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INLEDNING
Detta är en sammanfattning av årsrapporten för
2010 från Europeiska datatillsynsmannen. Rapporten innehåller en fullständig redogörelse för aktiviteterna under 2010, vilket var det sjätte året som
Europeiska datatillsynsmannen var i funktion som en
självständig myndighet. Datatillsynsmannens uppdrag är att se till att fysiska personers grundläggande
rättigheter och friheter, och framför allt deras personliga integritet i samband med behandlingen av
personuppgifter, respekteras av EU:s institutioner
och organ. År 2010 var också det andra året av det
gemensamma femåriga mandatet för Peter Hustinx,
datatillsynsman, och Giovanni Buttarelli, biträdande
datatillsynsman.
Datatillsynsmannens huvuduppgifter är, enligt
förordning (EG) nr 45/2001 (1) (nedan kallad förordningen), att
• övervaka och se till att bestämmelserna
i förordningen efterlevs när gemenskapsinstitutioner 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
utveckling som påverkar skyddet av personuppgifter (samråd),

(1) 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, EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

• samarbeta med nationella tillsynsmyndigheter och tillsynsorgan inom den före detta
tredje pelaren, bland annat för att förbättra
enhetligheten i skyddet av personuppgifter
(samarbete).
Även 2010 har varit 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,
har fått ett allt mer märkbart inﬂytande. Processen
för översyn av EU:s rättsliga ram för dataskydd börjar ta form och uppmärksammas allt mer. Två viktiga politiska program, Stockholmsprogrammet för
området frihet, säkerhet och rättvisa och den digitala agendan – hörnstenar i Europa 2020-strategin –
visar att dataskyddet är en central del för legitimitet
och eﬀektivitet inom båda områdena.
Europeiska datatillsynsmannen har varit djupt engagerad inom dessa olika områden och så kommer det
att vara även i fortsättningen. Dessutom har datatillsynsmannens roll som självständig myndighet
befästs genom att han har utövat sina befogenheter
inom alla viktiga verksamhetsområden och sett till
att myndigheten har en fullgod organisation. Det
arbetet har lett till betydande framsteg i övervakningen av EU:s institutioner och organ när de behandlar personuppgifter och i samband med samråden
om nya politiska och lagstiftande åtgärder. Det har
också lett till ett intensivare samarbete med andra
övervakande myndigheter för att skapa större enhetlighet i dataskyddet.
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RESULTAT FÖR 2010
De ﬂesta av följande huvudmål, som fastställdes
2009, har helt eller delvis uppnåtts.
• Stöd till nätverket av uppgiftsskyddsombud
Europeiska datatillsynsmannen fortsatte att ge
uppgiftsskyddsombuden sitt starka stöd och främja
utbyte av expertis och bästa praxis. Inom ramen
för nätverket har uppgiftsskyddsombuden tagit
fram ett dokument om ”Professional standards for
Data Protection Oﬃcers of the EU institutions and
bodies working under Regulation (EC) No 45/2001”
(Yrkesstandarder för uppgiftsskyddsombud i EU:s
institutioner och organ, verksamma inom ramen för
förordning (EG) nr 45/2001). Europeiska datatillsynsmannen skickade en skrivelse till samtliga chefer
för EU:s institutioner och organ om godkännande
av standarderna och betonade uppgiftsskyddsombudens viktiga roll när det gäller efterlevnaden av
de dataskyddsregler som fastställs i förordningen.
• Förhandskontrollernas funktion
Datatillsynsmannen har i det närmaste slutfört förhandskontrollerna av den behandling som redan utförs
i de ﬂesta institutioner och organ, och har lagt allt
större vikt vid uppföljningen av rekommendationerna.
Under 2010 avslutades 137 ärenden. Förhandskontroller av databehandling som utförts av byråerna ägnades särskild uppmärksamhet, liksom åtgärder i form
av gemensamma yttranden i dessa fall.
• Övergripande vägledning
Europeiska datatillsynsmannen tog fram riktlinjer
för administrativa undersökningar, disciplinära
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förfaranden och videoövervakning för att bidra till
efterlevnaden vid EU:s institutioner och organ och
rationalisera förhandskontrollerna.
• Policy för inspektioner
Under 2010 fortsatte Europeiska datatillsynsmannen med uppföljningen av tidigare inspektioner.
Datatillsynsmannen gjorde också en inspektion vid
kommissionens gemensamma forskningscentrum
i Ispra. I december 2010 oﬀentliggjorde Europeiska
datatillsynsmannen en heltäckande policy för övervakning av efterlevnaden och genomdrivande av
dataskyddsreglerna i institutioner och organ.
• Samrådets omfattning
Datatillsynsmannen har lagt fram ett rekordstort
antal yttranden, 19 stycken, och sju uppsättningar
synpunkter på förslag till ny lagstiftning på grundval
av en systematisk inventering av relevanta frågor och
prioriteringar, samt säkerställt en lämplig uppföljning. Särskild uppmärksamhet ägnades åt handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet.
• Översyn av den rättsliga ramen
Vid ﬂera tillfällen och med hjälp av olika redskap
arbetade Europeiska datatillsynsmannen för att
driva fram en ambitiös strategi för utveckling av
en modern och heltäckande ram för dataskydd
som täcker alla EU:s politikområden, garanterar ett
eﬀektivt skydd i praktiken och kan ge rättssäkerhet
på området under många år framöver. Europeiska
datatillsynsmannens synpunkter redovisades i ett
yttrande i januari 2011.

