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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?

Der er tre primære grunde til, at jeg har søgt denne stilling.
For det første at jeg er meget glad for at arbejde for ETDB. ETDB kan forekomme meget 
lille i forhold til de aktuelle udfordringer inden for databeskyttelse. Men som David mod 
Goliat kan også ETDB gå af med sejren, hvis ETDB formår at fastholde sit fokus. Jeg mener, 
at jeg kan tilføre et værdifuldt bidrag til ETDB ved at skabe større forståelse for dets 
politikker og de institutionelle sammenhænge og begrænsninger, ved at være pragmatisk og 
fleksibel, når det er nødvendigt, og være mere opmærksom på udviklingen af nye teknologier. 
Bestræbelserne på at skabe en databeskyttelseskultur vil blive mere vellykkede, hvis det gøres 
ved at overbevise snarere end at diktere, og ved at sikre fuld ansvarlighed for samtlige 
involverede. Databeskyttelse kan gøres lettere og mindre bureaukratisk ved at fastsætte klare 
principper, der med lethed kan forstås og omsættes i praksis. Jeg mener, at jeg i mit arbejde 
som assisterende tilsynsførende de sidste seks år har erhvervet en dybdegående forståelse for 
disse forhold og at jeg er klar til at udvide mit ledelsesansvar, stærkt understøttet af mine 
tekniske fagkundskaber inden for dette fagområde, og i fuldt samarbejde med de tre primære 
EU-institutioner. Jeg tror på, at ETDB kan være fuldstændig uafhængigt, men uden at måtte 
isolere sig. Jeg finder stor glæde ved at lede en gruppe unge og højtkvalificerede EU-
embedsfolk, som stræber mod at blive et ekspertisecentrum på EU-niveau. 

For det andet fordi jeg kan bidrage til at gøre det bedre. Et tættere samarbejde mellem 
databeskyttelsesmyndighederne i Europa er nøglen til succes for de nye retlige rammer, der i 
øjeblikket drøftes af Parlamentet og Rådet. Jeg har vundet mine nationale kollegers tillid og 
støtte gennem mange års intensivt og velafbalanceret arbejde i databeskyttelsesmiljøet, og er 
derfor i stand til at medvirke til at styrke dette samarbejde og udvikle en mere effektiv dialog 
med internationale organisationer. Hvis jeg udnævnes til tilsynsførende, håber jeg, at ETDB-
hovedkvarteret i Rue Montoyer 30 i øget grad vil komme til at fremstå for mine nationale 
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kolleger som deres fælles hus for EU-databeskyttelse. Jeg ser det fremtidige Europæiske 
Databeskyttelsesråd som begyndelsen på et fælles foretagende, der har til formål at opnå en 
bedre og mere konsekvent gennemførelse af databeskyttelseslovgivningen i hele EU. 

For det tredje fordi jeg går op i databeskyttelse med liv og sjæl. Databeskyttelse bliver 
stadig mere vigtigt for vores samfund og jeg ser udnævnelsen til denne stilling som et 
fremragende mulighed for personligt at bidrage til udviklingen af startegier og politikker på 
EU-niveau. Teknologierne udvikler sig på en sådan måde, at de endda bliver uforudsigelige 
for deres egne udviklere; masseovervågning er blevet århundredets store spørgsmål; 
massedata og grænseoverskridende datastrømme udgør massive udfordringer for erhvervsliv 
såvel som reguleringsmyndigheder. Af disse grunde arbejder EU-lovgivningsmyndigheden nu 
på en reform af EU's databeskyttelsesregler for at passe dem til det 21. århundrede. Dette er et 
historisk øjeblik, en periode med forandringer af hidtil uset omfang og med politisk betydning 
for databeskyttelse, og jeg er af den overbevisning, at jeg med min erfaring, min vision og 
min passion til gavn for almenvellet her kan yde et værdifuldt bidrag. 

Såfremt jeg udnævnes til den næste Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, agter jeg 
at være en pålidelig partner og være en synlig og retfærdig reguleringsansvarlig, og vil sikre 
institutionens uafhængighed uden at miste blikket for balance og proportionalitet. Jeg har 
tilbragt hele mit arbejdsliv inden for det offentlige og vil i den nye stilling som tilsynsførende 
for databeskyttelse bringe de samme kerneværdier i anvendelse, som har været 
retningsgivende for mig i min hidtidige embedskarriere, nemlig uafhængighed, integritet, 
gennemsigtighed og pragmatisme.

