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ÅRSBERETNING 2010  RESUMÉ 3

INDLEDNING

Dette er et resumé af årsberetningen for 2010 fra 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 

(EDPS). Beretningen dækker 2010, som er det sjette 

fulde aktivitetsår med EDPS som en ny, uafhængig 

tilsynsmyndighed. EDPS’ hovedopgave er at sikre, 

at fællesskabsinstitutionerne og -organerne respek-

terer fysiske personers grundlæggende rettigheder 

og frihedsrettigheder, især retten til privatlivets 

fred i forbindelse med behandling af personoplys-

ninger. Beretningen omfatter også det andet år af 

den i alt femårige mandatperiode for Peter Hustinx 

(tilsynsførende) og Giovanni Buttarelli (assisterende 

tilsynsførende).

EDPS’ hovedaktiviteter er i henhold til forordning (EF) 

nr. 45/20011 (»forordningen«):

 • at overvåge og sikre, at forordningens bestem-

melser overholdes, når fællesskabsinstitutio-

ner og -organer behandler personoplysninger 

(tilsyn)

 • at rådgive fællesskabsinstitutioner og -orga-

ner om alle spørgsmål vedrørende behand-

ling af personoplysninger. Dette omfatter 

høring i forbindelse med lovgivningsforslag 

og overvågning af udviklinger, der indvirker 

på beskyttelsen af personoplysninger (høring)

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 

18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-

delse med behandling af personoplysninger i fællesskabsin-

stitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger, EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

 • at samarbejde med nationale tilsynsmyndig-

heder og tilsynsorganer under EU’s tidligere 

»tredje søjle« med henblik på at skabe større 

konsekvens i beskyttelsen af personoplysnin-

ger (samarbejde).

Også dette år har haft stor betydning for den grund-

læggende ret til databeskyttelse. Lissabontraktaten, 

der sikrer et stærkt retsgrundlag for omfattende data-

beskyttelse inden for alle områder af EU-politikken, 

har haft en stadig mere synlig virkning. Revisionen 

af EU’s retsgrundlag for databeskyttelse tager form 

og tiltrækker sig større opmærksomhed. To centrale 

politiske programmer, nemlig Stockholmprogram-

met inden for et område med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed og den digitale dagsorden – der er hjør-

nestenene i Europa 2020-strategien – viser, at data-

beskyttelse er et afgørende element for legitimiteten 

og eff ektiviteten på begge områder.

EDPS har været stærkt involveret i disse forskellige 

områder og agter at følge denne kurs. Desuden har 

EDPS sikret, at rollen som uafhængig tilsynsmyn-

dighed udøves gennem dets myndighed på alle 

hovedaktivitetsområderne og ved at sikre, at dens 

organisation er fuldt tilstrækkelig. Dette har ført til 

væsentlige fremskridt både med hensyn til overvåg-

ning af EU-institutioner og -organer, når de behand-

ler personoplysninger, og med hensyn til høringen 

om nye politikker og lovgivningsforanstaltninger 

samt med hensyn til tæt samarbejde med andre 

tilsynsmyndigheder for at sikre større konsekvens 

i databeskyttelsen.
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De fl este af de vigtigste målsætninger fastsat i 2009 

er helt eller delvist gennemført. 

 • Støtte til netværket 

af databeskyttelsesanvarlige

EPDS støttede fortsat de databeskyttelsesansvarlige 

kraftigt og tilskyndede til yderligere udveksling af 

ekspertise og bedste praksis mellem dem. De data-

beskyttelsesansvarlige udarbejdede inden for ram-

merne af deres netværk et dokument om »Faglige 

standarder for databeskyttelsesansvarlige i EU-insti-

tutioner og -organer, der arbejder under forordning 

(EF) nr. 45/2001«. EDPS sendte et brev til alle ledere 

af institutioner og agenturer, hvori den tilsluttede sig 

standarderne og understregede den store rolle, som 

de databeskyttelsesansvarlige spiller med hensyn til 

at opnå overensstemmelse med de databeskyttelses-

regler, der er fastsat i forordningen. 

 • Den forudgående kontrols rolle

EPDS har næsten afsluttet den forudgående kontrol 

af igangværende behandlinger i de fl este institutio-

ner og oprettede organer og lægger større vægt på 

opfølgningen på henstillinger. I år er 137 sager blevet 

afsluttet. Den forudgående kontrol af behandlinger, 

som er fælles for de fl este institutioner, har fået særlig 

opmærksomhed, og det samme har en håndtering af 

disse sager via fælles udtalelser.

