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Under mine afsluttende bemærkninger på konferencen om computere, 
databeskyttelse og privatlivets fred i januar 2021 delte jeg mine 
forhåbninger med deltagerne. Mine forhåbninger om, at vi vil komme 
ud af de mange nedlukninger med en fælles oplevelse af at have 
gennemgået dette for hinanden, at den solidaritet, vi havde oplevet, vil 
gøre os stærkere som samfund, og at denne fælles oplevelse er noget, 
vi kan bygge videre på. 

Når jeg skriver disse ord og forsøger at tænke på det forgangne år, finder 
jeg det vanskeligt ikke at tænke på nutiden. Midt i krigens grusomhed 
ser vi, ligesom under pandemiens mange trængsler, hvordan solidaritet 
bringer os nærmere hinanden og hjælper os gennem de mørkeste 
stunder. 

Det er ikke tilfældigt, at solidaritet er en af grundpillerne i EDPS-
strategien for 2020-2024. Jeg er stolt over, at vores ord i 2021 blev 
fulgt op af handlinger. Vores tilsyn med EU's institutioner, agenturer og 
organer (EU-institutionerne) bygger på overbevisningen om, at høje 
standarder for overholdelse af regler hos EU's offentlige myndigheder er 
selve forudsætningen for deres effektivitet. En effektiv forvaltning er en 
forvaltning, der respekterer retsstatsprincippet og arbejder ud fra loven, 
ikke omkring den. 

EDPS er fast besluttet på at støtte EU-institutionerne i disse bestræbelser. 
Vi noterer os med tilfredshed den generelt høje grad af overholdelse af 
databeskyttelsesprincipperne i forbindelse med foranstaltninger, der er 
truffet for at bekæmpe pandemien, hvilket fremgår af fjerninspektioner, 
retningslinjer og uddannelse. 

EDPS' afgørelse om at pålægge Europol at slette datasæt uden etablerede 
forbindelser til kriminelle aktiviteter bør også ses i sammenhæng med 
vores respekt for retsstatsprincippet og modne kontrolforanstaltninger. 
EDPS ønsker stærke EU-institutioner. Denne styrke kan imidlertid kun 
baseres på fuld overholdelse af det mandat, som EU-lovgiveren har givet 
dem. Intet andet grundlag kan skabe resultater på lang sigt. 

Med hensyn til policyrådgivning – blandt de eksempler, der fremgår af 
årsberetningen for 2021 – fremgår vores bestræbelser af de udtalelser, 
som vi afgav på flere EU-lovgiveres initiativ, og som har indvirkning på 
beskyttelsen af fysiske personers personoplysninger, såsom forordningen 
om digitale tjenester eller forordningen om digitale markeder. Vores 
udtalelser bygger på den overbevisning, at data, der genereres i Europa, 
bør omsættes til værdi for europæiske virksomheder og enkeltpersoner 

https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/29-01-20_edps_cpdp_closing_remarks_en.pdf
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
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og behandles i overensstemmelse med europæiske værdier for at skabe 
en sikrere digital fremtid. 

EDPS har altid været en institution, der skuer videre end til blot EU-
institutionerne. Vi er fast besluttet på at sikre EU's succes med hensyn 
til den grundlæggende ret til privatliv og databeskyttelse. Med blikket 
rettet mod fremtiden og i overbevisningen om, at det også er vores 
ansvar, at GDPR bliver en succes, fortsatte vi vores aktive deltagelse i 
Det Europæiske Databeskyttelsesråds arbejde, hvilket afspejles i antallet 
af initiativer, vi foreslog eller deltog i. 

Frem for alt ser vi Den Europæiske Union som et fællesskab, der er 
defineret af værdier, ikke grænser. For EDPS er denne overbevisning en 
bevæggrund til at fremskynde vores indsats. 

Vi håber, at denne overbevisning vil blive delt mere bredt i hele Den 
Europæiske Union. 

Jeg tilegner årsberetningen for 2021 til EDPS' personale, som jeg ikke 
kan takke nok for deres arbejde. 

