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Biträdande datatillsynsman

Allt fler av Europeiska unionens verksamheter
är beroende av laglig användning av
personuppgifter. Dataskydd är därför ett
viktigt villkor för framgångsrik verksamhet.

● På interinstitutionell nivå samarbetar den
europeiska datatillsynsmannen med upp-
giftsskyddsombuden.

● Den europeiska datatillsynsmannen samar-
betar även med de tillsynsmyndigheter för
dataskydd som har inrättats inom ramen för
polissamarbetet och det rättsliga samarbetet
i Europeiska unionen (Europol, Schengen,
Eurojust etc.).

Tillsynsmyndighet för Eurodac

Den europeiska datatillsynsmannen övervakar
behandlingen av uppgifter i den centrala enhe-
ten för Eurodacsystemet.

För ytterligare information:

www.edps.eu.int
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Genom Europaparlamentets och rådets beslut av
den 22 december 2003 utnämndes Peter Hustinx
till europeisk datatillsynsman och Joaquín Bayo
Delgado till biträdande datatillsynsman för en period
av fem år.

Peter Hustinx har varit ordförande för den neder-
ländska datatillsynsmyndigheten (College bescher-
ming persoonsgegevens) sedan den 1 juli 1991. Från
1996 till 2000 var han ordförande för artikel 29-
gruppen, det organ inom vilket de nationella data-
tillsynsmyndigheterna samarbetar om genomfö-
randet av direktiv 95/46/EG.

Joaquín Bayo Delgado, som har varit domare sedan
1989, valdes 1997 till ordförande (Decano) för dom-
stolarna i Barcelona och återvaldes 2001. Han har
varit ledamot av kommissionen för informa-
tionsteknik i domstolarnas högsta råd (Consejo
General del Poder Judicial).

Peter Hustinx och Joaquín Bayo Delgado understöds
av ett tvärvetenskapligt team på ett tjugotal personer.
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DEN EUROPEISKA
DATATILLSYNSMANNEN

Inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet

● I artikel 286 i EG-fördraget stadgas att det skall
inrättas ett oberoende övervakningsorgan som
skall ansvara för att övervaka att gemenskaps-
rättsakter om skydd av personuppgifter tilläm-
pas på gemenskapens institutioner och organ.

● Europaparlamentet och rådet har antagit för-
ordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda
då gemenskapsinstitutionerna och gemen-
skapsorganen behandlar personuppgifter och
om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

● Genom denna förordning inrättas en oberoende
tillsynsmyndighet, den europeiska datatillsyns-
mannen, vars uppgift är att övervaka behand-
lingen av personuppgifter vid gemenskapsin-
stitutionerna och gemenskapsorganen.

● Dessutom har varje institution ett uppgifts-
skyddsombud som samarbetar med den euro-
peiska datatillsynsmannen och informerar
honom om i synnerhet vissa former av behand-
ling av känsliga uppgifter, t.ex. hälsouppgifter.

● Tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för ut-
övande av funktionen som europeisk datatill-
synsman har fastställts i beslut nr 1247/2002/EG
av den 1 juli 2002.

SKYDD 
AV PERSONUPPGIFTER

Med ”dataskydd” avses i allmänhet skydd av fysiska

personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt

rätten till privatliv, vid behandling av personupp-

gifter.

Skyddet av personuppgifter fastställs i Europeiska

unionen genom

— artikel 6 i EU-fördraget,

— artikel 286 i EG-fördraget,

— artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande

rättigheterna,

— direktiv 95/46/EG,

— direktiv 2002/58/EG.

Dessa principer har specificerats för Europeiska

unionens institutioner och organ i förordning (EG)

nr 45/2001.

Den europeiska 
datatillsynsmannens uppdrag

Tillsyn

● Övervaka behandlingen av uppgifter inom de
europeiska institutionerna och organen, i sam-
arbete med de uppgiftsskyddsombud som finns
vid varje gemenskapsinstitution eller gemen-
skapsorgan. Den europeiska datatillsynsman-
nen tar till exempel del av och behandlar kla-
gomål och gör utredningar, antingen på eget
initiativ eller utifrån ett klagomål. Han vidtar
nödvändiga åtgärder och underrättar de berörda
personerna om resultatet av sitt arbete.

● Hantera meddelanden från ombuden om
fall som kan innebära särskilda risker. Den
europeiska datatillsynsmannen gör en för-
handskontroll av den berörda databehand-
lingen.

Råd

● Den europeiska datatillsynsmannen har som
uppgift att ge råd åt alla gemenskapsinstitu-
tioner och gemenskapsorgan, antingen på eget
initiativ eller som svar på en förfrågan, i alla
frågor som rör behandlingen av personupp-
gifter.

● Den europeiska datatillsynsmannen rådfrågas
av kommissionen vid antagande av lagstift-
ningsförslag som rör behandlingen av per-
sonuppgifter. Han informeras även av insti-
tutionerna om administrativa åtgärder som
innebär behandling av personuppgifter.

Samarbete

● Den europeiska datatillsynsmannen är med-
lem i artikel 29-gruppen, som inrättades
genom direktiv 95/46/EG och i vilken de natio-
nella dataskyddsmyndigheterna ingår.
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