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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 Giovanni Buttarelli

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

Det finns tre viktiga skäl till varför jag sökt detta jobb.
För det första älskar jag verkligen att arbeta på EDPS. EDPS kanske kan förefalla väldigt 
litet när man jämför med dagens utmaningar för dataskyddet.  På samma sätt som David mot 
Goljat kan EDPS ändå stå som segrare, förutsatt att man behåller fokus. Jag tror att jag ge ett 
värdefullt bidrag till EDPS, genom att skapa en större förståelse för olika policyer och de 
institutionella sammanhangen och begränsningarna, genom att vara pragmatisk och flexibel 
då det behövs, och vara mer medveten om hur nya tekniker utvecklas. Det är lättare att skapa 
en dataskyddskultur om man använder övertalning snarare än tvång, och om man ser till att de 
berörda hålls fullt ansvariga.  Dataskyddet kan göras enklare och mindre byråkratiskt, med 
hjälp av tydliga principer som är lätta att begripa och omsätta i praktiken. Som biträdande 
datatillsynsman under de senaste sex åren anser jag att jag har utvecklat en djup förståelse för 
dessa frågor och att jag är redo att uppgradera min ledarroll, med ordentligt stöd av min 
tekniska kunskap i detta ämne, och i nära samarbete med de tre huvudsakliga EU-
institutionerna. Jag tror på en fullständigt oberoende datatillsynsman, men inte som en 
isolerad institution. Jag finner enorm tillfredsställelse i att leda en grupp av unga och högt 
kvalificerade EU-tjänstemän som strävar efter att bli ett expertcentrum på EU-nivå. 

För det andra eftersom jag kan bidra till att göra saker och ting bättre. Närmare 
samarbete mellan dataskyddsmyndigheter är nyckeln till framgång för den nya rättsliga ram 
som för närvarande diskuteras i parlamentet och rådet. Efter många års intensivt och 
mångsidigt arbete i dataskyddsvärlden har jag fått mina nationella kollegors förtroende och 
stöd, och jag kan därför bidra till att stärka detta samarbete och utveckla en verkningsfullare 
dialog med internationella organisationer. Om jag utses till datatillsynsman är det min önskan 
att mina nationella kollegor i högre grad uppfattar EDPS lokaler på rue Montoyer 30 som sitt 
gemensamma EU-dataskyddshem. Jag ser den framtida Europeiska dataskyddsstyrelsen som 
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startpunkten för ett gemensamt projekt som syftar till en bättre och mer enhetlig tillämpning 
av dataskyddslagstiftningen i hela EU. 

För det tredje eftersom jag brinner för dataskydd. Dataskydd blir allt viktigare för våra 
samhällen och jag ser denna nya post som ett utmärkt tillfälle för mig att bidra till att 
strategier och policyer utvecklas på EU-nivå. Tekniker utvecklas nu på ett sätt som gör att de 
kan bli oförutsägbara till och med för sina egna upphovsmän. Massövervakning har blivit 
århundradets fråga. Big Data och gränsöverskridande dataflöden är enorma utmaningar för 
både företagen och tillsynsmyndigheterna. Det är därför EU-lagstiftaren nu är i färd med att 
reformera EU:s dataskyddsregler så att de håller för det tjugoförsta århundradet. Det är ett 
historiskt skede, en period med förändringar utan motstycke och med stor politisk vikt för 
dataskyddet, och jag tror att min erfarenhet, mina visioner och mitt brinnande intresse för att 
tjäna det gemensamma goda kan ge ett värdefullt bidrag. 

Om jag skulle utses till näste europeiske datatillsynsman skulle jag därför förbinda mig att bli 
en pålitlig partner och en synlig och förnuftig tillsynsman, och säkra institutionens oberoende 
utan att förlora principerna om balans och proportionalitet ur sikte. Hela mitt yrkesliv har varit 
i offentlig tjänst och på denna nya position skulle jag i rollen som datatillsynsman tillämpa 
samma grundvärderingar som har styrt min karriär som offentlig tjänsteman: oberoende, 
integritet, transparens och pragmatism.

– 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?   

Det är avgörande att se till att Europeiska unionens institutioner och organ går i bräschen för 
att visa full respekt för grundläggande rättigheter när det gäller att behandla personuppgifter. 
Om jag utses till datatillsynsman kommer vi att fortsätta att successivt utnyttja våra 
befogenheter att skapa en mer dynamisk och modern dataskyddskultur i EU-institutionerna, 
höja medvetenheten, begära mer ansvarighet från de berörda institutionerna och endast 
utnyttja formella verkställighetsbefogenheter som en sista utväg, i fall av allvarliga, avsiktliga 
eller upprepade överträdelser.

Följande två aspekter präglar tillsynsvillkoren för EDPS: För det första är den 
interinstitutionell. EDPS är en helt oberoende men inte en isolerad institution. Den förlitar sig 
på det arbete som uppgiftsskyddsombudens utför såsom nyckelaktörer i mer än 60 EU-
institutioner och EU-organ.  För det andra kommer EDPS arbete sannolikt att öka avseende 
storskaliga IT-databaser, områden som tidigare hörde till den tredje pelaren och specifika 
unionsakter inom det polisiära och straffrättsliga samarbetet.  Detta innebär ett allt större 
ansvar för att förse sekretariatet med samordnade tillsynsmodeller, i samarbete med nationella 
myndigheter.   På grund av budgetnedskärningarna är EDPS tvunget att ”göra mer med 
mindre”och på så sätt bli mer selektiv för att förbli effektiv.

Fjorton år efter att förordningen antogs närmar vi oss den tredje mandatperioden för EDPS 
och EU-institutionerna är ålagda enligt lag att öka sin efterlevnad. Våra regelbundna 
efterlevnadsundersökningar har visat en stadig förbättring men också ett avsevärt utrymme för 
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förbättringar. Under de senaste tio åren har EDPS gått från en i huvudsak pappersbaserad 
metod till en modernare metod som också bygger på ansvarsskyldighet – idén om att ansvaret 
för efterlevnaden ligger hos EU-institutionerna och EU-organen själva. Cheferna måste vidta 
nödvändiga åtgärder och måste också kunna bevisa sin efterlevnad när EDPS gör sina 
kontroller.  

Jag tror på en selektiv, riskbaserad metod för efterlevnadsåtgärder. Vi bör ta till formella 
efterlevnadsåtgärder när det finns farhågor på grund av att engagemanget allvarligt brister 
och/eller när efterlevnaden tidigare visat sig vara mycket dålig. Redskap som besök, riktade 
inspektioner och halvårsvisa allmänna undersökningar skulle kunna användas bättre för att 
signalera brister i efterlevnaden. 

Detta kommer i sin tur att möjliggöra ett verkningsfullt utnyttjande av 
verkställighetsbefogenheterna enligt förordningen. Dessa har både en progressiv karaktär och 
en relativt bred räckvidd, och sträcker sig från att erbjuda rådgivning, utfärda varningar och 
införa förbud mot behandlingen till att föra saken till EU-domstolen. EDPS har redan aviserat 
sin avsikt att utnyttja verkställighetsbefogenheter i full skala i fall av allvarliga, avsiktliga 
eller upprepade överträdelser eller då handfasta råd har ignorerats.  

Även om framtiden för förordning (EU) 45/2001 inte är helt känd behöver vi förutse 
framtiden för våra tillsynsuppgifter och bistå EU-lagstiftaren för att på bättre sätt modernisera 
reglerna.  Tillsynen måste bli mer förutsägbar och verkningsfull och grundas på riktlinjer, och 
institutionerna måste fästa mer uppmärksamhet vid hur nya tekniker används, särskilt 
molnbaserade datatjänster.  Man behöver främja och aktivt stödja säkerheten för datasystemen 
på EU-nivå liksom nätverken med uppgiftsskyddsombuden och uppgiftsskyddssamordnarna.  
Jag avser att regelbundet träffa högre chefer för att öka deras medvetenhet och få dem att 
upprepa sitt åtagande att förankra ett effektivt och obyråkratiskt dataskydd som en del av den 
dagliga administrationen. 

