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Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om
beskyttelse af personoplysninger i den europæiske portal e-justice
(Denne udtalelse findes i sin helhed på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/03)
1.

Indledning

1.1. Høring af den tilsynsførende
1.

Den 5. juni 2014 vedtog Kommissionen en kommissionsafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i den euro
pæiske portal e-justice (herefter »afgørelsen«) (1).

2.

Vi hilser med tilfredshed, at vi er blevet hørt om denne afgørelse inden dens vedtagelse, og at vi har haft mulighed
for at fremsætte uformelle bemærkninger til Kommissionen. Kommissionen har taget hensyn til flere af disse
bemærkninger. Som følge heraf er databeskyttelsesforanstaltningerne i afgørelsen blevet styrket. Vi glæder os også
over henvisningen i præamblen til høringen af den tilsynsførende.

1.2. Baggrund for, formål med og anvendelsesområde for afgørelsen
3.

Som forklaret i betragtning 1-3 i afgørelsen erklærede Kommissionen i sin meddelelse af maj 2008 (2), at den ville
arbejde på at udforme og indføre portalen e-justice (herefter »portalen«), som den vil vedligeholde i nært samar
bejde med medlemsstaterne. Portalen blev oprettet den 16. juli 2010 og er nu blevet klar til den første sammen
kobling af nationale registre, der indebærer behandling af personoplysninger. Portalens mål er at bidrage til opnåel
sen af det europæiske retlige område ved at lette og forbedre adgangen til retssystemet og udnytte informations- og
kommunikationsteknologien til at lette grænseoverskridende elektroniske retssager og retsligt samarbejde.

4.

Betragtning 4 og 5 til afgørelsen understreger betydningen af databeskyttelse og fastsætter, at da Kommissionens
og medlemsstaternes forskellige portalrelaterede opgaver og funktioner vil indebære forskellige ansvarsområder og
forpligtelser med hensyn til databeskyttelse, er det vigtigt at afgrænse dem klart. Afgørelsen tager derfor sigte på at
skabe større klarhed og retssikkerhed med hensyn til Kommissionens ansvarsområder som dataansvarlig i forbin
delse med dens aktiviteter vedrørende driften af portalen.

3.

Konklusioner

30. Vi hilser med tilfredshed, at vi er blevet hørt om denne afgørelse inden dens vedtagelse, og at Kommissionen har
taget hensyn til flere af vores bemærkninger.

31. I den foreliggende udtalelse opfordrer vi Kommissionen til at øge dens bestræbelser på en hurtig vedtagelse af den
fremtidige forordning om e-justice. Denne udtalelse indeholder en foreløbig vejledning om udformningen af en
sådan fremtidig forordning og opstiller en ikke-udtømmende liste over punkter, der bør tages op i denne fremti
dige forordning, herunder:

— portalens omfang

— det juridiske grundlag for behandling af data i portalen

— de ansvarsområder, som varetages af Kommissionen og andre parter, der er involveret som registeransvarlige,
herunder med hensyn til sikkerhed og indbygget databeskyttelse
(1) 2014/333/EU.
(2) KOM(2008) 328 endelig af 30.5.2008.
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— formålsbegrænsning og restriktioner, hvor det er relevant, for samkøring af data.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse

