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Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med 
Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (»eu-LISA«) har siden oprettelsen i 2011 gradvist fået overdraget den 
operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet, visuminformationssystemet og Eurodac. Efter 
fire driftsår gennemførte Kommissionen en overordnet evaluering. Som et resultat heraf blev forslaget til 
forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed fremlagt den 29. juni 2017.

Dette forslag har hovedsagelig til formål at overdrage følgende opgaver til eu-LISA: i) varetage den opera
tionelle forvaltning af de eksisterende og fremtidige store IT-systemer inden for området med frihed, sikker
hed og retfærdighed, ii) udvikle nogle aspekter af interoperabiliteten af disse systemer, iii) gennemføre 
forskningsaktiviteter og pilotprojekter og iv) udvikle, forvalte og huse et fælles IT-system for en gruppe af 
medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en centraliseret løsning ved gennemførelsen af de tekniske 
aspekter af EU-lovgivningen om decentraliserede systemer inden for området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed.

Forslaget om eu-LISA indgår i en mere omfattende proces med henblik på at styrke forvaltningen af de 
ydre grænser og den indre sikkerhed i Den Europæiske Union med henblik på at tackle specifikke udfor
dringer på sikkerhedsområdet. Der forhandles således på nuværende tidspunkt om flere lovgivningsforslag 
om store IT-systemer med Europa-Parlamentet og Rådet (ind- og udrejsesystemet, Eurodac, EU-systemet 
vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, Schengeninformationssystemet og det europæiske informa
tionssystem vedrørende strafferegistre i forbindelse med tredjelandsstatsborgere). Disse lovgivningsforslag 
overdrager den operationelle forvaltning af de ovennævnte store IT-systemer til eu-LISA.

Også i sin egenskab af tilsynsmyndighed for eu-LISA anbefaler den tilsynsførende, at forslaget om eu-LISA 
ledsages af en detaljeret konsekvensanalyse af retten til privatlivets fred og retten til databeskyttelse, der er 
fastsat i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Den tilsynsførende minder også om, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen retlige rammer for 
interoperabiliteten af store IT-systemer i EU. Derfor kunne eu-LISA kun udvikle gennemførelsesforanstalt
ningerne, hvis sådanne retlige rammer vedtages.

Endelig har den tilsynsførende betænkeligheder med hensyn til muligheden for, at eu-LISA kunne udvikle 
og huse en fælles centraliseret løsning for store IT-systemer, som i princippet er decentraliseret. Opbygnin
gen af hver stort IT-system i EU er klart defineret i et specifikt retsgrundlag og kan ikke ændres ved en 
delegeringsaftale mellem eu-LISA og en gruppe af medlemsstater. Enhver ændring af en systemopbygning 
kan kun foretages ved at ændre det relevante retsgrundlag, efter at der er foretaget en konsekvensanalyse 
og feasibilityundersøgelser.

C 386/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2017

http://www.edps.europa.eu


1. INDLEDNING OG BAGGRUND

1. Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, 
Sikkerhed og Retfærdighed (herefter »eu-LISA«) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1077/2011 (1). Forordningen overdrager den operationelle forvaltning på centralt plan af anden generation af 
Schengeninformationssystemet (herefter »SIS II«) (2) og visuminformationssystemet (herefter »VIS«) (3) til eu-LISA. 
Forordning (EU) nr. 1077/2011 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 (4), 
som yderligere overdrog forvaltningen af Eurodac til eu-LISA.

2. I 2016 gennemførte Kommissionen en evaluering (5) af eu-LISA fire år efter, at agenturet påbegyndte sit virke. På 
grundlag heraf blev det konstateret, at der var behov for at forbedre effektiviteten og virkningen af eu-LISA's funk
tionsmåde. I denne sammenhæng fremlagde Kommissionen den 29. juni 2017 et forslag til forordning om Det 
Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikker
hed og Retfærdighed (6) (herefter »forslaget om eu-LISA«).

3. Endvidere indledte Kommissionen i 2016 mere generelle overvejelser med hensyn til, hvordan styringen og anven
delsen af data kan gøres mere effektiv og mere virkningsfuld, både med henblik på grænseforvaltning og sikker
hedsovervejelser. Som et resultat heraf har Kommissionen vedtaget en meddelelse om stærkere og mere intelligente 
informationssystemer for grænser og sikkerhed (7) og slutrapporten fra Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende 
Informationssystemer og Interoperabilitet (8) samt den syvende statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte 
sikkerhedsunion (9) med forslag til nye opgaver og derfor et nyt mandat til eu-LISA.

4. Den tilsynsførende blev hørt uformelt inden offentliggørelsen af forslaget om eu-LISA, og han fremsatte uformelle 
bemærkninger over for Kommissionen, som kun delvis blev taget i betragtning.

5. Formålet med forslaget om eu-LISA er at udvide agenturets mandat ved at:

— muliggøre den operationelle forvaltning af de eksisterende og fremtidige store IT-systemer inden for området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed

— sikre datakvaliteten i alle store IT-systemer, der forvaltes af eu-LISA

— udvikle de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre interoperabilitet mellem systemerne

— gennemføre forskningsaktiviteter til den operationelle forvaltning af store IT-systemer

— gennemføre pilotprojekter, konceptbekræftelser og testaktiviteter
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— yde støtte og rådgivning til medlemsstaterne og Kommissionen om de nationale systemers tilkobling til det cen
trale system

— udvikle, forvalte og huse et fælles IT-system for en gruppe af medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en 
centraliseret løsning ved gennemførelsen af de tekniske aspekter af EU-lovgivningen om decentraliserede syste
mer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

6. Den tilsynsførende vil først fremsætte sine hovedanbefalinger i forbindelse med forslaget om eu-LISA. Disse hoved
anbefalinger omhandler de vigtigste spørgsmål, som den tilsynsførende har observeret, og som under alle omstæn
digheder bør tages op under lovgivningsprocessen. Yderligere anbefalinger er de punkter, hvor den tilsynsførende 
mener, at der er brug for uddybning, yderligere oplysninger eller mindre ændringer. Denne skelnen skal hjælpe 
lovgiveren med at prioritere de vigtigste spørgsmål, som behandles i denne udtalelse.

4. KONKLUSION

23. Efter en nøje analyse af forslaget om eu-LISA fremsætter den tilsynsførende følgende henstillinger:

— foretage eller stille en detaljeret konsekvensanalyse til rådighed for at gøre det lettere at vurdere, hvilke virknin
ger forslaget om eu-LISA har for de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår henvisningen til koncentra
tionen af alle store IT-systemer i EU i ét agentur og under hensyntagen til den bredere retlige sammenhæng, 
herunder igangværende lovgivningsforslag om store IT-systemer

— slette nuværende referencer vedrørende interoperabilitet i forslaget om eu-LISA

— slette den bestemmelse, der giver mulighed for at ændre systemets opbygning på grundlag af delegeringsaftalen 
mellem eu-LISA og en gruppe af medlemsstater.

24. Ud over de væsentligste bekymringer, der er identificeret ovenfor, vedrører den tilsynsførendes anbefalinger i denne 
udtalelse følgende aspekter af forslaget om eu-LISA:

— de statistiske oplysninger, der genereres af systemet

— intern overvågning

— forvaltning af informationssikkerhedsrisici

— den tilsynsførendes og den databeskyttelsesansvarliges rolle.

25. Den tilsynsførende er fortsat tilgængelig med henblik på at give yderligere råd om forslaget om eu-LISA, også ved
rørende enhver delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, der vedtages i medfør af den foreslåede forordning, 
som kunne have følger for behandlingen af personoplysninger.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
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