• Digital agenda
När det gäller samråd inriktade Europeiska datatillsynsmannen sig mot de största svårigheterna med
att uppnå ett eﬀektivt skydd av personuppgifter.
Det innebär att säkerställa en lämplig balans mellan
kravet på säkerhet och dataskydd, att hantera den
tekniska utvecklingen och inrikta sig på konsekvenserna av de globala dataﬂödena. Särskilt uppmärksammades kommissionens digitala agenda i ett
yttrande som antogs i mars 2010 och som närmare
beskrev principen om personlig integritet (Privacy
by Design).
• Informationsaktiviteter
Europeiska datatillsynsmannen fortsatte att
förbättra kvaliteten och effektiviteten hos
kommunikationsåtgärder och informationsverktyg. En viktig händelse på området var införandet
av tyska som ett tredje språk i trycksaker och kommunikationsaktiviteter, utöver engelska och franska.
• Intern organisation
En omorganisation av Europeiska datatillsynsmannens sekretariat genomfördes för att tydliggöra
ansvarsområdena och säkerställa att myndighetens
olika roller och uppgifter verkställs på ett mer eﬀektivt och ändamålsenligt sätt. I den nya organisationen ser direktören till att policyn efterlevs och att
verksamheten i de fem olika sektorerna samordnas.
Det nya organisationsschemat ﬁnns på webbplatsen.
• Resursförvaltning
Under 2010 ökade antalet anställda vid Europeiska
datatillsynsmannen betydligt. Detta, i samband
med den interna omorganisationen, krävde ytterligare arbete med planering, interna förfaranden och
budgetgenomförande.

