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INLEDNING

Detta är en sammanfattning av årsrapporten för 
2009 från Europeiska datatillsynsmannen. Rappor-
ten innehåller en fullständig redogörelse för aktivi-
teterna under 2009, vilket var det femte året som 
Europeiska datatillsynsmannen var i funktion som 
en självständig myndighet. Datatillsynsmannens 
uppdrag är att se till att fysiska personers grundläg-
gande rättigheter och friheter, och framför allt deras 
personliga integritet i samband med behandlingen 
av personuppgifter, respekteras av EU:s institutioner 
och organ. År 2009 var också det första året av det 
gemensamma femåriga mandatet för Peter Hustinx, 
datatillsynsman, och Giovanni!Buttarelli, biträdande 
datatillsynsman.

Datatillsynsmannens huvuduppgifter är, enligt för-
ordning (EG) nr 45/2001!(1) (”förordningen”), att

 • övervaka och se till att bestämmelserna i 
förordningen efterlevs när gemenskapsin-
stitutioner och gemenskapsorgan behandlar 
personuppgifter (övervakning),

 • ge råd till gemenskapsinstitutioner och 
gemenskapsorgan i alla frågor som rör 
behandling av personuppgifter. I detta ingår 
att samråda om lagförslag samt att följa ny 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 
av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemen-
skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 
uppgifter, EGT!L!8, 12.1.2001, s.!1.

utveckling som påverkar skyddet av person-
uppgifter (samråd),

 • samarbeta med nationella tillsynsmyndig-
heter och tillsynsorgan inom den före detta 
”tredje pelaren”, bland annat för att förbättra 
enhetligheten i skyddet av personuppgifter 
(samarbete).

Ett par händelser av central betydelse gjorde att 
2009 blev ett viktigt år för den grundläggande  rätten 
till dataskydd. Lissabonfördraget, som lägger en 
stark rättslig grund för ett heltäckande dataskydd 
inom alla områden av EU:s politik, trädde i kraft, ett 
o#entligt samråd om framtiden för EU:s rättsliga 
ram för dataskydd påbörjades och EU antog ett 
nytt femårigt policyprogram för området med fri-
het, säkerhet och rättvisa (”Stockholmsprogram-
met”) som lägger stor vikt vid dataskyddet som en 
avgörande faktor för legitimitet och e#ektivitet på 
detta område. 

Datatillsynsmannen har varit starkt engagerad på 
dessa områden och är fast besluten att driva frågorna 
vidare under den närmaste framtiden. Samtidigt har 
datatillsynsmannen utövat sin roll som oberoende 
tillsynsmyndighet inom samtliga sina reguljära verk-
samhetsområden. Det arbetet har lett till betydande 
framsteg i övervakningen av EU:s institutioner och 
organ när de behandlar personuppgifter och i sam-
band med samråden om nya politiska och lagstif-
tande åtgärder. Det har också lett till ett intensivare 
samarbete med andra övervakande myndigheter för 
att skapa större enhetlighet i dataskyddet. 
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Av årsrapporten för 2008 framgår att nedanstående 
huvudmål valts ut för 2009. De $esta av dessa mål 
har helt eller delvis uppnåtts.

 • Stöd till nätverket av uppgiftsskyddsombud

Europeiska datatillsynsmannen fortsatte att ge upp-
giftsskyddsombuden sitt starka stöd, särskilt vid de 
nyligen inrättade organen, och att främja utbyte av 
expertis och bästa praxis ombuden emellan, för att 
kunna förbättra deras e#ektivitet.

 • Förhandskontrollernas funktion

Datatillsynsmannen har i det närmaste slutfört för-
handskontrollerna av den behandling som redan 
utförs i de $esta institutioner och organ, och har lagt 
allt större vikt vid uppföljningen av rekommendatio-
nerna. Förhandskontroller av behandling som utförs 
av organen har ägnats särskild uppmärksamhet. 