 • Horisontal vejledning

Som en hjælp til at sikre EU-institutionernes og 

-organernes overholdelse af gældende regler og til 

at strømline procedurerne omkring forudgående 

kontrol har EDPS offentliggjort vejledninger om 

administrative undersøgelser og disciplinærsager 

og videoovervågning.

 • Inspektionspolitik

I 2010 fortsatte EDPS sin opfølgning af tidligere 

inspektioner. Derudover har EDPS udført en inspek-

tion i Kommissionens Fælles Forskningscenter i Ispra. 

I december 2010 off entliggjorde EDPS en omfattende 

politik om overvågning af overholdelsen af gældende 

regler og håndhævelse af databeskyttelsesregler 

i institutioner og organer.

 • Omfanget af høring

EPDS har afgivet et rekordstort antal på 19 udtalelser 

og 7 serier af offi  cielle bemærkninger til forslag til ny 

lovgivning på grundlag af en systematisk opgørelse 

over relevante emner og prioriteter og har sikret en 

passende opfølgning heraf. Der er blevet lagt sær-

lig vægt på handlingsplanen for gennemførelse af 

Stockholmprogrammet.

 • Revision af retsgrundlaget

Ved en række lejligheder har EDPS ved hjælp af for-

skellige værktøjer skubbet på for at nå frem til en 

ambitiøs strategi for udvikling af et moderne, detalje-

ret retsgrundlag for databeskyttelse, der omfatter alle 

områder af EU-politikken og sikrer en eff ektiv beskyt-

telse i praksis, der kan give retssikkerhed i mange år. 

EDPS’ synspunkter blev fremsat i en udtalelse udstedt 

i januar 2011.

RESULTATER I 2010
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 • Den digitale dagsorden

I forbindelse med høringerne har EDPS fokuseret 

på de vigtigste udfordringer for en eff ektiv beskyt-

telse af personoplysninger. Dette indebærer sikring 

af en ordentlig balance mellem behovet for sikker-

hed og databeskyttelse, håndtering af den teknolo-

giske udvikling og undersøgelse af virkningerne af 

verdensomspændende datastrømme. Der blev lagt 

særlig vægt på Kommissionens digitale dagsorden 

i en udtalelse vedtaget i marts 2010, hvori princippet 

om indbygget databeskyttelse (»Privacy by Design«) 

blev videreudviklet.

 • Oplysningsaktiviteter

EDPS har fortsat forbedret kvaliteten og eff ektiviteten 

af kommunikationsaktiviteter og informationsværk-

tøjer. Et vigtigt fremskridt på dette område var ind-

førelsen af tysk som tredjesprog ud over engelsk og 

fransk i presse- og kommunikationsaktiviteter.

 • Intern organisation 

Sekretariatet for EDPS blev omorganiseret for at klar-

lægge ansvarsområderne og sikre en mere eff ektiv 

udførelse af de forskellige roller og opgaver. I den nye 

organisatoriske struktur varetager direktøren gen-

nemførelsen af politikker og den horisontale koordi-

nering af aktiviteter, der gennemføres inden for de 

fem forskellige sektorer. Den nye organisationsplan 

fi ndes på webstedet.

 • Forvaltning af ressourcer

EDPS’ personale blev væsentligt forøget i løbet af 

2010. Sammen med den interne omorganisering var 

der behov for en ny indsats inden for planlægning, 

interne procedurer og budgetgennemførelse.

Nogle EDPS-nøgletal i 2010

➔ 55 udtalelser om forudgående kontrol 
vedtaget, navnlig vedrørende oplysninger 
om helbredsforhold, personaleevaluering, 
rekruttering, tidsstyring, 
sikkerhedsundersøgelser, 
telefonregistrering, præstationsværktøjer

➔ 94 klager modtaget, heraf 
25 antagelige
Hovedtyper af påståede overtrædelser: 
overtrædelser af oplysningers fortrolige 
karakter, den dataansvarliges 
uforholdsmæssige indsamling af 
oplysninger eller ulovlige brug af 
oplysninger.

