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Utfrågning av kandidat Endre SZABÓ 

1. Varför har du sökt denna befattning och varför anser du att du är lämplig för den?  

Jag har ett enkelt svar på frågan om varför jag sökte befattningen som 

Europeiska datatillsynsmannen och vad som är min främsta drivkraft: integritetsskydd. 

Redan som ung jurist fick integritetsskydd stor betydelse för mig, liksom de möjligheter som 

dataskydd erbjuder för att förbättra människors livskvalitet. Jag har ägnat hela min 

yrkeskarriär åt skydd av personuppgifter, och jag har arbetat med dataskyddslagstiftning 

dagligen i nästan 17 år. Som nästa Europeisk datatillsynsman skulle jag vilja fortsätta detta 

arbete och jag skulle även i fortsättningen fullt ut arbeta för att garantera en hög nivå av 

dataskydd. Som Europeisk datatillsynsman avser jag också att göra dataskyddet till 

verklighet i alla EU-invånares dagliga liv.  

Min meritförteckning ger en god överblick över mitt deltagande i europeiska 

dataskyddsfrågor. Jag vill belysa följande i detta skriftliga svar:  

– År 2006–2007 arbetade jag som nationell expert vid Europeiska datatillsynsmannen. 

Denna 18-månadersperiod gav mig möjlighet att delta i Europeiska datatillsynsmannens 

arbete och att få förstahandsinsyn i det arbete som utförs av Europeiska unionens 

dataskyddsmyndighet.  

– Min roll under Ungerns ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Under denna period 

var jag ordförande för arbetsgruppen för informationsutbyte och uppgiftsskydd 

(Dapix) under första halvåret 2011. Under mitt ordförandeskap antog rådet slutsatser 

som medlemsstaternas regeringar utarbetat som svar på Europeiska kommissionens 

meddelande om dataskyddsreformen. Detta var före dataskyddsförordningen men var 

redan en del av de långa diskussioner som flera år senare ledde till utarbetandet av den 

nya rättsliga ramen.  

– Jag deltar regelbundet i Europeiska dataskyddsstyrelsens möten. Jag har varit 

ordförande för styrelsens expertgrupp för samarbete1 sedan 2015. Expertgruppen har 

                                                 
1 Före den 25 maj 2018 ingick den i artikel 29-gruppen.  
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utarbetat ett antal dokument med anknytning till samarbetet mellan 

dataskyddsmyndigheter.  

Mot bakgrund av ovanstående framgår att min yrkeserfarenhet är relevant inom ramen för 

befattningen som Europeisk datatillsynsman. Som aktiv medlem i 

dataskyddsmyndigheternas nätverk anser jag mig vara en lämplig kandidat. Jag har länge 

arbetat hårt för Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och artikel 29-arbetsgruppen, vilket 

tillsammans med min erfarenhet vid en myndighet i en medlemsstat ger mig en fast grund för 

att kunna utföra Europeiska datatillsynsmannens uppgifter i enlighet med högsta 

yrkesmässiga normer.  

Europeiska datatillsynsmannen når en bred publik i Europeiska unionen och även på global 

nivå. Detta är enligt mig en oerhört motiverande utmaning. Jag åtar mig med glädje det 

ansvar som detta medför. Jag är säker på att vi kommer att kunna uppnå dessa mål 

tillsammans med EDPS-sekretariatets professionella och engagerade personal. 

Jag står till Europeiska unionens förfogande för att tjäna dess medborgare.  

2. Kan du beskriva din framtidsvision för den myndighet som du skulle leda som 

datatillsynsman, inbegripet eventuella utmaningar som du förväntar dig och dina 

prioriteringar för denna oberoende myndighet?  

