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Et stigende antal af Den Europæiske Unions
aktiviteter kræver lovlig anvendelse
af personoplysninger. Beskyttelse af disse
oplysninger er derfor en vigtig forudsætning
for, at disse aktiviteter kan gennemføres.

● På interinstitutionelt plan samarbejder den
europæiske tilsynsførende med de databe-
skyttelsesansvarlige.

● Den europæiske tilsynsførende samarbejder
ligeledes med de tilsynsinstanser for databe-
skyttelse, der er oprettet inden for rammerne
af det politimæssige og retlige samarbejde i
Den Europæiske Union (Europol, Schengen,
Eurojust osv.)

Tilsynsmyndighed for Eurodac

Den europæiske tilsynsførende fører tilsyn med
databehandlingen i Eurodac-systemets centrale
enhed.

Yderligere oplysninger:

www.edps.eu.int
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Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 
22. december 2003 blev Peter Hustinx udnævnt til
Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse og
Joaquín Bayo Delgado til assisterende tilsynsførende
for en periode på fem år.

Peter Hustinx har været formand for den neder-
landske myndighed for databeskyttelse (College be-
scherming persoonsgegevens) siden den 1. juni 1991.
Fra 1996 til 2000 var han formand for Artikel 29-
Gruppen, hvor de nationale databeskyttelsesmyn-
digheder samarbejder om gennemførelsen af direk-
tiv 95/46/EF.

Joaquín Bayo Delgado har været dommer siden
1989 og blev valgt som aldersformand for dom-
merne i Barcelona i 1997 og genvalgt i 2001. Han har
været medlem af Det Øverste Retsråds It-kommis-
sion.

Peter Hustinx og Joaquín Bayo Delgado er omgivet
af et tværfagligt personale på ca. 20 personer.
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DEN EUROPÆISKE
TILSYNSFØRENDE

FOR DATABESKYTTELSE

Oprettelse af en europæisk
tilsynsmyndighed

● I henhold til artikel 286 i EF-traktaten skal der
oprettes en uafhængig kontrolinstans, der skal
have ansvaret for at overvåge gennemførelsen
af fællesskabsretsakter vedrørende beskyttelse
af personoplysninger i Fællesskabets institutio-
ner og organer.

● Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget for-
ordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne
og -organerne og om fri udveksling af sådanne
oplysninger.

● Ved denne forordning oprettes en uafhængig
kontrolmyndighed, Den Europæiske Tilsynsfø-
rende for Databeskyttelse, som har til opgave at
overvåge behandlingen af personoplysninger i
Fællesskabets institutioner og organer.

● Desuden har hver institution en databeskyttel-
sesansvarlig, som samarbejder med den euro-
pæiske tilsynsførende og underretter denne om
især visse operationer vedrørende behandling
af følsomme oplysninger som f.eks. hel-
bredsoplysninger.

● Statutten og de almindelige betingelser for udø-
velse af hvervet som europæisk tilsynsførende
er fastsat i afgørelse nr. 1247/2002/EF af 
1. juli 2002.

BESKYTTELSE
AF PERSONOPLYSNINGER

Ved »databeskyttelse« forstås generelt beskyttelse

af fysiske personers grundlæggende friheder og ret-

tigheder, navnlig deres privatliv, i forbindelse med

behandling af personoplysninger.

I Den Europæiske Union beskyttes personoplys-

ninger i henhold til:

— artikel 6 i EU-traktaten

— artikel 286 i EF-traktaten

— artikel 8 i EU’s charter om grundlæggende 

rettigheder

— direktiv 95/46/EF

— direktiv 2002/58/EF.

Disse principper gennemføres, for så vidt angår Den

Europæiske Unions institutioner og organer, ved

forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvervet som europæisk
tilsynsførende

Tilsyn

● Den europæiske tilsynsførende overvåger data-
behandlingen i de europæiske institutioner og
organer i samarbejde med de databeskyttelses-
ansvarlige i disse institutioner eller organer. 
Den tilsynsførende modtager og undersøger i
denne forbindelse klager og iværksætter under-
søgelser på eget initiativ eller efter anmodning.
Den tilsynsførende træffer de nødvendige for-
anstaltninger og underretter de berørte perso-
ner om resultatet af arbejdet.

● Den europæiske tilsynsførende forvalter
anmeldelser fra de databeskyttelsesansvarlige
af tilfælde, der vil kunne indebære særlige
risici, og foretager en forudgående kontrol af
de pågældende databehandlinger.

Rådgivning

● Den europæiske tilsynsførende har til opgave
at rådgive alle fællesskabsinstitutioner og 
-organer enten på eget initiativ eller i forbin-
delse med en høring om ethvert spørgsmål
vedrørende behandlingen af personoplys-
ninger.

● Den europæiske tilsynsførende høres af Kom-
missionen inden vedtagelsen af et forslag til
retsakt vedrørende beskyttelse af personop-
lysninger. Han underrettes også af fælles-
skabsinstitutioner og -organer om admini-
strative foranstaltninger, der vedrører behand-
ling af personoplysninger.

Samarbejde

● Den europæiske tilsynsførende er medlem af
Artikel 29-Gruppen, som er nedsat ved direk-
tiv 95/46/EF og har repræsentanter for de
nationale databeskyttelsesmyndigheder som
medlemmer.
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