 • Övergripande vägledning

Europeiska datatillsynsmannen har tagit fram rikt-
linjer för datahanteringen i samband med personal-
rekrytering och hälsa på arbetsplatsen samt förslag 
till riktlinjer för videoövervakning som varit föremål 
för ett samråd. Dessa riktlinjer har utformats för att 
bidra till efterlevnaden vid institutioner och organ 
och rationalisera tidigare kontrollförfaranden.

 • Hantering av klagomål

Datatillsynsmannen har antagit en manual för hur 
personalen ska hantera klagomål och o#entliggjort 

huvuddragen i den på webbplatsen för att informera 
alla berörda parter om relevanta förfaranden, inklu-
sive kriterier för om en utredning ska inledas eller 
inte med anledning av inkomna klagomål. En kla-
gomålsblankett "nns nu också tillgänglig på webb-
platsen.

 • Policy för inspektioner

Datatillsynsmannen har fortsatt att mäta efterlevna-
den av förordning (EG) nr 45/2001 med hjälp av olika 
typer av kontroller av alla institutioner och organ, 
och genomfört ett antal inspektioner på plats. En 
första uppsättning inspektionsregler som syftar till 
att göra inspektionen till en mer förutsägbar process 
har o#entliggjorts.

 • Omfattning av samrådet

Datatillsynsmannen har lagt fram ett rekordstort 
antal yttranden, 16 stycken, och fyra uppsättningar 
synpunkter på förslag till ny lagstiftning på grundval 
av en systematisk inventering av relevanta frågor 
och prioriteringar samt säkerställt en lämplig upp-
följning. Samtliga yttranden och kommentarer samt 
inventeringen "nns tillgängliga på webbplatsen.

 • Stockholmsprogrammet

Datatillsynsmannen har ägnat särskild uppmärksam-
het åt förberedelserna av det nya femåriga policy-
programmet för området med frihet, säkerhet och 
rättvisa som antogs av rådet i slutet av 2009. Behovet 
av verkningsfulla säkerhetsåtgärder för dataskyddet 
har erkänts som en nyckelfråga.

RESULTAT FÖR 2009
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 • Informationsaktiviteter

Datatillsynsmannen har förbättrat kvaliteten på och 
effektiviteten hos de verktyg som finns på nätet 
(webbplatsen och det elektroniska nyhetsbrevet) 
och vid behov uppdaterat andra informationsakti-
viteter (ny informationsbroschyr och arrangemang 
för att höja medvetandet).

 • Arbetsordning

Arbetsordningen för Europeiska datatillsynsman-
nens olika aktiviteter kommer snart att antas. Den 
kommer till stor del att bekräfta eller förtydliga nuva-
rande rutiner och kommer att "nnas tillgänglig på 
webbplatsen.

 • Resursförvaltning

Datatillsynsmannen har befäst och ytterligare 
utvecklat viss verksamhet i fråga om ekonomiska 
och mänskliga resurser samt ägnat särskild upp-
märksamhet åt personalrekryteringen med ett 
uttagningsprov i dataskydd som organiseras av 
Europeiska rekryteringsbyrån Epso. De första fram-
gångsrika kandidaterna förväntas under loppet av 
2010.

Viktiga si!ror för datatillsynsman-
nens verksamhet under 2009 

!!110 yttranden om förhandskontrol-
ler antogs om hälsouppgifter, perso-
nalutvärdering, rekrytering, tidsstyrning, 
säkerhetskontroller, registrering av tele-
fonsamtal och resultatverktyg.
!!111 klagomål mottogs, varav 42 till-
låtliga. De viktigaste typerna av påstådda 
kränkningar var kränkning av datasekre-
tessen, överdriven uppgiftsinsamling eller 
olaglig användning av uppgifter från kon-
trollmyndighetens sida.

• 12 ärenden avslutade där Europe-
iska datatillsynsmannen inte ansåg 
att det förelåg någon överträdelse 
av reglerna om dataskydd.

• 8 ärenden där datatillsynsmannen 
förklarade att det förelåg bristande 
överensstämmelse med reglerna 
om dataskydd.

