
Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslag til 
forordning om oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand 

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes hjemmeside http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 100/06) 

1. Indledning 

1.1. Høring af den tilsynsførende 

1. Den 19. september 2012 vedtog Kommissionen et forslag til forordning om oprettelse af Det Euro
pæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand ( 1 ) (»forslaget«). 

2. Inden vedtagelsen af forslaget fik den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærk
ninger. Den tilsynsførende glæder sig over, at han også formelt blev hørt af Kommissionen efter vedtagelsen 
af forslaget, og at der henvises til udtalelsen i præamblen til forslaget. 

1.2. Mål og baggrund for forslaget 

3. I henhold til artikel 214, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde fastlægger 
forslaget regler og procedurer for Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand ( 2 ). 

4. På grundlag af forslaget skal uddannede frivillige udsendes som »EU Aid Volunteers« som led i 
humanitære projekter verden over. EU AID Volunteers udvælges og udsendes af certificerede humanitære 
organisationer, der overholder en række europæiske fælles regler for organisering af humanitære hjælpe
arbejdere. Disse fælles regler og certificeringsproceduren fastlægges af Kommissionen. Kommissionen skal 
også yde støtte til og oprette et europæisk uddannelsesprogram, et centralt register over alle uddannede 
frivillige samt et it-netværk, som skal fremme frivilliges interaktion online før, under og efter udsendelsen. 

1.3. Relevans for databeskyttelse — udtalelsens mål og fokus 

5. Hovedformålet med forslaget er ikke behandling af personoplysninger, men forslaget kræver ikke desto 
mindre behandling af personoplysninger. Behandlingen omfatter personoplysninger om de frivillige, der er 
registreret i registret over EU Aid Volunteers (artikel 13), og personoplysninger (om frivillige eller tredje
parter), der måtte blive registreret i det it-netværk, der stilles til rådighed med henblik på deres onlineinter
aktion (artikel 16). Processen for udvælgelse af kandidater hos de certificerede humanitære organisationer 
samt den efterfølgende organisering heraf, som standardiseres i artikel 9, kræver også behandling af person
oplysninger. 

6. Denne databehandling kræver, at der fastlægges hensigtsmæssige databeskyttelsesforanstaltninger. Den 
praktiske gennemførelse af disse foranstaltninger kan og bør udvikles yderligere i de fælles regler, der 
fastlægges i henhold til artikel 9, og i de politikker for databeskyttelse, der udarbejdes af Kommissionen 
og de certificerede humanitære organisationer. 

7. I henhold til artikel 9 og 25 vedtager Kommissionen delegerede retsakter med henblik på fastsættelse 
af fælles regler for udpegning, udvælgelse og forberedelse af kandidater samt for deres efterfølgende orga
nisering og udsendelse. Den tilsynsførende anbefaler, at disse standarder navnlig anvendes til at sikre, at 
bestemmelser om databeskyttelse tages i betragtning i fornødent omfang i forbindelse med udvælgelsen, 
registreringen og udsendelsen af de frivillige, og at de certificerede humanitære organisationer i hele Europa 
anvender en konsekvent tilgang. 

8. Når det er sagt, bør visse afgørende aspekter af anvendelsen af hensigtsmæssige databeskyttelsesfor
anstaltninger allerede være fastlagt i selve forslaget til forordning. Med henblik på at behandle disse 
afgørende aspekter indeholder udtalelsens punkt 2 anbefalinger vedrørende forslagets artikel 13 og 16.
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( 1 ) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær 
Bistand — EU Aid Volunteers, COM(2012) 514. 

( 2 ) Se også http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://www.edps.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


9. Punkt 3 i udtalelsen opfordrer dog til høring af den tilsynsførende i forbindelse med udarbejdelsen af 
de fælles regler i henhold til forslagets artikel 9 og 25. Punkt 3 retter også allerede kort opmærksomheden 
mod nogle af de databeskyttelsesspørgsmål, der bør tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af de 
fælles regler og på praktisk niveau, når den foreslåede forordning gennemføres. 

4. Konklusioner 

34. Den tilsynsførende anbefaler, at en henvisning til den gældende lovgivning om databeskyttelse 
inddrages som en materiel bestemmelse i forslaget. 

35. Den tilsynsførende anbefaler, at følgende præciseres yderligere i teksten: 

— artikel 13 bør fastlægge formålet med registret, hvilke datakategorier det skal indeholde, samt hvilke 
enheder der kan få adgang til registret, med henblik på at sikre retssikkerhed 

— artikel 13 bør klart slå fast, at Kommissionen og brugerorganisationerne er særskilte registeransvarlige 

— artikel 13 og 16 bør begge indeholde krav om indførelse af en databeskyttelsespolitik for henholdsvis 
registret og netværket. 

36. Den tilsynsførende anbefaler endvidere, at Kommissionen hører den tilsynsførende, inden den 
vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 25, der måtte have indflydelse på behandlingen af person
oplysninger, særlig vedrørende de fælles regler, der vedtages i henhold til artikel 9. Disse fælles regler bør 
kræve vedtagelse af hensigtsmæssige databeskyttelsespolitikker i de organisationer, der varetager udvælgelses
processen for frivillige og organiserer og udsender dem. Det kan omfatte harmonisering af de indsamlede 
datakategorier og kan muligvis føre til anvendelse af standardansøgningsskemaer i hele Europa. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europæisk assisterende tilsynsførende for databeskyttelse
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