• 10 sager løst, hvor EDPS ikke kunne 
konstatere manglende overholdelse 
af databeskyttelsesreglerne

• 11 sager konstateredes manglende 
overholdelse af 
databeskyttelsesreglerne

➔ 35 høringer om administrative 
foranstaltninger. Der er vejledt om en 
lang række juridiske aspekter vedrørende 
EU-institutionernes og -organernes 
behandling af personoplysninger

➔ 1 inspektion på stedet blev 
gennemført 

➔ 2 vejledninger off entliggjort angående 
administrative undersøgelser og 
disciplinærsager og videoovervågning

➔ 19 lovgivningsmæssige udtalelser 
afgivet vedrørende området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, teknologisk 
udvikling, internationalt samarbejde og 
dataoverførsler, beskatning og told

➔ 7 serier af formelle bemærkninger 
afgivet om bl.a. revision af Frontex-
forordningen, åbent internet og 
netneutralitet, informationssystem for det 
indre marked, sikkerhedsscannere, 
internationale dataudvekslingsaftaler

➔ 3 møder med koordinationsgruppen 
for tilsynet med Eurodac, der mundede 
ud i lanceringen af en ny koordineret 
inspektion samt forberedelser til en 
fuldstændig sikkerhedsrevision

➔ 12 nye tjenestemænd ansat
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TILSYN OG HÅNDHÆVELSE 

Forudgående kontrol

I henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 gøres behand-

linger af personoplysninger, der vil kunne indebære 

særlige risici for de registreredes rettigheder og fri-

hedsrettigheder, til genstand for forudgående kon-

trol af EDPS. EDPS undersøger så, om behandlingen 

opfylder forordningens bestemmelser.

I 2010 vedtog EPDS 55 udtalelser om forudgå-

ende kontrol om administrative standardprocedu-

rer såsom personalebedømmelse, rekruttering og 

forfremmelser, men også om centrale virksomheds-

aktiviteter som f.eks. systemet for tidlig varsling og 

reaktion med henblik på udveksling af information 

om smitsomme sygdomme. Disse udtalelser er off ent-

liggjort på EDPS’ websted og gennemførelsen heraf 

opdateres systematisk. 

Overvågning af overholdelsen

Fællesskabsinstitutionernes og -organernes gen-

nemførelse af forordningen om databeskyttelse 

overvåges systematisk gennem regelmæssige 

opgørelser af resultatindikatorer, der omfatter alle 

EU-institutioner og -organer 

Efter den generelle overvågningsøvelse lanceret 

i foråret 2009 er EDPS fortsat med at overvåge de 

involverede institutioners og organers gennemfø-

relse af databeskyttelsesregler og -principper. Den 

kommende generelle overvågningsøvelse (foråret 

2011) vil blive indledt i starten af 2011. 

Der blev også gennemført målrettede overvåg-

ningsøvelser, hvor EDPS som følge af sine overvåg-

ningsaktiviteter blev bekymret over overholdelsen 

i bestemte institutioner eller organer. Nogle af disse 

overvågningsaktiviteter foregik via korrespondance, 

mens andre udmøntede sig i besøg i det pågæl-

dende organ. I 2010 afl agde EDPS to sådanne besøg. 

EDPS har også udført en inspektion på stedet i Kom-

missionens Fælles Forskningscenter i Ispra for at 

kontrollere overholdelsen med hensyn til bestemte 

spørgsmål. 

Klager

En af EDPS’ vigtigste opgaver i medfør af forordnin-

gen om databeskyttelse er høring og undersøgelse 

af klager samt iværksættelse af undersøgelser enten 

på eget initiativ eller på grundlag af en klage.

I 2010 modtog EDPS 94 klager, hvoraf 25 blev anta-

get. Mange af de klager, der ikke blev antaget, ved-

Det er en af EDPS’ vigtigste opgaver at føre 

et uafhængigt tilsyn med behandlinger 

af personoplysninger, der foretages af 

fællesskabsinstitutioner eller -organer. 

Retsgrundlaget er forordning (EF) nr. 45/2001, 

der fastlægger en række forpligtelser for dem, der 

behandler oplysninger, og en række rettigheder for 

dem, hvis personoplysninger behandles. 

Forudgående kontrol af behandlinger har fortsat 

været det vigtigste aspekt af tilsynet i løbet af 

2010, men EPDS har også udviklet andre typer af 

tilsyn, herunder behandling af klager, inspektioner, 

vejledning om administrative foranstaltninger og 

tematiske vejledninger. 
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rørte spørgsmål på nationalt plan, som EDPS ikke har 

kompetence til at behandle. 