!!32 samråd om administrativa åtgär-
der. Råd gavs om ett stort antal olika 
-rättsliga aspekter i samband med EU-
institutionernas och organens behandling 
av personuppgifter.
!!4 inspektioner på plats utfördes i 
EU:s olika institutioner och organ.
!!3 riktlinjer o"entliggjordes om 
rekrytering, hälsouppgifter och video-
övervakning.
!!16 yttranden om lagstiftning antogs 
om storskaliga informationssystem, terro-
ristförteckningar, framtida ramar för data-
skydd, folkhälsa, beskattning och 
transporter.
!!4 uppsättningar formella kommen-
tarer antogs om allmänhetens tillgång 
till handlingar, allmän service och skydd 
av personuppgifter på nätet (e-Privacy) 
samt om förhandlingarna mellan EU och 
USA om ett nytt SWIFT-avtal.
!!3 möten med samordningsgruppen 
för tillsyn av Eurodac organiserades, 
vilket resulterade i en andra samordnad 
inspektionsrapport om information till 
den som registreras och utvärdering av 
unga asylsökandes ålder.
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ÖVERVAKNING

Förhandskontroller

Enligt förordning (EG) nr 45/2001 ska all behandling 
av personuppgifter som kan medföra särskilda risker 
för de registrerades rättigheter och friheter kontrol-
leras i förväg av den oberoende tillsynsmyndighe-
ten. Europeiska datatillsynsmannen bestämmer 
därefter om behandlingen uppfyller förordningens 
krav eller inte.

Under 2009 antog datatillsynsmannen 110 yttran-
den om förhandskontroller som främst gällde 
frågor som hälsouppgifter, personalutvärdering, 
rekrytering, tidsstyrning, registrering av telefonsam-
tal, resultatverktyg och säkerhetsundersökningar. 
Dessa yttranden o#entliggörs på Europeiska data-
tillsynsmannens webbplats och genomförandet av 
datatillsynsmannens rekommendationer följs upp 
systematiskt.

Efter de olika samråden med uppgiftsskyddsom-
buden om behovet av förhandskontroll från data-
tillsynsmannens sida förklarades ett antal ärenden 
kräva sådan kontroll. Det gällde till exempel utfråg-
ningar av nominerade kommissionsledamöter i 
Europaparlamentet, ergonomisk utvärdering av 
arbetsmiljöerna i Europaparlamentet och utnäm-
ning av Europaparlamentets chefstjänstemän.

Övervakning av efterlevnad

Att uppgiftsskyddsförordningen faktiskt efterlevs 
av institutioner och organ övervakas systematiskt 
genom regelbunden mätning av olika prestationsin-
dikatorer som berör samtliga EU:s institutioner och 
organ. Efter kampanjen ”våren 2009” o#entliggjorde 
Europeiska datatillsynsmannen en rapport som visar 
att EU:s institutioner har gjort goda framsteg när 
det gäller att uppfylla sina skyldigheter på områ-
det. Däremot kunde en lägre grad av efterlevnad 
konstateras vid de $esta av byråerna.

Förutom denna allmänna övervakningskampanj 
genomförde Europeiska datatillsynsmannen fyra 
inspektioner på plats vid olika institutioner och 
organ. Dessa inspektioner följs upp systematiskt 
och kommer att genomföras oftare under den när-
maste tiden. I juli 2009 antog datatillsynsmannen 
en manual för inspektionsförfarandet och o#entlig-
gjorde de viktigaste inslagen i det förfarandet på 
sin webbplats.

Klagomål

En av datatillsynsmannens viktigaste skyldigheter 
enligt uppgiftsskyddsförordningen är att höra och 
undersöka klagomål samt att utföra undersökningar, 

En av Europeiska datatillsynsmannens 
huvuduppgifter är att självständigt övervaka den 
databehandling som utförs av EU:s institutioner 
eller organ. Den rättsliga ramen utgörs av 
uppgiftsskyddsförordningen!(EG)!nr 45/2001, 
som innehåller ett antal skyldigheter för den som 
behandlar personuppgifter, tillsammans med ett 
antal rättigheter för de personer vilkas uppgifter 
behandlas. 