I diskussioner om Europeiska datatillsynsmannens framtid måste även integritetens framtid 

ingå. Jag tror att tendensen med tekniska förändringar som även leder till sociala 

förändringar kommer att fortsätta. Användarnas beteende har en betydande inverkan på 

andras privatliv och sociala situation. Alla dataskyddsmyndigheter måste fullgöra sina 

uppgifter i detta sammanhang. Det är en brådskande uppgift att slutföra den 

lagstiftningsprocess som inleddes för flera år sedan men som ännu inte helt har avslutats. De 

kommande åren är det inte en radikal dataskyddsreform som kommer att behövas utan 

snarare att man slutför det arbete som påbörjats och säkerställer ett konsekvent och effektivt 

genomförande av de befintliga reglerna. Med beaktande av allt detta kan vi fastställa 

följande prioriteringar för den kommande perioden för Europeiska datatillsynsmannen:  

– Övervakning av tekniska och samhälleliga förändringar i syfte att uppnå ett 

effektivt genomförande 

– Analys av användningen av personuppgifter som en vara och ett betalningssätt  

– Underlättande av samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter, 

konsumentskyddsmyndigheter och konkurrensmyndigheter för att skydda enskilda 

personer.  

Som alla dataskyddsmyndigheter har Europeiska datatillsynsmannen också som uppgift att 

skydda integriteten och personuppgifter och förbättra medborgarnas livskvalitet. Jag delar 

värdena i den strategi som Europeiska datatillsynsmannen har fastställt för perioden 

2014-2019: integritet, transparens, opartiskhet och pragmatism. Jag skulle leda 

datatillsynsmannen på grundval av dessa värden och förvänta mig att de ska upprätthållas av 

all dess personal. Som en del av personalstrategin skulle jag i datatillsynsmannens arbete 

involvera så många sådana kolleger som möjligt som arbetar för en medlemsstats 

dataskyddsmyndighet, till exempel som nationella experter. Detta utbyte av erfarenheter och 

nära samarbete kommer att leda till ett ömsesidigt gynnsamt resultat. 
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Datatillsynsmannen är skyldig att avge yttranden om Europeiska unionens 

lagstiftningsakter. Datatillsynsmannen måste i detta sammanhang fortsätta att vara en 

pålitlig partner och vara tillgänglig i alla skeden av lagstiftningsprocessen för att kunna 

hålla diskussioner med medlagstiftarna. Ett gott samarbete mellan Europeiska 

dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen måste upprätthållas på 

lagstiftningsområdet.  

När det gäller kontroll och tillsyn kommer jag att utarbeta en strategi som fastställer 

prioriteringar och belyser de fall av databehandling som förtjänar särskild uppmärksamhet, 

på grundval av tidigare års erfarenheter. Vid genomförandet av strategin kommer man att 

prioritera samråd som kan underlätta lagligheten hos databehandling som ännu inte 

har inletts. Kontrollen av medlemsstaternas myndigheter på området rättsliga och inrikes 

frågor måste även i framtiden samordnas.  

Dataskydd syftar i slutändan till att skydda individen. Reglerna för dataskydd överlappar 

ibland konkurrens- och konsumentskyddsreglerna. Ansvarsfördelningen när det gäller frågor 

av gemensamt intresse kommer att fortsätta att vara en viktig fråga i framtiden, och därför bör 

initiativet avseende Europeiska datatillsynsmannens Digital Clearinghouse fortsätta.  

Europeiska datatillsynsmannen är en central aktör när det gäller att stärka skyddet av 

integriteten både inom och utanför Europeiska unionen. Europeiska datatillsynsmannen har 

både en global roll och ett globalt ansvar. Alla aktörer i världen påverkas av dataskyddets 

allt större betydelse. De letar efter partner som kan visa vägen, likt en fyr. 

Dataskyddsmyndigheter som Europeiska datatillsynsmannen har oundvikligen en sådan roll 

och förväntningarna kan uppfyllas om det finns tillräckligt med personal och ekonomiska 

resurser. Detta kommer att vara en utmaning för Europeiska datatillsynsmannen.  

Jag skulle inleda en offentlig debatt om hur man kan förstå värdet av data i den ekonomiska 

processen. Frågan om en sorts integritetsskatt som bygger på användningen av data måste 

också undersökas. Man bör överväga en skatt på förmåner som härrör från data på 

integritetsområdet, särskilt när det gäller teknikjättar.  

3. Hur avser du att fullgöra den roll som datatillsynsmannen tilldelats juridiskt när det 

gäller tillsynen av byråerna på området rättsliga och inrikes frågor (RIF), och vad anser 

du om utbyte av personuppgifter mellan dessa byråer, särskilt när det gäller tillsynen av 

överföringar av personuppgifter till tredjeländer?  