Viktiga siﬀror för datatillsynsmannens
verksamhet under 2010
➔ 55 yttranden om förhandskontroller
antogs som främst gällde hälsouppgifter,
personalutvärdering, rekrytering,
tidsstyrning, säkerhetskontroller,
registrering av telefonsamtal och
resultatverktyg.
➔ 94 klagomål mottogs, varav
25 tillåtliga
De viktigaste typerna av påstådda
kränkningar var kränkning av
datasekretessen, överdriven
uppgiftsinsamling och olaglig användning
av uppgifter från kontrollmyndighetens
sida.
• 10 avslutade ärenden där Europeiska
datatillsynsmannen inte ansåg att det
förelåg någon överträdelse av reglerna
om dataskydd.
• 11 ärenden med bristande
efterlevnad av reglerna om dataskydd.
➔ 35 samråd om administrativa
åtgärder. Råd gavs om ett stort antal olika
rättsliga aspekter i samband med
EU-institutionernas och EU-organens
behandling av personuppgifter.
➔ 1 inspektion på plats genomfördes
➔ 2 riktlinjer oﬀentliggjordes om
administrativa undersökningar, disciplinära
förfaranden och videövervakning.
➔ 19 yttranden om lagstiftning antogs
om initiativ som rör områdena frihet,
säkerhet och rättvisa, teknisk utveckling,
internationellt samarbete och internationell
dataöverföring, beskattning samt tullar.
➔ 7 uppsättningar formella
kommentarer antogs om bland annat
översynen av Frontex-förordningen, ett
öppet Internet och nätneutralitet,
informationssystemet för den inre
marknaden, säkerhetsskannrar och
internationella avtal om datautbyte.
➔ 3 möten med samordningsgruppen för
tillsyn av Eurodac arrangerades, vilket
resulterade i inledande av en ny samordnad
inspektion och förberedelser för en
fullständig säkerhetsöversyn.
➔ 12 nya tjänstemän anställdes.
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ÖVERVAKNING OCH VERKSTÄLLIGHET
En av Europeiska datatillsynsmannens
huvuduppgifter är att självständigt övervaka den
databehandling som utförs av EU:s institutioner
och 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 även under 2010 varit den viktigaste
delen av övervakningen, men Europeiska
datatillsynsmannen har också utvecklat andra
former av övervakning, såsom handläggning av
klagomål, inspektioner, råd i administrativa frågor
och utarbetande av tematiska riktlinjer.

Förhandskontroller
Enligt förordning (EG) nr 45/2001 ska all behandling av personuppgifter som kan medföra särskilda
risker för de registrerades rättigheter och friheter
kontrolleras i förväg av Europeiska datatillsynsmannen. Denne bestämmer därefter om behandlingen
uppfyller kraven i förordningen.
Under 2010 antog datatillsynsmannen 55 yttranden om förhandskontroller av administrativa
förfaranden som personalutvärdering, rekrytering
och befordran, men även av kärnverksamheter som
t.ex. systemet för tidig varning vid utbyte av information om smittsamma sjukdomar. Dessa yttranden
oﬀentliggörs på Europeiska datatillsynsmannens
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webbplats och genomförandet av datatillsynsmannens rekommendationer följs upp systematiskt.

Övervakning av efterlevnad
Att förordningen efterlevs av institutioner och
organ övervakas systematiskt genom regelbunden mätning av olika prestationsindikatorer som
berör samtliga EU:s institutioner och organ.
Efter den allmänna övervakningskampanjen våren
2009 har Europeiska datatillsynsmannen fortsatt
att övervaka hur berörda institutioner och organ
efterlever dataskyddsbestämmelser och -principer.
Nästa allmänna övervakningskampanj (våren 2011)
kommer att inledas i början av 2011.
Även målinriktade övervakningskampanjer genomfördes, vilket ﬁck som resultat att datatillsynsmannen kände en viss oro över graden av efterlevnad
vid vissa institutioner och organ. En del av dessa
skedde via korrespondens medan andra genomfördes genom ett besök hos det berörda organet.
Europeiska datatillsynsmannen gjorde två sådana
besök under 2010. Dessutom gjordes en inspektion
på plats hos kommissionens gemensamma forskningscentrum i Ispra för att kontrollera efterlevnaden
i speciﬁka frågor.

Klagomål
En av datatillsynsmannens viktigaste skyldigheter
enligt uppgiftsskyddsförordningen är att höra och
undersöka klagomål samt att utföra undersökningar,
antingen på eget initiativ eller på grundval av ett
klagomål.