Förhandskontroll av databehandlingen har 
fortsatt att vara en viktig del av övervakningen 
under 2009, men Europeiska datatillsynsmannen 
har också utvecklat andra former av övervakning, 
såsom handläggning av klagomål, inspektioner, 
råd i administrativa frågor och utarbetande av 
tematiska riktlinjer. 
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antingen på eget initiativ eller på grundval av ett 
klagomål.

De klagomål som mottagits av Europeiska datatill-
synsmannen ökar till såväl antal som komplexitet. 
Under 2009 mottog Europeiska datatillsynsmannen 
111 klagomål (en ökning med 32!procent jämfört 
med 2008). Av dessa var cirka två tredjedelar otill-
låtliga, eftersom de rörde frågor på nationell nivå där 
Europeiska datatillsynsmannen saknar behörighet. 
Återstående klagomål krävde mer ingående under-
sökningar. 

De flesta frågorna i tillåtliga klagomål gällde 
påstådda överträdelser av sekretessregler, överdri-
ven uppgiftsinsamling eller olaglig användning av 
uppgifter från kontrollmyndighetens sida, tillgång 
till uppgifter och rätten att ändra och att radera upp-
gifter. I åtta fall drog Europeiska datatillsynsmannen 
slutsatsen att dataskyddsreglerna hade överträtts.

Av de tillåtna klagomålen under 2009 gällde huvud-
delen Europeiska kommissionen, inklusive byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska rekry-
teringsbyrån (Epso). Detta är väntat, eftersom kom-
missionen hanterar större mängder personuppgifter 
än övriga institutioner och organ inom EU. Det stora 
antalet klagomål som avsåg Olaf och Epso kan för-

klaras med den typ av verksamhet som de organen 
bedriver.

Administrativa åtgärder

Europeiska datatillsynsmannen fortsatte att ge råd 
om administrativa åtgärder som EU:s institutioner 
och organ planerat i samband med behandlingen 
av personuppgifter. Ett stort antal frågor togs upp, 
inklusive överföringen av personuppgifter till tredje-
länder eller internationella organisationer, behand-
lingen av uppgifter i samband med pandemier, 
dataskydd inom tjänsten för internrevision och till-
lämpningen av reglerna i dataskyddsförordningen. 

Riktlinjer för relevanta frågor

Europeiska datatillsynsmannen antog riktlinjer för 
behandlingen av personuppgifter i samband med 
rekrytering och för hälsouppgifter på arbetsplat-
sen. Under 2009 genomförde Europeiska datatill-
synsmannen dessutom ett offentligt samråd om 
riktlinjer för videoövervakning, där bland annat 
behovet av inbyggda skyddsmekanismer för den 
personliga integriteten (Privacy by Design) och 
ansvarighet framhölls som viktiga principer.
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SAMRÅD

Viktiga trender 
Under 2009 bidrog ett antal viktiga aktiviteter och 
händelser till att föra utsikterna till en ny rättslig 
ram för dataskyddet närmare ett förverkligande. 
Att förverkliga den tanken kommer att dominera 
Europeiska datatillsynsmannens dagordning under 
de kommande åren. 

I slutet av 2008 antogs för första gången en allmän 
rättslig ram för dataskyddet på området för 
polissamarbete och rättsligt samarbete på EU-
nivå. Även om den inte är helt tillfredsställande, 
utgör den ett viktigt steg i rätt riktning.

En annan viktig händelse under 2009 var antagan-
det av det reviderade direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation som en del av ett 

större paket. Detta var också ett första steg i moder-
niseringen av den rättsliga ramen för dataskydd. 

Med ikraftträdandet av Lissabonfördraget inleds 
en ny era för dataskyddet. Det innebär inte bara att 
stadgan för de grundläggande rättigheterna blir bin-
dande för institutioner och organ, förutom för med-
lemsstaterna när de handlar inom ramen för EU:s 
lagstiftning, utan det medför dessutom införandet 
av en allmän grund för en heltäckande rättslig ram 
i artikel 16 av Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF). 