De fl este spørgsmål i de klager, der blev antaget, ved-

rørte påståede overtrædelser med hensyn til adgang 

til og berigtigelse, misbrug, overdreven indsamling 

og sletning af oplysninger. I 11 sager konklude-

rede EDPS, at databeskyttelsesreglerne var blevet 

overtrådt.

Størstedelen (80 %) af de fremsendte klager, der blev 

antaget i 2010, var rettet mod Europa-Kommissio-

nen, herunder OLAF og EPSO. Dette er forventeligt, 

da Kommissionen foretager fl ere behandlinger af per-

sonoplysninger end andre EU-institutioner og -orga-

ner. Det relativt høje antal klager over OLAF og EPSO 

kan forklares ved arten af disse organers aktiviteter. 

Høring om administrative 
foranstaltninger

Der blev også udført yderligere arbejde i forbindelse 

med høring om administrative foranstaltninger, 

som EU-institutionerne og -organerne påtænker at 

gennemføre i forbindelse med behandling af per-

sonoplysninger. Der blev rejst en række spørgsmål, 

herunder internationale dataoverførsler, adgang til 

en meddelers identitet, intern brug af e-mails og 

e-overvågning. 

Horisontal vejledning

EDPS har også vedtaget retningslinjer for admi-

nistrative undersøgelser, disciplinærsager og 

videoovervågning.

Overholdelses- og 
håndhævelsespolitik

I december 2010 vedtog EDPS et politisk dokument 

»Overvågning og sikring af overholdelsen af forord-

ning (EF) nr. 45/2001«. I dette dokument fastsættes 

rammerne for EDPS’ overvågning, måling og sikring 

af overholdelsen af databeskyttelsen i EU-admini-

strationen. Heri redegøres for arten af de forskellige 

håndhævelsesbeføjelser, som EDPS har, og de dri-

vere og triggere, der ligger til grund for enhver formel 

foranstaltning, der kan træff es, skitseres. 
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HØRING

Hovedtendenser

I 2010 har Kommissionen gjort betydelige frem-

skridt i retning af et nyt, moderne retsgrundlag for 

databeskyttelse i Europa. Den off entlige høring, 

der blev lanceret i 2009, blev afsluttet og suppleret 

med yderligere målrettede høringer med en række 

nøgleinteressenter. I november 2010 off entliggjorde 

Kommissionen sin meddelelse om en global metode 

til beskyttelse af personoplysninger i Den Europæi-

ske Union, hvori fastsættes de vigtigste prioriteter og 

hovedmål for revision af de nuværende regler.

EDPS har været særlig opmærksom på revisionspro-

cessen i 2010 og har meddelt sine synspunkter på 

fl ere måder. EDPS har navnlig afholdt en ad hoc-pres-

sekonference umiddelbart efter off entliggørelsen af 

meddelelsen for at fremsætte sine synspunkter ved-

rørende det nye retsgrundlag. Ved denne lejlighed 

understregede EDPS, hvor vigtig denne revision er, 

og han fandt den meget rettidig og gav udtryk for sit 

syn på de vigtigste punkter i det nye retsgrundlag.

I 2010 udfoldede Kommissionen ligeledes betyde-

lige bestræbelser på at gennemføre Stockholmpro-

grammet – et åbent og sikkert Europa, der tjener og 

beskytter borgeren, som Det Europæiske Råd vedtog 

i december 2009. I programmet defi neres strategiske 

retningslinjer for lovgivningsmæssig og operationel 

planlægning i området med frihed, sikkerhed og ret-

færdighed, og der fokuseres på borgernes interesser 

og behov. 

Off entliggørelsen af Kommissionens meddelelse om 

en digital dagsorden for Europa var også et vig-

tigt skridt i 2010, og den har til formål at fastsætte 

EU-prioriteter inden for internettet og digitale tek-

nologier. Mange af disse informationsteknologiske 

initiativer er drivere for intelligent vækst i henhold 

til Europa 2020-strategien. Disse og andre initiativer 

vedrørende teknologisk udvikling er meget relevante 

for databeskyttelse og blev nøje overvåget af EDPS.