Under 2010 mottog Europeiska datatillsynsmannen 94 klagomål, varav 25 var tillåtliga. Många
otillåtliga klagomål rörde frågor på nationell nivå där
Europeiska datatillsynsmannen saknar behörighet.
De ﬂesta frågorna i de tillåtliga klagomålen gällde
påstådda överträdelser av rätten till tillgång till och
rättelse av uppgifter, missbruk, överdriven insamling
och radering av uppgifter. I 11 fall drog Europeiska
datatillsynsmannen slutsatsen att dataskyddsreglerna hade överträtts.
Av de tillåtliga klagomålen under 2010 gällde
huvuddelen (80 procent) Europeiska kommissionen, inklusive Olaf (byrån för bedrägeribekämpning) och Epso (Europeiska rekryteringsbyrån).
Detta är väntat, eftersom kommissionen hanterar
större mängder personuppgifter än övriga institutioner och organ inom EU. Det relativt stora antalet
klagomål som avsåg Olaf och Epso kan förklaras med
den typ av verksamhet som organen bedriver.

Övergripande vägledning
Europeiska datatillsynsmannen antog riktlinjer för
administrativa undersökningar, disciplinära förfaranden och videoövervakning.

Policy för efterlevnad
och verkställighet
I december 2010 antog Europeiska datatillsynsmannen ett policydokument med titeln ”Monitoring and Ensuring Compliance with Regulation (EC)
45(2001)” (Att övervaka och säkerställa efterlevnad
av förordning (EG) 45/2001). I dokumentet fastställs
de ramar inom vilka datatillsynsmannen övervakar,
bedömer och säkerställer att EU:s administration
uppfyller uppgiftsskyddsbestämmelserna. Här förklaras Europeiska datatillsynsmannens olika befogenheter att se till att bestämmelserna följs. Här
beskrivs också vilka faktorer som kan göra att en
formell åtgärd kan inledas.

Samråd om
administrativa åtgärder
Samråd om administrativa åtgärder som EU:s institutioner och organ planerat rörande behandling av
personuppgifter fortsatte. Flera olika frågor behandlades, bland annat internationell dataöverföring,
tillgång till uppgiftslämnarens identitet, intern
användning av e-post och elektronisk övervakning.
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SAMRÅD
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.

Viktiga trender
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Han redovisade sitt perspektiv på huvudpunkterna
i det nya ramverket.
Kommissionen arbetade under 2010 också intensivt
med genomförandet av Stockholmsprogrammet –
ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst
och för deras skydd, vilket antogs av Europeiska
rådet i december 2009. Programmet fastslår strategiska riktlinjer för lagstiftning och operativ planering
på området frihet, säkerhet och rättvisa och inriktar
sig på medborgarnas intressen och behov.
Oﬀentliggörandet av kommissionens meddelande
En digital agenda för Europa var också en viktig
händelse under 2010. Dess syfte är att fastställa
EU:s prioriteringar när det gäller Internet och digital teknik. Många av dessa initiativ på it-området
utgör grunden för den smarta tillväxten i Europa
2020-strategin. Dessa och andra initiativ som rör
teknisk utveckling har stor betydelse för dataskyddet och övervakades noggrant av Europeiska
datatillsynsmannen.

Under 2010 gjorde kommissionen viktiga framsteg mot en ny, moderniserad rättslig ram för
dataskyddet i Europa. Det oﬀentliga samråd som
inleddes 2009 avslutades och kompletterades med
ytterligare samråd med ett antal huvudintressenter.
I november 2010 utfärdade kommissionen ett meddelande där man fastslår en heltäckande strategi
för personuppgiftsskyddet i EU och anger huvudprioriteringar och viktiga mål för översynen av de
gällande bestämmelserna.

Europeiska
datatillsynsmannen
yttranden och viktiga frågor

Under 2010 ägnade Europeiska datatillsynsmannen
särskild uppmärksamhet åt översynsprocessen och
redovisade sina synpunkter på olika sätt. Omedelbart efter oﬀentliggörandet av meddelandet höll
tillsynsmannen t.ex. en ad hoc-presskonferens för
att oﬀentligt uttrycka sina åsikter om den nya rättsliga ramen. Europeiska tillsynsmannen betonade då
vikten av översynen, som han ansåg kom i rättan tid.

