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UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN
EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNENS BESLUT
av den 3 december 2015
om inrättande av en extern rådgivande grupp för uppgiftsskyddets etiska dimensioner (den
rådgivande gruppen för etiska frågor)
(2016/C 33/01)
EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten
för sådana uppgifter (1), särskilt artiklarna 41.2 och 46 e, och
av följande skäl:
(1)

Genom artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 16 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt garanteras respekten för privatlivet och familjelivet samt skyddet
av personuppgifter.

(2)

I artikel 41.2 andra meningen i förordning (EG) nr 45/2001 föreskrivs att Europeiska datatillsynsmannen ska
ansvara för att ge råd till EU:s institutioner och organ och de registrerade i alla frågor som rör behandling av
personuppgifter.

(3)

I artikel 46 e i förordning (EG) nr 45/2001, vilken har utarbetats närmare genom artikel 38.1 i Europeiska
datatillsynsmannens arbetsordning av den 17 december 2012 (2), fastställs en skyldighet för Europeiska datatill
synsmannen att övervaka utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik samt identifiera framväxande
trender som kan påverka skyddet av personuppgifter.

(4)

Tekniska framsteg, såsom behandling av stordata och maskininlärning, leder till en allt mer ogenomtränglig och
komplex insamling och användning av personuppgifter, vilket utgör ett betydande hot mot integriteten och den
mänskliga värdigheten.

(5)

Europeiska datatillsynsmannen vill stimulera en öppen och initierad diskussion om digital etik, som gör det
möjligt för EU att inse teknikens fördelar för samhället och ekonomin och samtidigt stärker den enskildes
rättigheter och friheter, särskilt rätten till integritet och skydd av personuppgifter.

(6)

I Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 11 september 2015, Mot en ny digital etik: data, värdighet och
teknik, meddelades att en rådgivande grupp för etiska frågor ska inrättas.

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(2) EUT L 273, 15.10.2013, s. 41.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
1.
Härmed inrättas den externa rådgivande gruppen för uppgiftsskyddets etiska dimensioner (nedan kallad den
rådgivande gruppen för etiska frågor eller den rådgivande gruppen).
2.

Medlemmarna i den rådgivande gruppen ska utses för perioden 1 februari 2016–31 januari 2018.

Artikel 2
Uppgifter
1.

Den rådgivande gruppen ska

a) analysera uppgiftsskyddets etiska dimensioner,
b) på begäran lämna rekommendationer till Europeiska datatillsynsmannen,
c) lämna forskningsförslag som främjar tvärvetenskapligt samarbete,
d) lägga fram minst två offentliga rapporter,
e) vid behov involvera andra experter i sitt arbete på permanent eller tillfällig basis, särskilt när dessa andra experter kan
tillföra ytterligare kunskap och erfarenhet som inte finns representerad i den rådgivande gruppen, inbegripet
erfarenhet inom områdena medicin, hälsa, finans, energi, politisk ledning, polis eller säkerhet,
f) presentera antaganden för en kritisk publik och mäta resultatet av den rådgivande gruppens diskussioner mot de
erfarenheter som gjorts av andra verksamma på området.
2.
De resultat som den rådgivande gruppen lägger fram ska vila på en sund och stabil grund och baseras på kunskap,
empiriska bevis och grundlig granskning.
3.
Europeiska datatillsynsmannen ska lägga fram den rådgivande gruppens resultat för en bred publik i samband med
workshoppar eller konferenser.

Artikel 3
Samråd
Europeiska datatillsynsmannen får samråda med den rådgivande gruppen i alla frågor som rör uppgiftsskyddets etiska
dimensioner.

Artikel 4
Medlemmar – Utnämning
1.
Den rådgivande gruppen ska bestå av högst sex framstående personer med dokumenterad erfarenhet från analys
och forskning inom områden som är relevanta med avseende på uppgiftsskyddets etiska dimensioner.
2.

Utnämningen av medlemmarna ska vara personlig.

3.
Medlemmarna ska handla fullständigt oberoende och inte vara föremål för några faktiska eller potentiella intresse
konflikter till följd av eventuella band till offentliga eller privata organisationer med politiska eller ekonomiska intressen
i den rådgivande gruppens verksamhet eller slutsatser.
4.
Enskilda personer kan, som ett villkor för utnämning, vara tvungna att uppge om de har eller har haft anknytning
till sådana organisationer som avses i punkt 3, när detta är relevant för att undvika intressekonflikter.
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Artikel 5
Verksamhet
1.

Den rådgivande gruppen ska välja en av sina medlemmar som ordförande.

2.
Förutom personliga möten i den rådgivande gruppen får möten hållas med hjälp av videokonferenser eller annan
lämplig kommunikationsteknik.
3.
Efter överenskommelse med den rådgivande gruppen får Europeiska datatillsynsmannen bjuda in externa experter
som är kvalificerade att delta i den rådgivande gruppens arbete på permanent eller tillfällig basis.
4.

Ordföranden får även bjuda in observatörer att tillfälligt närvara vid gruppens verksamhet.

5.
Medlemmarna i gruppen, liksom inbjudna experter och observatörer, ska iaktta tystnadsplikt i enlighet med
artikel 45 i förordning (EG) nr 45/2001. Ordföranden ska regelbundet underrätta Europeiska datatillsynsmannen om
gruppens arbete.

Artikel 6
Europeiska datatillsynsmannens skyldigheter
1.
Medlemmarna i den rådgivande gruppen ska utses av Europeiska datatillsynsmannen till följd av en inbjudan att
anmäla intresse och på inrådan av en urvalskommitté.
2.
Europeiska datatillsynsmannen ska tillhandahålla ett sekretariat för den rådgivande gruppen. En tjänsteman vid
Europeiska datatillsynsmannen ska utses till gruppens sekreterare.
3.

Europeiska datatillsynsmannen ska fastställa den rådgivande gruppens uppdrag och anta dess arbetsordning.

4.
Europeiska datatillsynsmannen ska i en särskild avdelning på sin webbplats tillgängliggöra all relevant information
om den verksamhet som utförs av den rådgivande gruppen.

Artikel 7
Utgifter för möten
1.

Medlemmarna i den rådgivande kommittén ska inte erhålla någon ersättning för de tjänster som de tillhandahåller.

2.
Kostnaderna för resa och uppehälle som uppkommer för deltagarna i gruppens verksamhet ska återbetalas av
Europeiska datatillsynsmannen.
3.
På samma villkor kan inbjudna experter och observatörer erhålla återbetalning, förutsatt att den rådgivande
gruppens sekreterare bekräftar att det finns utrymme i budgeten för deras deltagande.

Artikel 8
Allmänhetens tillgång till handlingar och behandling av personuppgifter
1.
I enlighet med de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (1) ska
allmänheten ha tillgång till de handlingar som läggs fram av den rådgivande gruppen.
2.
Personuppgifter ska samlas in, behandlas och offentliggöras av Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med
förordning (EG) nr 45/2001.
(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Artikel 9
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft dagen efter det att de har undertecknats och ska offentliggöras i Europeiska unionens
officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2015.
Giovanni BUTTARELLI

Europeisk datatillsynsman

