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Kan De redegøre for grundene til, at De har søgt stillingen, og hvorfor De mener, at De 

er velegnet til at bestride den?

ETDB's opgaver som vogter af de grundlæggende rettigheder er af særlig betydning for mig, 

idet de vedrører værdier, som også i en verden i konstant forandring, fortsat er relevante. 

For at forklare, hvorfor jeg har søgt stillingen som assisterende tilsynsførende, vil jeg gerne 

henvise til min erfaring. Jeg blev født i en "analog" verden og er som sådan ikke en del af den 

digitale generation. Den verden, hvor jeg tilbragte min barndom og ungdom, var verdenen bag 

Jerntæppet. Informationsalderen og internettet tog deres begyndelse akkurat samtidig med, at 

vi fik frihed og demokrati i begyndelsen af 1990erne. At lære selv at bearbejde informationer, 

uden censur og med moderne redskaber, var en øvelse i frihed og sociale færdigheder for en 

hel generation af mennesker, der ligesom jeg selv under mit jurastudium, netop var blevet 

voksne. Og på den tid var de værdier, som EU var grundlagt på – dels værdighed, frihed og 

menneskerettigheder, herunder ytringsfrihed og ret til privatlivets fred og dels det frie marked 

og fri bevægelighed for mennesker, varer og tjenesteydelser – retningsvisende for vores 

tankegang og vigtige pejlemærker. I betragtning af de risici og de voksende problemer af både 

global rækkevidde og inden for EU, som vi står over for, fremstår disse værdier i et særlig 

betydeligt lys. De bør lægges til grund for styringen af EU's aktiviteter og dets institutioner, 



PE539.684v01-00 2/4 DV\1036747DA.doc

DA

eftersom disse også er centrale for at sikre funktionsdueligheden af institutioner såsom ETDB, 

der i ti år har arbejdet for at stå vagt om menneskerettighederne.

Dette organs rolle bør være at rådgive EU's organer og institutioner, at samarbejde med især 

Europa-Parlamentet og at forestå håndhævelse af bestemmelserne. Vi må heller ikke glemme 

konsensusskabelse blandt interessehavere og den pragmatiske tilgang i de enkelte sager.

Den assisterende tilsynsførende skal derfor kunne kombinere teknologisk knowhow, 

administrative evner og en videnskabelig tilgang til de problemer, vi står overfor, og de 

situationer fremtiden vil byde på.

Jeg er af den overbevisning, at mine præstationer og min erfaring gør mig til den ideelle 

kandidat til at tjene Den Europæiske Union som helhed og EU's institutioner i særdeleshed. 

Min kombination af akademisk viden og praktisk erfaring fra erhvervsliv, centrale juridiske 

områder og informationsteknologi, tillige med løbende erfaring i den praktiske udmøntning 

heraf som databeskyttelsesmyndighed – på både nationalt og internationalt plan – udgør efter 

min mening et troværdigt grundlag for at imødegå de udfordringer, vi står overfor, og nå frem 

til brugbare løsninger.

Kan De fremlægge Deres ideer vedrørende ETDB's tilsynsopgaver? Hvad er Deres syn 

på ETDB's rolle som tilsynsførende med EU-institutionernes og -organernes 

databehandling, og hvordan agter De at forvalte ETDB's beføjelser til intervention til 

håndhævelse af reglerne?

Databeskyttelsesmyndighederne, herunder ETDB, udfylder en rolle, der i dag undergår en 

udvikling fra de traditionelle beføjelser til at føre tilsyn og behandle klager, til at omfatte 

rådgivning og oplysningsarbejde. 

Det er almindeligt anerkendt, at databeskyttelsesmyndighederne udfylder rollen som 

ombudsmand, revisor, konsulent, underviser, politikrådgiver, forhandler og 

håndhævelsesmyndighed1. Derfor kan tilsynsopgaverne ikke ses isoleret fra de andre roller 

eller fra håndhævelsen af reglerne.

Der bør også udvikles en tilsynsmodel, hvori de databeskyttelsesansvarlige inden for 

institutioner og organer spiller en væsentlig rolle. Disse embedsfolk har ansvaret for den 

                                               
1 C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate 2003, 
s. 107-116.
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interne revision af databehandlingen og implementeringen af hensigtsmæssige procedurer. 