Datatillsynsmannen har fortsatt att genomföra
sin allmänna samrådspolicy och har lagt fram
det rekordstora antalet 19 yttranden i olika
lagstiftningsfrågor. Denna policy medger dessutom en proaktiv strategi som innefattar en regelbunden inventering av de lagstiftningsförslag som ska
läggas fram för samråd samt en möjlighet att lämna
informella kommentarer medan lagstiftningsför-

slagen förbereds. De ﬂesta av datatillsynsmannens
yttranden följdes upp i diskussioner med Europaparlamentet och rådet.

Internet och nätneutralitet, översynen av datalagringsdirektivet, direktivet om elektroniskt avfall,
Enisa-förordningen och e-juridik.

Inom området frihet, säkerhet och rättvisa
följde Europeiska datatillsynsmannen noga flera
initiativ som hade direkt samband med genomförandet av Stockholmsprogrammet. Europeiska
datatillsynsmannen tog bland annat upp viktiga
dataskyddsfrågor som rörde EU:s strategi för inre
säkerhet, informationshantering, policyn för kampen mot terrorism samt Frontex- och Eurodacförordningarna. Sammantaget har händelserna kring
Stockholmsprogrammet varit en framträdande
punkt på datatillsynsmannens dagordning och
kommer att fortsätta vara så under kommande år.

Europeiska datatillsynsmannen rådfrågades om
flera initiativ som rörde internationellt samarbete om säkerhet och brottsbekämpning, t.ex.
det internationella avtalet mellan EU och USA om
skydd av personuppgifter och informationsdelning
i brottsbekämpande syfte, samt avtalet om utbyte av
ekonomiska uppgifter inom ramen för programmet
för att spåra ﬁnansiering av terrorism. Han bidrog
också när det gällde handelsavtalet om åtgärder mot
varumärkesförfalskning (Acta) och avtal om utbyte
av passageraruppgifter (PNR).

Europeiska datatillsynsmannen gjorde också viktiga
insatser när det gäller kontaktpunkten mellan
sekretess och teknisk utveckling. Som sitt bidrag
till EU:s digitala agenda antog Europeiska datatillsynsmannen i mars 2010 ett yttrande om att främja
förtroendet för informationssamhället genom att
stödja skyddet av personuppgifter och privatlivet.
Han ingrep också på olika sätt i initiativ som rörde

Europeiska datatillsynsmannen ingrep inom andra
områden som t.ex. beskattning och tullar (inklusive administrativt samarbete på skatteområdet
och internationellt tullsamarbete), storskaliga datautbyten i informationssystemet för den inre marknaden (IMI), användning av säkerhetsskannrar
på ﬂygplatser samt i diverse domstolsärenden om
relationen mellan allmänhetens tillgång till handlingar och dataskydd.
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SAMARBETE
Europeiska datatillsynsmannen samarbetar med
andra dataskyddsmyndigheter för att främja ett
konsekvent dataskydd i hela EU. Detta omfattar
också samarbete med tillsynsorgan som inrättats
under före detta ”tredje pelaren” och i samband
med storskaliga IT-system.