Inställningen till Europeiska unionen beror i hög grad på huruvida politiken för rättsliga och 

inrikes frågor (RIF) är framgångsrik och dessa politikområden förtjänar därför särskild 

uppmärksamhet från alla institutioner. Vissa byråer på området rättsliga och inrikes frågor 

hanterar en stor mängd personuppgifter, särskilt eu-LISA. Att hitta rätt balans mellan 

säkerhet och integritet står i centrum för tillsynen. Detta har en central betydelse i min 

tillsynspolitik.  

Tillsynen av Europol är särskilt en uppgift för datatillsynsmannen, och för detta önskar jag 

använda nedanstående verktyg. För att säkerställa ett effektivt samarbete mellan 

datatillsynsmannen och Europol måste regelbundna möten hållas där alla dataskyddsfrågor 

som rör den planerade databehandlingen kan diskuteras. Detta tjänar också till att 

upprätthålla principen om inbyggt dataskydd.  
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Regelbunden övervakning av Europols verksamhet är också ett viktigt verktyg i vilket 

experter från medlemsstaterna bör involveras. Övervakning på distans kan också 

användas, antingen på egen hand eller som uppföljning. Förhandsövervakning innebär en 

möjlighet att identifiera och hantera risker i samband med databehandling till följd av 

planerade och ökade risker. Detta är också ett viktigt verktyg för att se till att reglerna följs.  

Datatillsynsmannen ansvarar för sekretariatet för samarbetsnämnden för Europol, som 

sammanträder två gånger per år. Detta är ett forum där myndigheter kan utbyta erfarenheter 

från övervakning. Tack vare den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen är 

möjligheten till demokratisk kontroll inbyggd i systemet. Datatillsynsmannen har också som 

uppgift att stödja detta.  

För övervakningen av lagligheten hos byråernas databehandling på området rättsliga och 

inrikes frågor krävs det samarbete mellan Europeiska datatillsynsmannen och 

medlemsstaternas myndigheter. Samtidigt som jag utgår från att övervakningen av data som 

rör filer som behandlas i de centrala enheterna kommer att ske med de verktyg som beskrivs 

ovan, kommer övervakningen av databehandlingen på medlemsstatsnivå, och därmed 

användningen av data som mottagits från den centrala enheten, att falla inom ramen för 

behörighetsområdet för medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter. Utövandet av dessa 

två befogenheter måste harmoniseras för att de ska vara effektiva. Detta säkerställs för 

närvarande av samarbetsgrupperna för tillsyn, vars sekretariat säkerställs av 

datatillsynsmannen. Även i denna roll måste datatillsynsmannen stärka samordningen av 

övervakningen mellan medlemsstaterna och EU.  

Jag anser att utbytet av uppgifter mellan Europeiska unionens institutioner en förutsättning 

för ett effektivt utförande av uppgifterna, i syfte att säkerställa att frihet, säkerhet och 

rättvisa blir en daglig verklighet för medborgarna. Det fria flödet av data inom unionen är 

därför ett självklart fenomen och utöver en hög skyddsnivå måste alla villkor för detta 

garanteras.  

När det gäller länder utanför EU är det endast en liten del av världen där nivån på dataskydd 

stämmer överens med kommissionens beslut. I sådana fall spelar andra verktyg för att 

säkerställa överensstämmelse en viktig roll. Med tanke på att överföringen av uppgifter i 

dessa fall börjar i Europeiska unionen övervakas överföringen alltid av 

dataskyddsmyndigheterna. Det måste säkerställas en samordnad och regelbunden 

övervakning i samarbete med medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter, och denna 

behörighet för myndigheterna framhölls också i Schrems-målet. Effektiviteten 

i EU:s RIF-politik kommer att öka om efterlevnad säkerställs av så många länder eller 

internationella organisationer som möjligt, och jag ser främjande och stödet av detta som en 

viktig uppgift. Ökningen av utbytet av uppgifter med länder utanför EU får dock inte leda 

till lägre skyddsnivåer. 