Under 2009 inledde kommissionen dessutom ett 
o#entligt samråd om framtiden för den rättsliga 
ramen för dataskydd. Europeiska datatillsynsman-
nen har samarbetat intensivt med sina kolleger för 
att garantera ett lämpligt gemensamt bidrag till 
detta samråd och har i olika sammanhang framhål-
lit behovet av ett mer heltäckande och e#ektivare 
dataskydd i Europeiska unionen.

Europeiska datatillsyns-
mannens yttranden och 
viktiga frågor

Datatillsynsmannen har fortsatt att genomföra 
sin allmänna samrådspolicy och har lagt fram ett 
rekordstort antal yttranden i olika lagstiftningsfrå-
gor. Denna policy medger dessutom en proaktiv 
strategi som innefattar en regelbunden invente-
ring av de lagstiftningsförslag som ska läggas fram 

Europeiska datatillsynsmannen ger råd åt 
Europeiska unionens institutioner och organ i 
frågor som gäller dataskydd inom ett stort antal 
olika politikområden. Denna rådgivande roll gäller 
såväl förslag till ny lagstiftning som andra initiativ 
som kan påverka skyddet av personuppgifter 
inom EU. Rådgivningen sker ofta i form av ett 
formellt yttrande, men datatillsynsmannen kan 
också ge vägledning i form av kommentarer eller 
policydokument. Tekniska nyheter som kan få 
betydelse för dataskyddet övervakas också som ett 
led i denna aktivitet.
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för samråd samt möjligheten att lämna informella 
kommentarer medan lagstiftningsförslagen förbe-
reds. De $esta av datatillsynsmannens yttranden 
följdes upp i diskussioner med Europaparlamentet 
och rådet. 

När det gäller området med frihet, säkerhet och rätt-
visa följde datatillsynsmannen med särskilt intresse 
utvecklingen av Stockholmsprogrammet och dess 
vision för rättvisa och inrikes frågor för de kom-
mande fem åren. Europeiska datatillsynsmannen 
gav råd om programmets utveckling och deltog i 
det förberedande arbetet med Europeiska informa-
tionsmodellen. 

Arbetet på detta område avsåg även revideringen av 
Eurodac- och Dublinförordningarna, inrättandet 
av en byrå för den operativa ledningen av storskaliga 
IT-system och en konsekvent strategi för övervak-
ningen på detta område.

I samband med integritet och elektronisk kom-
munikation samt teknik deltog Europeiska data-
tillsynsmannen, förutom att delta i den allmänna 
granskning som nämndes ovan, i arbetet med frå-
gor som avsåg direktivet om lagring av uppgifter, 
användningen av RFID-taggar eller intelligenta 
transportsystem och rapporten från Riseptis Trust 
in the Information Society (”Tillit i informationssam-
hället”).

I samband med globaliseringen deltog Europe-
iska datatillsynsmannen i utvecklingen av glo-
bala standarder, den transatlantiska dialogen om 
dataskydd och uppgifter i samband med brotts-
bekämpning samt i frågor som gällde restriktiva 
åtgärder riktade mot misstänkta terrorister och 
vissa tredjeländer.

Andra områden där datatillsynsmannen varit enga-
gerad har varit folkhälsa – gränsöverskridande 
hälsovård, e-hälsovård och säkerhetsövervakning 
av läkemedel – och allmänhetens tillgång till 
handlingar, till exempel revideringen av förord-
ning!(EG)!nr!1049/2001 om allmänhetens tillgång 
till handlingar. Datatillsynsmannen har också del-
tagit i olika domstolsärenden om relationen mellan 
allmänhetens tillgång och dataskydd.