Den viktigaste plattformen för samarbete mellan
dataskyddsmyndigheter i Europa är artikel 29gruppen för skydd av personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen deltar i arbetsgruppens
aktiviteter, som spelar en viktig roll för en enhetlig
tillämpning av dataskyddsdirektivet. Europeiska
datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen har
haft ett gott samarbete i ﬂera frågor, särskilt genomförandet av dataskyddsdirektivet och tolkningen av
vissa av direktivets huvudbestämmelser. Europeiska
datatillsynsmannen har aktivt bidragit inom ﬂera
områden, t.ex. avgett yttranden om begreppen
”registeransvarig” och ”registerförare”, principen
om ansvarighet och tillämplig lagstiftning.
Europeiska datatillsynsmannen deltog också i möten
och aktiviteter med arbetsgruppen för polisiära
och rättsliga frågor, en rådgivande grupp som
hanterar frågor inom den före detta tredje pelaren.
En av de viktigaste uppgifterna som datatillsynsmannen har när det gäller samråd avser Eurodac,
där ansvaret för dataskydd delas mellan nationella
dataskyddsmyndigheter och datatillsynsmannen.
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Under 2010 inledde samordningsgruppen för tillsyn
av Eurodac arbetet med att förbereda en fullständig
säkerhetsöversyn som skulle genomföras av dataskyddsmyndigheter på såväl nationell som central
(EU-) nivå. En ny samordnad inspektion inleddes
i slutet av 2010. Resultaten av denna förväntas presenteras under 2011.
När det gäller tillsynen av tullinformationssystemet (TIS) har samordningsgruppen för tillsyn av TIS
antagit en arbetsordning som kommer att styra dess
framtida arbete och diskuterat möjliga åtgärder som
kan vidtas under 2011 och 2012 för att säkerställa en
heltäckande övervakning av dataskyddet i systemet.
Europeiska datatillsynsmannen fortsatte sitt nära
samarbete med de myndigheter som inrättats för
att utöva gemensam tillsyn över storskaliga itsystem inom EU.
Samarbetet i andra internationella forum fortsatte
att uppmärksammas, framför allt de europeiska och
internationella konferenserna för uppgiftsskyddsmyndigheter som hölls i Prag respektive Jerusalem.
I samarbete med Europeiska universitetet i Florens
arrangerade Europeiska datatillsynsmannen också
en workshop om dataskydd i internationella
organisationer. Vid denna workshop tog man upp
olika problem som internationella organisationer
ställs inför när de försöker säkerställa ett gott dataskydd under vad som ibland kan vara besvärliga
förhållanden och utan någon tydlig rättslig grund.

HUVUDMÅL FÖR 2011
Följande huvudmål har valts ut för 2011 års
verksamhet:

Övervakning
och verkställighet
• Öka kunskaperna
Europeiska datatillsynsmannen fortsätter att
satsa tid och resurser på rådgivning och riktlinjer
i dataskyddsfrågor. Arbetet med att öka kunskaperna kommer att ske genom utarbetande av riktlinjedokument inom valda områden och genom
workshopar eller interaktiva seminarier där datatillsynsmannen presenterar sin ståndpunkt inom ett
särskilt område.
• Förhandskontrollernas funktion
Med tanke på att eftersläpningen av förhandskontroller som utförs i efterhand till största delen har
klarats av, kommer Europeiska datatillsynsmannen
att koncentrera sig på att analysera följderna när
det gäller nya databehandlingsrutiner. Europeiska
datatillsynsmannen kommer att fortsätta lägga stor
vikt vid genomförandet av rekommendationerna
i yttrandena om förhandskontroller och säkra en
adekvat uppföljning.
• Övervakning och rapportering
Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta
sin övervakning av hur EU:s institutioner och organ
uppfyller dataskyddsbestämmelserna genom att
inleda både en allmän övervakningskampanj (våren

2011) och målinriktade övervakningskampanjer vid
speciﬁka institutioner och organ där efterlevnaden
är en källa till bekymmer.
• Inspektioner
Inspektioner på plats kommer att inledas i de fall där
Europeiska datatillsynsmannen har starka skäl att
misstänka att efterlevnadsmekanismen inte fungerar. Dessa inspektioner kommer att betraktas som det
sista steget innan en formell verkställighetsåtgärd
vidtas. Inspektioner och granskningar kommer också
att genomföras på området storskaliga it-system som
faller inom datatillsynsmannens uppdragsområde.