- 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? 

Det er af afgørende betydning at sikre, et EU's institutioner og organer fører an i at udvise 
nøje efterlevelse af de grundlæggende rettigheder i behandlingen af personoplysninger. Hvis 
jeg udnævnes til tilsynsførende, vil vi fortsat anvende vores beføjelser gradvist til at opbygge 
en mere dynamisk og moderne "databeskyttelseskultur" inden for EU-institutionerne ved at 
højne bevidstheden herom, øge ansvarliggørelsen af de relevante institutioner og kun ty til 
brug af de formelle håndhævelsesbeføjelser som en sidste udvej, i tilfælde af alvorlige, 
overlagte eller gentagne overtrædelser.

ETDB-tilsynet skal ses i en sammenhæng, der er kendetegnet ved to aspekter: for det første at 
det er interinstitutionelt, således at ETDB er en fuldstændig uafhængig, men ikke en isoleret
institution, og at det bygger på det arbejde, der udføres af de databeskyttelsesansvarlige, som 
er centrale aktører inden for mere end 60 EU-institutioner og -organer.  For det andet at 
ETDB's arbejdsmængde må forventes at vokse, for så vidt angår IT-megadatabaser, tidligere 
områder under "den tredje søjle" og specifikke EU-retsakter om politi- og retsligt samarbejde. 
Dette indebærer et øget ansvar for at udstyre sekretariatet med koordinerede tilsynsmodeller, i 
samarbejde med de nationale myndigheder.  ETDB er som følge af budgetnedskæringer 
nødsaget til at "udrette mere med mindre" og således være mere selektiv for at bevare sin 
effektivitet.
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Fjorten år efter vedtagelsen af forordningen nærmer vi os begyndelsen på det tredje ETDB-
mandat og EU-lovgivningen pålægger nu institutionerne at højne graden af efterlevelse.  De 
regelmæssige undersøgelser af efterlevelsesgraden har vist en støt forbedring, men også at 
forbedring mange steder stadig er tiltrængt. ETDB har gennem de sidste ti år ændret sig fra en 
overvejende papirbaseret tilgang til en mere moderne ditto, som tillige bygger på et princip 
om ansvarliggørelse – ideen om at ansvaret for efterlevelse af reglerne primært bæres af EU-
institutionerne og -organerne selv. Lederne skal træffe de nødvendige foranstaltninger og skal 
være i stand til at påvise efterlevelse af reglerne, når ETDB foretager kontrol.  

Jeg er tilhænger af en selektiv, risikobaseret tilgang til håndhævelse. Vi bør rette sigtet mod 
formelle håndhævelsestiltag, når tilfælde af alvorlig mangel på indsats og/eller yderst dårlige 
resultater giver grund til bekymring. Redskaber såsom kontrolbesøg, målrettede inspektioner 
og halvårlige, generelle undersøgelser vil kunne bruges bedre til at indkredse mangler i 
efterlevelsen. 

Dette vil efterfølgende muliggøre effektiv brug af de håndhævelsesmidler, forordningen giver 
os. Disse har både et progressivt tilsnit og er relativt bredtfavnende – de rækker lige fra at 
rådgive, over at give advarsler og udstede forbud mod databehandling til at indbringe sagen 
for EU-Domstolen. ETDB har allerede meldt ud, at han agter at anvende 
håndhævelsesbeføjelserne i deres fulde omfang i tilfælde af alvorlige, overlagte eller gentagne 
overtrædelser, eller hvor tydelige råd er blevet tilsidesat. 

Omend fremtiden for forordning (EF) 45/2001 ikke kendes fuldt ud, må vi i denne henseende 
foregribe fremtiden for vores tilsynsopgaver og bistå EU's lovgivende myndighed med at 
sikre en bedre modernisering af reglerne.  Tilsynet skal være mere forudsigeligt, 
virkningsfuldt og baseret på retningslinjer, og der skal rettes øget opmærksomhed mod brugen 
af nye teknologier inden for institutionerne, navnlig cloud computing.  Der skal tages skridt til 
at fremme og aktivt støtte sikkerhed for datasystemer på EU-niveau og netværk for de 
databeskyttelsesansvarlige og -koordinatorerne. Jeg agter at holde møder regelmæssigt med 
de øverste ledere for at højne deres bevidsthed om databeskyttelsesforhold og skabe et fornyet 
engagement i at indarbejde effektiv og ubureaukratisk databeskyttelse i det daglige 
forvaltningsarbejde.

- 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 rolle i betragtning? 

ETDB har nu slået sit ry fast som en moden og effektiv institution med ordnede forhold. En af 
de kommende, store udfordringer vil formentlig være oprettelsen af sekretariatet for 
Databeskyttelsesrådet. Oprettelsen af det nye, uafhængige råd er en af grundpillerne i den 
nuværende databeskyttelsespakke. 

Den endelige udformning af Rådet og dets beføjelser er endnu ikke fuldt fastlagt, men vi må 
formode, at det vil erstatte det nuværende rådgivende gruppe sammensat af medlemsstats- og 
EU-databeskyttelsesmyndigheder, der træder sammen i den velkendte Artikel 29-
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arbejdsgruppe. Det vil spille en vigtig rolle i at forbedre sammenhængen og samarbejdet 
mellem myndigheder og vil desuden fungere som en central aktør i tværnationale sager. 

Hvis ETDB tillægges den opgave at føre sekretariat for databeskyttelsesrådet vil det nye hold 
af tilsynsførende som det første skulle sørge for passende menneskelige, logistiske og 
økonomiske ressourcer til Rådet. Det vil være nødvendigt at indføre nye og dynamiske 
arbejdsmetoder, som vil føre til effektiv, administrativ støtte med fuld respekt for rådets 
autonomi og uafhængighed (f.eks. vandtætte skodder), samtidig med at der sikres synergi med 
ETDB. Anvendelsen af avancerede teknologier vil også stå centralt, herunder brug af 
videokonferencesystemer og sikrede IT-redskaber til realtidsudveksling af information, 
konsensusskabelse og behandling af sager med ufravigelige frister. Således passer de 
nuværende arbejdsmetoder baseret på plenar- og undergruppemøder i Bruxelles ikke helt til 
de fremtidige udfordringer, som Rådet vil stå over for, idet selektivitet (vedr. hvilke sager der 
skal behandles af ETDB og ikke bilateralt mellem databeskyttelsesagenturerne) og dynamik 
vil være centrale. 

Sammen med min kollega Peter Hustinx har jeg allerede iværksat drøftelser med den 
nuværende og tidligere formand for Artikel 29-gruppen om at indkredse de bedste 
arbejdsmetoder til effektivt at understøtte ETDB uden utilbørlig påvirkning. Slutløsningerne 
vil blive formuleret i fuld konsensus med nationale kolleger.

ETDB har allerede måtte tage visse skridt for at sikre Rådet et vist mål af hensigtsmæssige 
ressourcer.  Der blev i 2013 indføjet en specifik foranstaltning om "oprettelse af Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd" i de flerårige finansielle rammer (FFR 2014-2020), som 
baner vej for fremtidige budgetbevillinger under det nye afsnit III "Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd" på ETDB-budgettet. Udkastet til ETDB-budgettet for i år opererer med 
oprettelsen af en projektgruppe (på tre personer), der skal have til opgave at iværksætte 
drøftelser med de nationale databeskyttelsesmyndigheder om arbejdsmetoder.  Dette skal 
udgøre kernen i et sekretariat, der skal sammensættes af EU-embedsfolk, nyansatte og 
nationale embedsfolk på rotationsbasis udlånt fra databeskyttelsesmyndighederne.

Jeg tror, at disse ordninger vil være et betydeligt bidrag til en "fælles europæisk stemme" 
angående strategiske databeskyttelsesspørgsmål, såsom overvågning, massedata eller 
internationale datastrømme. Set i dette perspektiv er forordning 45/2001/EF og dets 
efterfølger, samt den fremtidige generelle databeskyttelsesforordning, kompatible, forudsat at 
der er en klar sondring mellem opgaver og ansvar, navnlig på mellemlang og lang sigt, 
eftersom dette retsinstrument på kort sigt – inden omarbejdelsen af forordning 45/2001/EF –
ikke vil behøve større, væsentlige ændringer. 

For at opsummere, så ønsker jeg at støtte ETDB som en uafhængig institution, der skal stå for 
at opbygge et selvstyrende sekretariat for et fuldstændigt uafhængigt Europisk 
Databeskyttelsesråd. 