– 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?

EDPS har nu etablerat sig som en mogen och effektiv institution under välordnade 
förhållanden. En av våra nästa stora utmaningar är sannolikt att tillhandahålla sekretariatet för 
den framtida Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Att inrätta denna nya oberoende 
styrelse är en av grundpelarna i det aktuella dataskyddspaketet. 

Hur styrelsen kommer att se ut och vilka befogenheter den kommer att få är ännu inte helt 
känt men vi antar att den sannolikt kommer att ersätta den nuvarande rådgivande gruppen av 
nationella och europeiska dataskyddsmyndigheter som sitter i den så kallade artikel 29-
gruppen. Den kommer att spela en viktig roll för att öka samstämdheten och samarbetet 
mellan olika myndigheter och kommer också att bli en central aktör för gränsöverskridande 
fall. 
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Om EDPS ges i uppdrag att tillhandahålla sekretariatet för EDPB kommer den nya gruppen 
av tillsynsmän att först behöva säkra lämpliga personella, logistiska och finansiella resurser 
till styrelsen.  Det kommer att bli nödvändigt att införa nya och dynamiska arbetsmetoder som 
leder till ett effektivt administrativt stöd med full respekt för EDPB:s autonomi och oberoende 
(t.ex. kinesiska murar) samtidigt som synergier uppnås med EDPS. Avgörande är också att 
avancerad teknik används, bland annat videokonferenssystem och säkrade IT-redskap för 
informationsutbyte i realtid, så att samförstånd kan uppnås och fall hanteras med mycket 
strikta tidsfrister. De nuvarande arbetsmetoderna med plenarmöten och undergruppsmöten i 
Bryssel rimmar faktiskt inte så väl med styrelsens framtida utmaningar där selektivitet (när 
det gäller de fall som kan handhas av EDPB snarare än bilateralt mellan 
uppgiftsskyddsombud) och ett dynamiskt förhållningssätt kommer att bli avgörande. 

Tillsammans med min kollega Peter Hustinx har jag startat diskussioner med den tidigare och 
nuvarande artikel 29-gruppen för att kartlägga bästa arbetsmetoder för att effektivt stödja 
EDPB utan otillbörlig påverkan. De slutliga lösningarna kommer att fastställas i fullt 
samförstånd med nationella kollegor.

EDPS har redan tagit vissa administrativa steg för att förse styrelsen med lämpliga resurser.  
En specifik åtgärd för inrättandet av EDPB infördes 2013 i den fleråriga budgetramen för 
2014–2020 som banar väg för de framtida budgetanslagen till den nya rubriken III Europeiska
dataskyddsstyrelsen (EDPB) i EDPS-budgeten. I år anslås i EDPS-budgetförslaget ett 
inrättande av en liten arbetsgrupp (tre personer) som får i uppdrag att sätta igång 
diskussionerna med de nationella dataskyddsmyndigheterna om arbetsmetoder.  Detta bör 
utgöra kärnan i ett sekretariat som består av en blandning av EU-tjänstemän, nyrekryterad 
personal och roterande utsända nationella tjänstemän från dataskyddsmyndigheter.

Jag anser att dessa arrangemang kommer att utgöra ett stort bidrag till ”en gemensam 
europeisk röst” om strategiska dataskyddsfrågor, såsom övervakning, Big Data och 
internationella dataflöden. Ur detta perspektiv är förordning 45/2001/EG och dess efterföljare, 
den framtida allmänna uppgiftsskyddsförordningen, förenliga, förutsatt det görs en klar 
åtskillnad mellan uppgifter och ansvarsområden, särskilt på medellång och lång sikt. På kort 
sikt behövs det nämligen inga större förändringar i sak av förordning 45/2001 innan detta 
rättsinstrument omarbetas.  

Jag skulle alltså vilja ge mitt stöd till att EDPS, såsom en oberoende institution, 
tillhandahåller ett autonomt sekretariat till ett helt oberoende EDPB. 