EDPS-udtalelser 
og nøglespørgsmål

EDPS har fortsat gennemførelsen af sin generelle 

høringspolitik og har afgivet et rekordstort antal på 

19 lovgivningsmæssige udtalelser om forskellige 

emner. Denne politik giver også afsæt for en proak-

tiv tilgang, der indebærer en regelmæssig opgørelse 

af lovgivningsforslag, der skal fremsendes til høring, 

og den åbner mulighed for at fremsætte uformelle 

bemærkninger i de forberedende faser af lovgivnings-

forslagene. De fl este EPDS-udtalelser blev fulgt op af 

drøftelser med Parlamentet og Rådet. 

I området med frihed, sikkerhed og retfærdighed 

har EDPS nøje fulgt fl ere initiativer, der har direkte 

EDPS rådgiver EU’s institutioner og organer 

om databeskyttelsesspørgsmål på en række 

politikområder. Denne høringsfunktion vedrører 

forslag til ny lovgivning samt andre initiativer, 

der kan berøre beskyttelsen af personoplysninger 

i EU. Det sker som regel i form af en formel 

udtalelse, men EDPS kan også give vejledning 

i form af bemærkninger eller politikdokumenter. 

Teknologisk udvikling, der har indvirkning på 

databeskyttelsen, overvåges også som led 

i denne aktivitet.
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sammenhæng med gennemførelsen af Stockholm-

programmet. EDPS har blandt andet beskæftiget sig 

med kritiske databeskyttelsesspørgsmål i tilknytning 

til EU’s strategi for den indre sikkerhed, informations-

styring, EU’s terrorbekæmpelsespolitik, Frontex- og 

Eurodac-forordningerne. Alt i alt har udviklingen 

i forbindelse med Stockholmprogrammet været et 

dominerende punkt på EDPS’ dagsorden og vil fortsat 

være det i de kommende år.

Grænsefl aden mellem privatlivets fred og tekno-

logisk udvikling er også et område, hvor EDPS i høj 

grad har gjort sig gældende. I marts 2010 vedtog 

EDPS en udtalelse om »styrkelse af tilliden til infor-

mationssamfundet ved at fremme databeskyttelse og 

privatlivets fred« som sit input til EU’s digitale dagsor-

den. Den greb også ind på forskellig måde i initiativer 

vedrørende internettet og netneutralitet, revision af 

direktivet om opbevaringsperioden for oplysnin-

ger, direktivet om e-aff ald, ENISA-forordningen og 

e-retfærdighed.

EDPS er blevet hørt om forskellige initiativer på 

området internationalt samarbejde om sikker-

hed og retshåndhævelse som f.eks. den interna-

tionale aftale mellem EU og USA om beskyttelse af 

personoplysninger og informationsudveksling med 

henblik på retshåndhævelse og aftalen om udveks-

ling af finansielle oplysninger i forbindelse med 

programmet til sporing af fi nansiering af terrorisme 

(TFTP II). Den greb også ind i forbindelse med han-

delsaftalen vedrørende bekæmpelse af forfalskning 

(ACTA) og aftalerne om udveksling af passagerliste 

(PNR)-oplysninger. 

EDPS greb også ind på andre områder såsom beskat-

ning og told (herunder administrativt samarbejde 

inden for beskatning og internationalt toldsamar-

bejde), omfattende dataudvekslinger inden for ram-

merne af det indre markeds informationssystem, 

brug af sikkerhedsscannere i lufthavne og forskel-

lige retssager om forholdet mellem off entlig adgang 

og databeskyttelse. 
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SAMARBEJDE 

Det vigtigste forum for samarbejde mellem databe-

skyttelsesmyndigheder i Europa er Artikel 29-Grup-

pen vedrørende Databeskyttelse. EDPS deltager 

i gruppens aktiviteter, og denne spiller en afgørende 

rolle for en ensartet anvendelse af databeskyttelses-

direktivet. EDPS og Artikel 29-Gruppen har samar-

bejdet effektivt om en række spørgsmål, især om 

gennemførelsen af databeskyttelsesdirektivet og om 

fortolkningen af nogle af nøglebestemmelserne heri. 

EDPS har også bidraget aktivt på en række områder 

såsom udtalelser om begreberne »registeransvarlig« 

og »registerfører«, princippet om ansvarliggørelse og 

gældende lov. 

EDPS har også deltaget i møder og aktiviteter i Grup-

pen vedrørende Politi og Retsvæsen, en rådgivende 

gruppe, der beskæftiger sig med tidligere søjle tre 

spørgsmål. 

