
Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till förordning om 
inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd 

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

(2013/C 100/06) 

1. Inledning 

1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen 

1. Den 19 september 2012 antog kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av en eu
ropeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ( 1 ) (nedan kallat förslaget). 

2. Innan förslaget antogs fick datatillsynsmannen möjlighet att lämna informella kommentarer. Datatill
synsmannen välkomnar att kommissionen även rådfrågade honom formellt sedan förslaget hade antagits 
och att det finns en hänvisning till hans yttrande i förslagets ingress. 

1.2 Förslagets mål och tillämpningsområde 

3. I enlighet med artikel 214.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inrättas genom detta 
förslag regler och förfaranden för en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ( 2 ). 

4. Med stöd i förslaget ska utbildade frivilliga i egenskap av ”EU-frivilliga för humanitärt arbete” kunna 
utplaceras i humanitära projekt världen över. De EU-frivilliga för humanitärt arbete ska väljas och skickas ut 
av certifierade humanitära organisationer som följer en uppsättning EU-normer för ledningen av frivilliga 
humanitära hjälparbetare. Normerna och certifieringsförfarandet ska tas fram av kommissionen. Kommis
sionen ska även ansvara för finansiering, ett europeiskt utbildningsprogram, ett centralt register över alla 
utbildade frivilligarbetare samt ett IT-nätverk för frivilligarbetare som gör att de kan interagera via webben 
före, under och efter att ha sänts ut. 

1.3 Dataskyddets relevans; yttrandets mål och inriktning 

5. Huvudsyftet med förslaget är visserligen inte hanteringen av personuppgifter, men förslaget innebär 
ändå att personuppgifter behandlas. Bland annat hanteras frivilligarbetarnas personuppgifter i registret över 
EU-frivilliga för humanitärt arbete (artikel 13) och personuppgifter (om frivilligarbetare eller tredje part) som 
kan läggas ut på det IT-nätverk som tas fram för deras ömsesidiga kontakter via webben (artikel 16). De 
certifierade humanitära organisationernas process vid urvalet av kandidater liksom den efterföljande förvalt
ningen av dem, som ska standardiseras enligt artikel 9, kräver också att personuppgifter behandlas. 

6. För denna verksamhet krävs lämpliga garantier för dataskyddet. Det praktiska genomförandet av ett 
sådant dataskydd kan och bör utvecklas vidare i de normer som anges i artikel 9 och i den dataskyddspolicy 
som kommissionen och de certifierade humanitära organisationerna ska ta fram. 

7. Enligt artiklarna 9 och 25 ska kommissionen anta delegerade akter där normer anges för identifiering, 
urval och förberedande av de EU-frivilliga för humanitärt arbete liksom för deras förvaltning och utplace
ring. Datatillsynsmannen rekommenderar att dessa normer framför allt används för att se till att datas
kyddsbestämmelser beaktas på lämpligt sätt under urvalsförfarande, registrering och vid utplaceringen av 
frivilligarbetarna och att de certifierade humanitära organisationerna i Europa i detta hänseende arbetar 
konsekvent. 

8. Mot bakgrund av detta bör vissa grundläggande inslag i tillämpningen av lämpliga dataskyddsåtgärder 
även anges i förslaget till förordning. I avsnitt 2 i yttrandet finns därför rekommendationer om artiklarna 13 
och 16 i förslaget.
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( 1 ) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt 
bistånd, COM(2012) 514 final. 

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

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


9. I avsnitt 3 i yttrandet efterlyser datatillsynsmannen ett samråd kring utformningen av normerna i 
artiklarna 9 och 25 i förslaget. I avsnitt 3 uppmärksammar datatillsynsmannen också i korthet vissa av de 
dataskyddsaspekter som bör beaktas vid såväl utformningen av normerna som vid det praktiska genom
förandet när förslaget till förordning ska verkställas. 

4. Slutsatser 

34. Datatillsynsmannen rekommenderar att en hänvisning till tillämplig dataskyddslagstiftning införs som 
en materiell bestämmelse i förslaget. 

35. Datatillsynsmannen rekommenderar även följande klargöranden i texten: 

— För att garantera rättssäkerheten bör i artikel 13 syftet med registret specificeras, liksom vilken kategori 
av uppgifter det ska innehålla och omfattningen av enheter som har tillgång till registret. 

— I artikel 13 bör också kommissionen och användarorganisationerna definieras som separata register
ansvariga. 

— I artiklarna 13 och 16 bör det även införas ett krav på att en dataskyddspolicy införs för registret 
respektive nätverket. 

36. Datatillsynsmannen rekommenderar dessutom att kommissionen samråder med datatillsynsmannen 
innan några delegerade akter antas i enlighet med artikel 25 som kan påverka hanteringen av person
uppgifter, framför allt de normer som antas i enlighet med artikel 9. Dessa normer bör innehålla ett krav på 
att lämpliga dataskyddsåtgärder vidtas av de organisationer som gör urvalet av frivilligarbetare och som 
förvaltar och utplacerar dem. Här kan ingå en harmonisering av vilka uppgiftskategorier som samlas in 
vilket eventuellt kan leda till att ett standardiserat ansökningsformulär används över hela Europa. 

Utfärdat i Bryssel den 23 november 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Biträdande Europeisk datatillsynsman
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