska datatillsynsmannen att försöka klargöra vilken insats 

som kommer att göras, samt varför. Vår analys kommer att göras allmänt tillgänglig. Jag 

har även för avsikt att övervaka hur effektivt vårt ingripande är, inte bara för institutionen 

eller organet det berör, utan även för unionen i stort. Jag kommer att uppmana alla EU:s 

institutioner och organ att dra lärdom av alla Europeiska datatillsynsmannens ingripanden.

– Med tanke på den framtida roll som Europeiska datatillsynsmannen kan komma att 
spela som sekretariat för Europeiska dataskyddsstyrelsen, om det aktuella 
dataskyddspaketet antas i sin nuvarande lydelse, hur anser du att Europeiska 
dataskyddsstyrelsens organisation och arbetsmetoder bör utformas, och hur borde 
förordning (EG) nr 45/2001 ändras för att beakta denna nya roll?

De sammanlagda uppgifterna och ansvarsområdena som för närvarande åläggs Europeiska 

dataskyddsstyrelsen i Europeiska kommissionens text från 2012 och Europaparlamentets 

text från 2014 är omfattande. Dess huvuduppgift och fokus kommer att bli att harmonisera 

uppgiftsskyddet i hela EU. På grundval av gemensamt ansvar kommer styrelsen att 

genomföra en harmoniserad tolkning, tillämpning och genomförande av det föreslagna 

uppgiftsskyddspaketet. Den kommer att spela en avgörande roll som väktare av 

mekanismen för enhetlighet.

Europeiska dataskyddsstyrelsen måste enligt min mening verka inom ramen för goda 

styresformer, utmärkt engagemang och utmärkta kommunikationsprotokoll, gemensamt 

ansvar, fullt informationsutbyte, effektiva kontroll- och maktdelningssystem, tydliga 

mekanismer för eskalering samt möjligheter att utkräva ansvar. I all sin verksamhet bör 

samtliga nationella tillsynsorgan och Europeiska datatillsynsmannen ges rättvis och 

likvärdig representation för deras ståndpunkter och synsätt. Vi måste låta oss utmanas och 

motiveras som en styrelse med tydlig vision och klara mål.

Jag skulle vilja att Europeiska dataskyddsstyrelsen organiseras på ett ansvarsfullt och 

smart sätt och att arbetet alltid sker kollegialt och att man i så liten grad som möjligt verkar 

i isolering. Detta utesluter emellertid inte att enskilda ledamöter tar initiativ för olika delar 

av Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete och lägger fram det för styrelsen för diskussion 

och beslutsfattande.

Det måste också finnas en mekanism som garanterar att Europeiska dataskyddsstyrelsen 

genomför objektiva och evidensbaserade analyser av ärenden och drar sina slutsatser på ett 

opartiskt sätt. Alla ståndpunkter och ingripanden som antas måste till fullo stödjas av alla 

ledamöter, oavsett enskilda nationella intressen och perspektiv som kan ha varit uppe för 

diskussion i styrelsen under beslutsberedningen.



PE539.683v01-00 6/7 DV\1036746SV.doc

Slutligen är det viktigt att beslut, rekommendationer, yttranden, riktlinjer och andra 

meddelanden från styrelsen är tillgängliga. Med detta menar jag att de måste kunna förstås 

av en bred publik, och inte bara av dem som har juristexamen eller tillräckligt tekniskt 

kunnande om uppgiftsskydd och personlig integritet för att kunna tolka deras betydelse 

och praktiska tillämpning. Styrelsens arbete måste enkelt kunna överföras till 

unionsmedborgarnas vardag, och behandlingsverksamheten måste begripas av 

registeransvariga.

Jag anser att vår roll som sekretariat ska gå ut på att bygga upp nödvändiga förfaranden till 

stöd för ovan nämnda ramverk. Vi ska vägleda och samordna Europeiska 

dataskyddsstyrelsens verksamhet och underlätta förbindelser i syfte att hjälpa styrelsen att 

fullgöra dess åligganden snabbt och effektivt.

Jag har gjort en bedömning av hur inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen kan 

komma att påverka Europeiska datatillsynsmannen med tanke på de två skilda rollerna 

som den ska spela: den ena som ledamot av Europeiska dataskyddsstyrelsen, den andra 

som dess sekretariat.

I den första rollen måste Europeiska datatillsynsmannen, tillsammans med de andra 

ledamöterna, agera självständigt som styrelse. Den måste däremot fortsätta att vara 

medveten om sitt särskilda och ständiga uppdrag att agera oberoende i sin verksamhet som 

Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001. Det bekymrar 

mig att det kan finnas konfliktområden som kommer att kräva ytterligare klargöranden och 

ytterst försiktig hantering. I synnerhet överlappar Europeiska dataskyddsstyrelsens uppgift 

att ge råd till EU-institutionerna när det gäller behandling av personuppgifter i unionen 

(artikel 66.1 a i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen) tydligt Europeiska 

datatillsynsmannens huvuduppgifter.

Som sekretariat kommer Europeiska datatillsynsmannen att vara ansvarig för att se till att 

Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete utförs effektivt och korrekt. Den kommer att 

hantera en bred uppsättning verksamheter, underlätta planering och programutveckling, 

samordna Europeiska dataskyddsstyrelsens inre och yttre förbindelser och generellt ta 

hand om de administrativa och verksamhetsmässiga delarna av styrelsearbetet. Detta 

kommer att sätta avsevärd press på Europeiska datatillsynsmannens resurser och kan 

komma att visa sig känsligt i förhållande till verksamhetsprioriteringen, särskilt som 

sekretariatet kommer att stå under Europeiska dataskyddsstyrelsens ordförandes ledning i 

frågor som rör det stöd som ska ges.

Förordning (EG) nr 45/2001 och Europeiska datatillsynsmannens motsvarande 

arbetsordning kommer hur som helst att behöva ses över för att bättre spegla och ge verkan 

åt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Frågorna om oberoende och resurser som 

nämnts ovan kommer att behöva beaktas i dessa översyner och även tas hänsyn till under 
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framtagandet av Europeiska dataskyddsstyrelsens arbetsordning. För närvarande menar jag 

att för att Europeiska dataskyddsstyrelsens sekretariat ska kunna fungera ordentligt och 

tillhandahålla förväntat stöd till Europeiska dataskyddsstyrelsen måste det vara en separat 

funktion, och möjligen ha sin egen direktör, inom ramen för Europeiska 

datatillsynsmannen. Det skulle verka oberoende av andra funktioner inom Europeiska 

datatillsynsmannen, fastän direktören kommer att bli ledamot av Europeiska 

datatillsynsmannens styrelse. Om jag utses kommer jag att ompröva den ståndpunkten när 

jag innehar tjänsten och bättre känner Europeiska datatillsynsmannen, och när 

lagstiftningspaketet är slutfört.

Förordning (EG) nr 45/2001 och Europeiska datatillsynsmannens arbetsordning kommer 

att kräva tekniska ändringar för att förbättra flera områden, däribland följande: den 

rättsliga grunden och Europeiska datatillsynsmannens befogenheter som sekretariat; 

tydliga beskrivningar av ytterligare roller, uppgifter och befogenheter; en omorganisering 

av Europeiska datatillsynsmannen som institution som fastlägger en separering av 

funktioner och hur detta ska hanteras; rapporteringskrav; samt resurskällor och 

resursplanering.