En af de vigtigste samarbejdsopgaver for EDPS ved-

rører Eurodac, hvor ansvaret for tilsynet er fordelt 

mellem de nationale databeskyttelsesmyndigheder 

og EDPS. I 2010 indledte koordinationsgruppen for 

tilsynet med Eurodac arbejdet med at forberede den 

fuldstændige sikkerhedsrevision, der skal gennem-

føres af databeskyttelsesmyndighederne både på 

nationalt og på centralt (EU) plan. Et nyt koordineret 

tilsyn blev lanceret i slutningen af 2010, og resulta-

terne forventes at foreligge i 2011.

Med hensyn til tilsynet med toldinformationssyste-

met (CIS) vedtog koordinationsgruppen for tilsynet 

med CIS den forretningsorden, der skal ligge til grund 

for dets fremtidige arbejde, og drøftede mulige for-

anstaltninger, der skal træff es i løbet af 2011-2012 

for at sikre et indgående tilsyn med databeskyttelsen 

inden for systemet.

EDPS arbejdede fortsat tæt sammen med de myndig-

heder, der er oprettet til at udføre fælles tilsyn med 

store it-systemer på EU-plan. 

Samarbejde i andre internationale fora tiltrak fortsat 

opmærksomhed, særlig de europæiske og internatio-

nale konferencer for databeskyttelseskommissærer 

afholdt i henholdsvis Prag og Jerusalem.

I samarbejde med Europauniversitet i Firenze har 

EDPS ligeledes tilrettelagt en workshop om »Databe-

skyttelse i internationale organisationer«. Work-

shoppen omhandlede de forskellige udfordringer, 

som internationale organisationer, der forsøger at 

sikre en god databeskyttelse i nogle gange vanskelige 

sammenhænge og uden noget klart retsgrundlag, 

støder på.

EPDS samarbejder med andre 

databeskyttelsesmyndigheder med henblik 

på fremme af en konsekvent databeskyttelse 

i hele Europa. Dette samarbejde omfatter også 

samarbejde med tilsynsmyndigheder, der er 

oprettet under EU’s tidligere »tredje søjle«, og 

i forbindelse med store it-systemer.

kg106619_DA_inside_b.indd   10 14/07/11   15:00



ÅRSBERETNING 2010  RESUMÉ 11

VIGTIGSTE MÅLSÆTNINGER FOR 2011

Følgende målsætninger er valgt for 2011:

Tilsyn og håndhævelse

 • Øge bevidstgørelsen 

EDPS vil fortsat investere tid og ressourcer i at råd-

give og vejlede om databeskyttelsesspørgsmål. 

Denne bevidstgørelse vil tage form af vejledninger 

om udvalgte emner og workshopper eller interaktive 

seminarer, hvor EDPS præsenterer sin holdning på et 

bestemt område. 

 • Den forudgående kontrols rolle 

Da bunken af ex-post forudgående kontroller næsten 

er ryddet, vil EDPS koncentrere sig om at analysere 

konsekvenserne af nye behandlinger. EDPS vil fortsat 

lægge stor vægt på gennemførelse af henstillingerne 

i udtalelser om forudgående kontrol og sikre en pas-

sende opfølgning. 

 • Tilsyns- og rapporteringsøvelser 

EDPS vil fortsat føre tilsyn med gennemførelsen 

af databeskyttelsesreglerne i EU’s institutioner og 

organer ved at lancere både en generel tilsyns-

øvelse (foråret 2011) og målrettede tilsynsøvelser, 

hvor opfyldelsesniveauet i bestemte institutioner og 

organer giver anledning til bekymring. 

 • Inspektioner

Der vil blive gennemført inspektioner på stedet i de 

tilfælde, hvor EDPS har alvorlige grunde til at tro, at 

overholdelsesmekanismen blokeres. Disse vil blive set 

som sidste fase, inden der iværksættes formelle hånd-

hævelsesforanstaltninger. Der vil også blive iværksat 

inspektioner og revisioner på området store it-syste-

mer, som henhører under EDPS’ arbejdsområde.

Politik og høring

 • Høringens omfang

EDPS vil fortsat fremkomme med rettidige udtalel-

ser eller bemærkninger til forslag til ny lovgivning 

og sikre en passende opfølgning på alle relevante 

områder. Der vil blive lagt særlig vægt på en revision 

af EU’s retsgrundlag om databeskyttelse, gennemfø-

relse af Stockholmprogrammet og initiativer på det 

teknologiske område.