Ny utveckling och 
prioriteringar
Ett antal perspektiv på den framtida utvecklingen 
som kommer att ligga till grund för fastställandet 
av datatillsynsmannens viktigaste prioriteringar har 
identi"erats. De omfattar nya tekniska trender, som 
medför stor oro för dataskydd och den personliga 
integriteten, såsom ”smarta” övervakningskameror, 
utvecklingen i samband med begreppet ”sakernas 
internet” och beteendebaserad reklam på webben. 

Viktig utveckling på området policy och lagstift-
ning kommer också att bestämma miljön för Euro-
peiska datatillsynsmannens samrådsaktiviteter 
under 2010. Förutom revideringen av den rättsliga 
ramen för dataskydd som redan nämnts ovan kom-
mer Europeiska datatillsynsmannen särskilt att upp-
märksamma kommissionens digitala dagordning 
där den personliga integriteten och dataskyddet är 
nödvändiga förutsättningar. Viktig utveckling som 
kommer att göra det möjligt för EU och dess med-
lemsstater att på ett e#ektivare sätt hantera data-
skyddets externa dimension äger också rum, inte 
bara i förhållande till USA, utan också i ett bredare 
sammanhang genom en ytterligare utveckling av 
globala standarder.
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SAMARBETE

Den viktigaste plattformen för samarbete mel-
lan dataskyddsmyndigheter i Europa är artikel 
29-gruppen. Europeiska datatillsynsmannen deltar i 
arbetsgruppens aktiviteter, som spelar en viktig roll 
för en enhetlig tillämpning av dataskyddsdirektivet. 

Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-grup-
pen har samarbetat e#ektivt på ett antal områden, 
men framför allt när det gäller genomförandet av 
dataskyddsdirektivet och utmaningarna i samband 
med ny teknik. Datatillsynsmannen har också gett 
starkt stöd till initiativ för att underlätta internatio-
nella data$öden.

Två saker som bör framhållas särskilt är det gemen-
samma bidraget till Future of Privacy (det framtida 
integritetsskyddet) som en reaktion på Europeiska 
kommissionens samråd om EU:s rättsliga ram för 
dataskydd och kommissionens samråd om e#ekten 
av ”kroppsskannrar” inom $ygsäkerheten.

En av de viktigaste uppgifterna datatillsynsman-
nen har när det gäller samråd är den samordnade 
tillsynen av Eurodac, där ansvaret för dataskydd 
delas mellan nationella dataskyddsmyndigheter 

och datatillsynsmannen. Samordningsgruppen 
för tillsyn av Eurodac – som består av nationella 
dataskyddsmyndigheter och datatillsynsmannen 
– hade tre möten under 2009 och fokuserade på 
genomförandet av det arbetsprogram som grup-
pen antog i december 2007. 

Ett av de viktigaste resultaten var antagandet av 
en andra inspektionsrapport i juni 2009. Rapporten 
fokuserade på två frågor: rätten till information för 
asylsökande och metoderna för att fastställa unga 
asylsökandes ålder.

Europeiska datatillsynsmannen fortsatte sitt nära 
samarbete med dataskyddsmyndigheter inom den 
före detta ”tredje pelaren” – området för polisiärt 
och rättsligt samarbete – och med arbetsgruppen 
för polisiära och rättsliga frågor. Under 2009 inne-
fattade det samarbetet bidrag till diskussionen om 
Stockholmsprogrammet och utvärdering av e#ek-
terna av rådets rambeslut om dataskydd. 

Samarbete i andra internationella forum fort-
satte att uppmärksammas, framför allt den 31:a 
internationella konferensen för uppgiftsskydds-
myndigheter om uppgiftsskydd i Madrid, som 
ledde till en uppsättning globala standarder för 
dataskydd. 

För att öka kunskaperna om dataskydd och om hur 
det kan bli mer e#ektivt organiserade Europeiska 
datatillsynsmannen också en workshop med titeln 
”Att reagera på säkerhetsläckor” inom ramen för det 
så kallade Londoninitiativet som lanserades under 
den 28:e konferensen i november 2006.

