
Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens beslut om skydd 
av personuppgifter i den europeiska e-juridikportalen

(Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats 
www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/03)

1. Inledning

1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen

1. Den 5 juni 2014 antog kommissionen ett beslut om skydd av personuppgifter i den europeiska e-juridikportalen 
(nedan kallat beslutet) (1).

2. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att vi har hörts angående detta beslut innan det antogs och att vi fått 
möjlighet att lämna informella kommentarer till kommissionen. Kommissionen har beaktat flera av kommenta
rerna, vilket medfört ett starkare uppgiftsskydd i beslutet. Vi välkomnar också att kommissionen i ingressen hänvi
sar till att datatillsynsmannen hörts.

1.2 Beslutets bakgrund, mål och omfattning

3. Som förklaras i skälen 1–3 i beslutet uppgav kommissionen i sitt meddelande från maj 2008 (2) att den skulle 
utarbeta och inrätta den europeiska e-juridikportalen (nedan kallad portalen) som ska förvaltas i nära samarbete 
med medlemsstaterna. Portalen lanserades den 16 juli 2010 och är först nu redo för den första sammankopp
lingen av nationella register, vilket innebär behandling av personuppgifter. Portalens mål är att bidra till att skapa 
det europeiska rättsliga området genom att underlätta och förbättra tillgången till rättslig prövning och att utnyttja 
informations- och kommunikationsteknik för att underlätta gränsöverskridande elektroniska rättsliga förfaranden 
och rättsligt samarbete.

4. I skälen 4 och 5 i beslutet framhålls vikten av uppgiftsskydd, och påpekas att eftersom kommissionens och med
lemsstaternas olika portalrelaterade uppgifter och funktioner kommer att inbegripa olika befogenheter och skyldig
heter i fråga om uppgiftsskydd, är det viktigt att de klart och tydligt avgränsas. I enlighet med detta syftar beslutet 
till att skapa mer klarhet och rättssäkerhet i fråga om kommissionens skyldigheter som registeransvarig i samband 
med verksamhet som är kopplad till driften av portalen.

3. Slutsatser

30. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att vi har hörts angående detta beslut innan det antogs och att kommis
sionen beaktat flera av våra kommentarer.

31. I det här yttrandet uppmanar vi kommissionen att öka sina ansträngningar för ett snart antagande av den kom
mande förordningen om e-juridik. Yttrandet innehåller en preliminär vägledning för utarbetandet av en sådan för
ordning och en icke uttömmande förteckning över punkter som bör tas upp i den kommande förordningen, 
exempelvis

— portalens omfattning,

— rättsliga grunder för behandling av uppgifter i portalen,

— de skyldigheter kommissionen och övriga inblandade parter har som registeransvariga, bland annat i fråga om 
säkerhet och inbyggt uppgiftsskydd,

(1) 2014/333/EU.
(2) KOM(2008) 328 slutlig av den 30 maj 2008.
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— ändamålsbegränsning och restriktioner för samkörning av uppgifter, i förekommande fall.

Utfärdat i Bryssel den 5 september 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande datatillsynsman
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