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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
Europaparlamentet
STRASBOURG

Utfrågning av kandidat Wojciech Wiewiórowski

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

De uppgifter som Europeiska datatillsynsmannen utför som garant för de grundläggande 

rättigheterna är särskilt viktiga för mig, eftersom de handlar om värden som trots vår 

föränderliga värld alltjämt är aktuella. Därför skulle jag vilja hänvisa till mina egna 

erfarenheter för att förklara motiven till min kandidatur till befattningen som biträdande 

datatillsynsman. Jag föddes i en ”analog” värld och tillhör alltså inte den digitala 

generationen. Den värld jag kände till som barn och tonåring var världen bakom järnridån. 

Informationssamhället och internet nådde fram till den världen precis samtidigt som friheten 

och demokratin – i början av 90-talet. Att lära sig hur man bearbetar information på egen 

hand, utan censurens övervakning och med hjälp av modern utrustning, var en erfarenhet av 

frihet och en lektion i sociala färdigheter för en hel generation som, liksom jag själv under 

mina juridiska studier, stod på tröskeln till vuxenvärlden. Och för oss blev då de värden som 

ligger till grund för EU, såsom å ena sidan människans värdighet, frihet och rättigheter –

inklusive yttrandefriheten och rätten till personlig integritet – och å andra sidan den fria 

marknaden och den fria rörligheten för personer, varor och tjänster, vår ledstjärna och vårt 

rättesnöre. I en tid av hot och växande problem såväl globalt som inom unionen får dessa 

värden just nu en särskild betydelse. De bör därför vara vägledande för EU och dess 

institutioner. De är avgörande även för hur en sådan institution som Europeiska 
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datatillsynsmannen fungerar, som nu i tio år har agerat till förmån för de mänskliga 

rättigheterna. Detta organ bör inrikta sin verksamhet på rådgivning åt EU:s organ och 

institutioner, samarbete, i synnerhet med Europaparlamentet, samt genomförandeåtgärder. 

Man får heller inte glömma uppgiften att skapa förtroende mellan berörda parter och att inta 

en pragmatisk hållning i enskilda ärenden.

Detta kräver att den person som har befattningen som biträdande datatillsynsman kan förena 

kunskap på det tekniska området, administrativa förmågor och ett vetenskapligt angreppssätt 

gentemot de problem vi stöter på i dag och händelser som vi kommer att ställas inför i 

framtiden. 

Därför tror jag att mina erfarenheter på ett idealiskt sätt skulle kunna vara till nytta för 

Europeiska unionen som helhet, och särskilt EU:s institutioner. Kombinationen av akademisk 

kunskap och praktisk erfarenhet från företagsvärlden, nyckelområden inom juridiken samt 

informationsteknik kommer – tillsammans med min långvariga erfarenhet av att tillämpa dem 

som generalinspektör för personuppgiftsskydd, både på nationell nivå och i internationella 

forum – enligt min mening att utgöra en lämplig grund för att möta utmaningarna och hitta 

lämpliga lösningar. 

– 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?

Uppgifterna för alla dataskyddsmyndigheter, Europeiska datatillsynsmannen inbegripen, 

håller på att utvecklas från traditionell kompetens på området för tillsyn och behandling av 

klagomål mot rådgivning och medvetandehöjande arbete. Det är allmänt erkänt att en 

dataskyddsmyndighet har roller som ombudsman, revisor, konsult, utbildare, politisk 

rådgivare, förhandlare samt det organ som verkställer lagen1. Därför kan tillsynsuppgifterna, 

och därigenom säkerställandet av respekten för reglerna, inte betraktas isolerat från de andra 

rollerna.

Vi behöver utveckla en tillsynsmodell där dataskyddstjänstemän (uppgiftsskyddsombud) 

spelar en viktig roll inom de institutioner och organ som internt övervakar behandlingen av 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 
2003, s. 107–116. 
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uppgifter och genomförandet av de lämpliga förfarandena. Det är de som är mest förtrogna 

med särdragen för varje enskild institutions verksamhet och kan vidta lämpliga åtgärder, väl 

medvetna om att de, trots garantier för oberoende, är och förblir anställda vid en institution. 

Men tack vare detta kan de hela tiden också agera inom institutionen och utnyttja sin kunskap 

om särdragen för dess verksamhet. Min övertygelse är att Europeiska datatillsynsmannen 

behöver knyta kontakter med uppgiftsskyddsombuden, i syfte att stödja dem, tillhandahålla 

verktyg, ge råd och föra en ständig dialog. Behovet av ett sådant tillvägagångssätt har 

uppmärksammats av de berörda parterna under de samråd som föregick utarbetandet av 

Europeiska datatillsynsmannens strategi för perioden 2013–2014. I praktiken är nämligen det 

svåraste – men samtidigt avgörande för skyddet av personuppgifter – att tillämpa de allmänna 

principerna i bestämmelserna på de konkreta förfarandena och lösningarna. 

Först då, när proaktiva, icke-tvingande åtgärder visar sig verkningslösa eller otillräckliga, 

måste man ha möjlighet att fatta myndighetsbeslut, en åtgärd som alltid bör ingå i listan över 

Europeiska datatillsynsmannens befogenheter, så som är fallet i den befintliga lagstiftningen. 

Dessa åtgärder bör också leda till att medvetenheten ökar och därmed till att reglerna för 

personuppgiftsskydd tillämpas i praktiken.

Det är viktigt att Europeiska datatillsynsmannen precis som andra myndigheter för 

personuppgiftsskydd förstår tekniken och processerna för uppgiftsbehandling inom 

institutionerna. Ett bra exempel på ett sätt att tillgodose detta behov är det initiativ som 

Europeiska datatillsynsmannen nyligen tagit till skydd för den personliga integriteten på 

internet, Internet Privacy Engineering Network, ett nätverk som ska arbeta med att ta fram 

effektiva lösningar till stöd och skydd för den personliga integriteten på internet. 

– 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 förestående förändringarna av EU:s rättsliga ramar för personuppgiftsskyddet är 

oupplösligt förenade med institutionella förändringar i modellen för tillsyn både på nationell 

nivå och på EU-nivå. Den framtida modellen bör bygga på erfarenheterna hittills, särskilt de 

som uppnåtts inom ramen för artikel 29-gruppens arbete. Som nuvarande ledamot av denna 

grupp, och även dess vice ordförande, anser jag det olämpligt att kommissionen fungerar som 
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dess sekretariat, med all respekt för de kvalifikationer och den sakkunskap som 

kommissionens företrädare besitter. Därför passar förslaget att ge denna roll åt Europeiska 

datatillsynsmannen perfekt in i uppbyggnaden av en ny struktur med oberoende myndigheter 

för personuppgiftsskydd på europeisk nivå.

Samtidigt måste vi vara medvetna om att den framtida Europeiska dataskyddsstyrelsen inte 

bara kommer att ägna sig åt rådgivande verksamhet utan även – vilket är viktigare för 

medborgarna – arbeta för att lösa enskilda tvister. Detta innebär att gemenskapen för 

uppgiftsskydd får ett mycket stort ansvar och måste säkerställa ansvarsskyldighet för sin 

verksamhet gentemot samhället. Detta kräver att Europeiska datatillsynsmannen, i egenskap 

av det organ som kommer att säkerställa dataskyddsstyrelsens praktiska funktion, gör 

konkreta åtaganden om att införa praktiska förfaranden och en lämplig 

informationsinfrastruktur som möjliggör ett effektivt samarbete. Jag är medveten om att 

Europeiska datatillsynsmannen kommer att dubbla roller, och dess uppgift kommer att bli att 

förena dessa två roller och hitta en jämvikt mellan dem.

Det är min övertygelse att Europeiska datatillsynsmannen som sekretariat aktivt måste stå till 

tjänst för och stödja Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet. Jag ser positivt på det 

väsentliga bidrag som Europeiska datatillsynsmannens personal för närvarande lämnar till 

arbetet i artikel 29-gruppen, då jag är övertygad om att Europeiska datatillsynsmannen i 

egenskap av sekretariat kommer att kunna tillföra ett mervärde till den nuvarande strukturen i 

artikel 29-gruppen. Den framtida verksamhetsmodellen för Europeiska dataskyddsstyrelsen 

bör dra nytta av bästa praxis för samarbete mellan dataskyddsmyndigheter i syfte att säkra 

synergier mellan all verksamhet på området.

Europeiska datatillsynsmannens nya roll som sekretariat för Europeiska dataskyddsstyrelsen 

är bara en av de nödvändiga ändringarna av förordning (EU) nr 45/2001, som snabbt måste 

anpassas till den nya allmänna förordningen om personuppgiftsskydd. 