Europeiska datatillsynsmannen samarbetar med 
andra dataskyddsmyndigheter för att främja ett 
konsekvent dataskydd i hela EU. Detta omfattar 
också samarbetet med tillsynsorgan som inrättats 
under före detta ”tredje pelaren” och i samband 
med storskaliga IT-system.
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HUVUDMÅL  
FÖR 2010

Följande huvudmål har valts ut för 2010 års verk-
samhet:

 • Stöd till nätverket av uppgiftsskyddsombud

Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta 
att ge uppgiftsskyddsombuden sitt starka stöd, sär-
skilt i de nyligen inrättade organen, och att främja 
utbyte av expertis och bästa praxis ombuden emel-
lan, inklusive ett eventuellt antagande av yrkesstan-
darder, för att kunna förbättra deras e#ektivitet. 

 • Förhandskontrollernas funktion

Europeiska datatillsynsmannen kommer att lägga 
större vikt vid genomförandet av rekommenda-
tionerna i yttrandena om förhandskontroller och 
säkra en adekvat uppföljning. Förhandskontroller 
av behandlingsrutiner som är gemensamma för de 
$esta byråer kommer även i fortsättningen att ägnas 
särskild uppmärksamhet.

 • Övergripande vägledning

Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta 
ta fram riktlinjer för relevanta frågor och att göra 
dem allmänt tillgängliga. Riktlinjer om videoöver-
vakning, administrativa undersökningar och disci-
plinära förfaranden samt genomföranderegler för 
dataskyddstjänstemännens uppgifter och skyldig-
heter kommer att o#entliggöras. 

 • Policy för inspektioner

Europeiska datatillsynsmannen kommer att o#ent-
liggöra en heltäckande policy för övervakning av 
efterlevnad och genomdrivande av dataskydds-
reglerna i institutioner och organ. Detta kommer 
att omfatta alla lämpliga åtgärder för att mäta och 
garantera efterlevnaden av dataskyddsregler och 
uppmuntra institutionerna att ta ansvar för en god 
datahantering. 

 • Samrådets omfattning

Datatillsynsmannen kommer att fortsätta att utan 
dröjsmål lägga fram yttranden om eller ha synpunk-
ter på förslag till ny lagstiftning samt säkerställa 
lämplig uppföljning, inom alla relevanta områden. 

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt hand-
lingsplanen för genomförande av Stockholmspro-
grammet.

 • Översyn av den rättsliga ramen 

Europeiska datatillsynsmannen kommer att priori-
tera utvecklingen av en heltäckande rättslig ram för 
dataskydd som omfattar alla områden av EU:s politik 
och som garanterar ett e#ektivt skydd i praktiken, 
samt bidra till den o#entliga diskussionen när det 
är nödvändigt och lämpligt. 

 • Digital dagordning

Europeiska datatillsynsmannen kommer att ägna 
särskild uppmärksamhet åt kommissionens digi-
tala dagordning inom alla områden med uppenbar 
betydelse för dataskyddet. Principen om inbyggda 
skyddsmekanismer för den personliga integriteten 
(Privacy by Design) och dess praktiska genomförande 
kommer att få kraftigt stöd. 

 • Informationsaktiviteter

Datatillsynsmannen kommer att ytterligare förbättra 
de verktyg som "nns på nätet (webbplatsen och 
det elektroniska nyhetsbrevet) för att bättre upp-
fylla besökarnas krav. Nya publikationer (faktablad) 
kommer att tas fram för speci"ka frågor.

 • Intern organisation

Datatillsynsmannen kommer att se över organisa-
tionsstrukturen för sitt sekretariat för att säkra ett 
e#ektivare genomförande av dess olika roller och 
uppgifter. Huvuddragen i den nya strukturen kom-
mer att o#entliggöras på webbplatsen.

 • Resursförvaltning

Datatillsynsmannen kommer att ytterligare utveckla 
viss verksamhet i fråga om ekonomiska och mänsk-
liga resurser samt förbättra andra interna rutiner. 
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt beho-
vet av ytterligare kontorsutrymme och framtagan-
det av ett ärendehanteringssystem.
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