Det er dem, der ved bedst besked med, nøjagtigt hvordan den enkelte institution arbejder og 

som er bedst placeret til at implementere passende foranstaltninger, idet de samtidig er nøje 

bevidste om, at de på trods garantien om uafhængighed, fortsat er ansatte under den 

pågældende institution. Men på grund af dette kan de arbejde fuldt ud inden for 

institutionerne under anvendelse af deres indsigt i de specifikke arbejdsprocedurer. Jeg mener, 

at ETDB bør opbygge forbindelser til de databeskyttelsesansvarlige og støtte dem i at 

tilvejebringe redskaber og rådgivning og opretholde en løbende dialog. Behovet for en sådan 

tilgang blev fremhævet af interessehaverne på høringerne vedrørende formuleringen af 

ETDB's strategi for 2013-2014. I praksis er det vanskeligste aspekt at omsætte de generelle 

principper, der er fastsat i forordningen, til specifikke procedurer og løsninger, men dette er 

ikke desto mindre essentielt for beskyttelsen af personoplysninger.

Først når frivillige, proaktive foranstaltninger viser sig at være ineffektive eller 

utilstrækkelige, skal det være muligt at træffe tvangsforanstaltninger, en beføjelse som fortsat 

bør indgå i ETDB's vifte af kompetencer, sådan som det er tilfældet i den nugældende 

lovgivning. Disse metoder burde også hjælpe til med at højne bevidstheden om og følgeligt 

føre til effektiv implementering af databeskyttelsesreglerne.

Det er vigtigt, at ETDB ligesom andre databeskyttelsesmyndigheder forstår sig på de 

specifikke elementer ved de teknologier og processer for databehandlinger, som anvendes i 

EU-institutionerne.  Et godt eksempel på, hvordan disse behov imødekommes er det initiativ, 

som ETDB for nylig tog sammen med Internet Privacy Engineering Network, om at skabe et 

fællesskab, der arbejder på at udvikle effektive løsninger på beskyttelse og fremme af 

privatlivets fred på internettet.

I betragtning af den fremtidige rolle, som ETDB vil skulle varetage som sekretariat for 

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, såfremt den nuværende databeskyttelsespakke 

vedtages, hvad dette punkt angår, hvad er så Deres syn på den mulige organisering af 

ETDB og arbejdsmetoderne samt hvordan forordning 45/2001 bør ændres for at tage 

denne nye rolle i betragtning?

EU's retlige rammer for databeskyttelse, som står for at blive ændret, er snævert forbundet 

med de institutionelle ændringer af tilsynsmodellen på både medlemsstats- og EU-niveau. 
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Den fremtidige model bør baseres på indhøstede erfaringer, navnlig det arbejde der er gjort i 

Artikel 29-arbejdsgruppen.  Som nuværende medlem og næsformand af Artikel 29-gruppen 

finder jeg, at det ikke er passende, at Kommissionen fungerer som sekretariat, idet jeg dog 

samtidig anerkender den ekspertise, som Kommissionens repræsentanter sidder inde med. 

Forslaget om at give denne rolle til ETDB passer perfekt til den nye struktur for de 

uafhængige databeskyttelsesmyndigheder på EU-niveau.

Samtidig må vi være klar over, a det fremtidige Europæiske Databeskyttelsesråd ikke blot vil 

blive inddraget i rådgivningsaktiviteter, men også – og vigtigere set fra borgernes synsvinkel 

– i løsningen af individuelle uoverensstemmelser. Dette betyder, at kredsen af 

databeskyttelsesaktører vil skulle påtage sig en yderst vigtig opgave og stå offentligt til ansvar 

for sine aktiviteter. ETDB vil skulle sørge for den praktiske drift af Databeskyttelsesrådet og 

vil derfor være forpligtet til at give specifikke tilsagn om implementering af praktiske 

procedurer og sikre fornøden IKT-infrastruktur, der kan gøre et effektivt samarbejde muligt. 

Jeg erkender, at ETDB vil skulle udfylde en dobbeltrolle og forlige og afbalancere disse to 

roller.

Jeg mener, at ETDB som sekretariat skal yde en service til Rådet og aktivt understøtte det i 

dets arbejde. ETDB's personale yder et positivt bidrag til arbejdet i Artikel 29-gruppen og jeg 

er overbevist om, at ETDB i sin sekretariatsfunktion vil være i stand til at tilføre en merværdi 

til Artikel 29-gruppens struktur. Den fremtidige driftsmodel for Rådet bør nyde størst mulig 

gavn af bedste praksis for samarbejde mellem databeskyttelsesmyndigheder i den hensigt at 

tilsikre synergier fra samtlige aktiviteter på dette område. 

ETDB's nye funktion som sekretariat for Rådet vil være blot ét af elementerne i de 

nødvendige ændringer af forordning 45/2001, som det haster med at få tilpasset de nye, 

overordnede reguleringsrammer for beskyttelse af personoplysninger.