 • Revision af EU’s retsgrundlag 

for databeskyttelse

EDPS vil prioritere udviklingen af et detaljeret EU-rets-

grundlag for databeskyttelse. EDPS vil fremsætte en 

lovgivningsmæssig beslutning om Kommissionens 

meddelelse om en omfattende strategi for beskyttelse 

af personoplysninger og om ethvert andet efterføl-
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12  

gende lovgivningsforslag og vil bidrage til debatten, 

hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

 • Gennemførelse af Stockholmprogrammet

EDPS vil fortsat lægge særlig vægt på forskellige ini-

tiativer i tilknytning til den fortsatte gennemførelse af 

Stockholmprogrammet på områderne frihed, sikker-

hed og retfærdighed som f.eks. oprettelse af ind- og 

udrejsesystemet og programmet for registrerede rej-

sende, det forventede direktiv om brug af passager-

liste (PNR)-oplysninger til retshåndhævelsesformål 

og indførelse af et europæisk program til sporing af 

fi nansiering af terrorisme.

 • Initiativer på det teknologiske område

EDPS vil også nøje overveje initiativer på det tek-

nologiske område, der kan tænkes at få indflydelse 

på privatlivets fred og databeskyttelse. EDPS vil 

navnlig fortsat overvåge gennemførelsen af de 

informationsteknologiske komponenter i Europa 

2020 fastsat i den digitale dagsorden såsom tråd-

løs identifikation (RFID), cloud computing, e-for-

valtning og online håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder.

 • Andre initiativer

EDPS vil fokusere på alle andre initiativer, der kan 

påvirke databeskyttelsen væsentligt, f.eks. på trans-

portområdet (f.eks. brug af kropsscannere i lufthavne, 

e-mobilitetspakke) og store dataudvekslinger, der kan 

fi nde sted inden for informationssystemet for det 

indre marked.

 • Samarbejde med 

databeskyttelsesmyndigheder

EDPS vil fortsat bidrage aktivt til Artikel 29-Gruppen 

om Databeskyttelses aktiviteter og succes, påvirke 

dens arbejdsprogram i overensstemmelse med EDPS’ 

prioriteter, sikre konsekvens og synergier mellem 

arbejdsgruppen og EDPS’ holdninger og opretholde 

konstruktive forbindelser med nationale databeskyt-

telsesmyndigheder. Som ordfører for bestemte fi ler 

vil EDPS styre og forberede gruppens udtalelser.

 • Koordineret tilsyn

I henhold til EU-lovgivningen kræves der et koordi-

neret tilsyn for Eurodac, toldinformationssystemet 

og – fra midten af 2011 – visuminformationssystemet. 

Det vil være et vigtigt mål for EDPS at stille et eff ektivt 

sekretariat til rådighed for de databeskyttelsesmyn-

digheder, der deltager i det koordinerede tilsyn. Som 

tilsynsførende for store it-systemer vil EDPS ligeledes 

deltage aktivt i deres koordinerede tilsyn og udføre 

regelmæssige sikkerhedsrevisioner.

Andre områder
 • Information og kommunikation

EDPS vil bane vejen for en revision af kommunikati-

onsstrategien, særlig via høring af de vigtigste inte-

ressenter. Denne generelle øvelse vil blive suppleret 

med mere målrettede vurderinger af konsekvenserne 

af nøgleinformation og kommunikationsredskaber.

 • Intern organisation

De vigtigste mål for 2011 vil være færdiggørelsen 

af den interne omorganisering, en fornyet indsats 

i forbindelse med ydelsesovervågning inden for 

rammerne af en strategisk revision og udvikling 

og indførelse af nye it-værktøjer. Der vil blive lagt 

særlig vægt på intern kontrol og interne procedu-

rer, bedre fordeling af ressourcerne og forbedret 

budgetgennemførelse.

 • Forvaltning af ressourcer

EDPS vil fortsat investere ressourcer i udvikling og 

indførelse af et sagsstyringssystem. Færdiggørelsen 

af serviceleveranceaftaler med Europa-Kommissi-

onen om udbredelse af it-applikationer inden for 

menneskelige ressourcer (f.eks. Syslog Formation, 

Sysper og Mission Processing Systems) vil også blive 

prioriteret.
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