Policy och samråd
• Samrådets omfattning
Datatillsynsmannen kommer att fortsätta att utan
dröjsmål avge yttranden om eller lägga fram synpunkter på förslag till ny lagstiftning samt säkerställa
lämplig uppföljning inom alla relevanta områden.
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas översynen av EU:s rättsliga ram för dataskydd, genomförandet av Stockholmsprogrammet och initiativen
på teknikområdet.
• Översyn av EU:s rättsliga ram för dataskydd
Europeiska datatillsynsmannen kommer att prioritera utvecklingen av en heltäckande rättslig ram för
dataskyddet inom EU. Han kommer att avge ett lagstiftningsyttrande om kommissionens meddelande
om en heltäckande strategi för skyddet av personav-
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gifter, liksom om alla påföljande lagstiftningsförslag.
Han kommer att bidra till debatten om så behövs
och när det är lämpligt.
• Genomförande av Stockholmsprogrammet
Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta
rikta särskild uppmärksamhet mot olika initiativ som
rör det fortsatta genomförandet av Stockholmsprogrammet inom områdena frihet, säkerhet och
rättvisa, t.ex. inrättandet av ett system för in- och
utresor och ett program för registrerade resenärer,
det förväntade direktivet om användning av passageraruppgifter i brottsbekämpningssyfte och
införandet av ett program för att spåra ﬁnansiering
av terrorism.
• Initiativ på teknikområdet
Sådana initiativ på teknikområdet som sannolikt
kommer att påverka personlig integritet och dataskydd kommer också att övervakas noga av Europeiska datatillsynsmannen. Datatillsynsmannen
kommer särskilt att fortsätta övervaka genomförandet av de delar av informationstekniken i Europa
2020 som fastställs i den digitala agendan, t.ex.
RFID, datormoln (cloud computing), e-förvaltning
och verkställighet online av immateriella rättigheter.
• Övriga initiativ
Europeiska datatillsynsmannen kommer att
inrikta sitt arbete på alla övriga initiativ som på ett
avgörande sätt kan inverka på dataskyddet, t.ex.
inom transportområdet (användning av kroppsskannrar på flygplatser, e-rörlighetspaketet) och
datautbyte i stor skala som kan äga rum inom informationssystemet för den inre marknaden.
• Samarbete med dataskyddsmyndigheter
Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta
att aktivt bidra till verksamheten i och framgången
för artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter,
utöva inﬂytande på gruppens arbetsprogram i linje
med sina prioriteringar, säkerställa konsekvens och
synergi mellan arbetsgruppen och datatillsynsmannens ståndpunkter och upprätthålla konstruktiva
förbindelser med nationella dataskyddsmyndigheter. I egenskap av föredragande i vissa ärenden
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kommer Europeiska datatillsynsmannen att leda och
förbereda antagandet av arbetsgruppens yttrande.
• Samordnad tillsyn
Enligt EU:s lagstiftning krävs samordnad tillsyn
av Eurodac, tullinformationssystemet och från
halvårsskiftet 2011 även informationssystemet för
viseringar. Ett viktigt mål för Europeiska datatillsynsmannen kommer att vara att se till att de dataskyddsmyndigheter som deltar i den samordnade
tillsynen har tillgång till ett eﬀektivt sekretariat. Som
övervakare av storskaliga it-system kommer Europeiska datatillsynsmannen också att delta aktivt i den
samordnade tillsynen och regelbundet genomföra
säkerhetsrevisioner.

Övriga områden
• Information och kommunikation
Europeiska datatillsynsmannen kommer att lägga
grunden för en översyn av den egna kommunikationsstrategin, särskilt genom samråd med huvudintressenterna. Detta mer allmänna uppdrag
kommer att kompletteras med mer målinriktade
bedömningar av eﬀekten av viktiga informationsoch kommunikationsverktyg.
• Intern organisation
De viktigaste målen för 2011 blir avslutandet av
den inre omorganisationen, förnyade ansträngningar för resultatstyrning inom ramen för en
strategisk översyn samt utveckling och införande
av nya it-verktyg. Särskild uppmärksamhet kommer också att riktas mot interna kontroller och
förfaranden, bättre resurstilldelning och förbättrat
budgetgenomförande.
• Resursförvaltning
Europeiska datatillsynsmannen kommer att fortsätta
satsa resurser på utveckling och genomförande av
ett ärendehanteringssystem. Datatillsynsmannen
kommer också att prioritera att servicenivåavtal sluts
med Europeiska kommissionen för it-applikationer
för personalförvaltning (t.ex. Syslog Formation, Sysper och system för uppdragshantering).
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