Wojciech Wiewiórowski

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
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I dette kapitel præsenteres EDPS' vigtigste aktiviteter og resultater i 
2021. 

1.1.                          
Internationale overførsler 
af personoplysninger 

Efter Den Europæiske Unions Domstols Schrems II-dom fortsatte og 
iværksatte EDPS forskellige aktiviteter og initiativer inden for rammerne 
af EDPS' strategi for EU's institutioner, agenturer og organer for at 
efterkomme "Schrems II"-dommen (EDPS' Schrems II-strategi), der 
blev offentliggjort den 29. oktober 2020. 

Strategien har til formål at sikre og overvåge, at EU's institutioner, agenturer 
og organer overholder dommen om overførsel af personoplysninger 
uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), 
navnlig USA. Som led i strategien forfølger vi tre typer foranstaltninger: 
efterforskninger, autorisations- og rådgivningsarbejde og generel 
vejledning, der skal hjælpe institutionerne med at opfylde deres 
regnskabspligt. 

Navnlig indledte vi i maj 2021 to efterforskninger: én om EU-
institutionernes, -agenturernes og -organernes brug af cloudtjenester 
leveret af Amazon Web Services og Microsoft i henhold til cloud II-
kontrakter, og én om Europa-Kommissionens brug af Microsoft Office 
365. Med disse efterforskninger sigter EDPS mod at hjælpe EU's 
institutioner, agenturer og organer med at forbedre deres overholdelse 
af databeskyttelsesreglerne, når de forhandler kontrakter med 
tjenesteudbyderen. 

Derudover traf vi en række afgørelser om overførsel af personoplysninger 
til lande uden for EU/EØS. Vores afgørelser er baseret på en vurdering 
af, om de værktøjer, som den/det pågældende EU-institution, -agentur 
og -organ påtænker at anvende til overførsel af personoplysninger uden 
for EU/EØS, garanterer et beskyttelsesniveau for fysiske personers 
oplysninger, der i det væsentlige svarer til det i EU/EØS. 

For mere information om EDPS' arbejde med overførsel af personoplysninger 
henvises til kapitel 3, del 1: Videregivelse af personoplysninger til lande 
uden for EU/EØS og kapitel 3, del 6: EDPS-efterforskninger.

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2020/edps-statement-following-court-justice-ruling_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2020/strategy-eu-institutions-comply-schrems-ii-ruling_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edps-opens-two-investigations-following-schrems_fr
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1.2.                                
Covid-19 og databeskyttelse – 
vores bestræbelser fortsætter

I hele 2021 fortsatte EDPS med at overvåge covid-19-pandemien og dens 
indvirkning på databeskyttelse gennem sin særlige covid-19-taskforce, 
der oprindeligt blev oprettet i 2020. Som databeskyttelsesmyndighed 
for EU's institutioner, agenturer og organer – og som arbejdsgiver 
– udarbejdede vi retningslinjer og andre initiativer til støtte for EU's 
institutioner, agenturer og organer i deres behandlingsaktiviteter i denne 
periode.

Da EU's institutioner, agenturer og organer udviklede strategier for 
deres tilbagevenden til kontoret, offentliggjorde vi den 9. august 2021 
retningslinjer for tilbagevenden til arbejdspladsen og EU-institutionernes, 
-agenturernes og -organernes screening af covid-19-immunitet eller 
smittestatus. Vores retningslinjer omfatter anbefalinger om en række 
spørgsmål såsom EU-institutionernes, -agenturernes og -organernes 
mulige anvendelse af resultaterne af covid-19-antigentest, anvendelse 
af medarbejdernes vaccinationsstatus og EU's covid-19-certifikater.

Covid-19-pandemiens dynamiske udvikling betyder, at EU's institutioner, 
agenturer og organer løbende skal tilpasse deres processer. Derfor 
gennemførte vi en undersøgelse, hvor vi spurgte alle EU's institutioner, 
agenturer og organer om, hvordan de har ændret eller udviklet nye 
behandlingsaktiviteter som følge af covid-19. Undersøgelsen omfattede 
spørgsmål om EU-institutionernes, -agenturernes og -organernes nye 
behandlingsaktiviteter; IT-værktøjer, som EU's institutioner, agenturer 
og organer indførte eller forbedrede for at muliggøre telearbejde; og 
nye behandlingsaktiviteter iværksat af EU's institutioner, agenturer og 
organer med ansvar for opgaver vedrørende folkesundhed. Resultaterne 
af undersøgelsen, som deles med EU-institutionernes, -agenturernes 
og -organernes databeskyttelsesansvarlige og efterfølgende med 
offentligheden, vil indgå i ajourføringen af eksisterende EDPS-
retningslinjer eller bidrage til udviklingen af nye retningslinjer afhængigt 
af pandemiens udvikling og den nye praksis, der vil videreføres, når 
pandemien er overstået.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/covid-19_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/return-workplace-and-euis-screening-covid-immunity_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2022/edps-report-eu-institutions-resilience-covid-19_en
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Vi mente også, at det var nødvendigt at tilbyde uddannelse i brugen 
af sociale medier, værktøjer til telearbejde og andre IKT-værktøjer, 
der anvendes af EU's institutioner, agenturer og organer, på grund af 
den øgede brug af disse værktøjer til at skabe kontakt både internt og 
med deres publikum under covid-19. Under vores uddannelseskurser 
understregede vi, at sociale medier og videokonferenceværktøjer bør 
betragtes som alle andre IKT-værktøjer, når deres konsekvenser for 
databeskyttelse vurderes, og der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte den enkeltes privatliv. EDPS kontrollerede regelmæssigt 
overholdelsen af EU's databeskyttelsesramme i denne forbindelse. 

1.3.                                     
Tilsyn med området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed

I 2021 fortsatte EDPS med at føre tilsyn med de organer og agenturer, 
der er en del af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som 
dækker politikområder, der spænder fra forvaltningen af Den Europæiske 
Unions ydre grænser til det civil- og strafferetlige samarbejde. 
Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed omfatter også asyl- og 
indvandringspolitikker, politisamarbejde og bekæmpelse af kriminalitet 
såsom terrorisme, organiseret kriminalitet, menneskehandel og 
narkotika.

Tilsyn med Europol

Vores bemærkelsesværdige indsats på området med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed omfatter bl.a. vores tilsynsaktiviteter vedrørende 
behandlingen af personoplysninger ved Europol, EU's Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde.

Vi førte navnlig tilsyn med Europols anvendelse af maskinlæringsværktøjer. 
Denne tilsynsaktivitet startede i 2019. I overensstemmelse med vores 
strategi var – og er – vores arbejde fokuseret på anvendelsen af 
operationelle data til udvikling, afprøvning, validering og uddannelse 
i brug af maskinlæringsmodeller til datavidenskabelige formål. Vores 
tilsynsarbejde bestod af en undersøgelse på eget initiativ efterfulgt af 
en forudgående høring udsendt i februar 2021, som fik os til at afgive 
en udtalelse med 21 henstillinger, som Europol bør følge for at undgå 

https://www.europol.europa.eu/about-europol:da


10

eventuelle overtrædelser af Europolforordningen. Vores udtalelse rummede 
navnlig et forslag om, at Europol etablerer en intern forvaltningsramme 
for at sikre, at Europol under udviklingen af maskinlæringsmodeller 
identificerer de risici for grundlæggende rettigheder og friheder, som 
disse innovative teknologier udgør, selv om Europol muligvis ikke altid 
vil kunne afbøde dem alle baseret på det nuværende tekniske niveau. 
Udviklingen og brugen af sådanne modeller var også et af emnerne i 
Europols årlige inspektion i september 2021. Inspektionen omfattede 
Europols proces for udvikling af maskinlæringsværktøjer og den 
tilhørende risikovurderingsproces for databeskyttelse.

En anden vigtig del af vores arbejde i 2021 vedrørte vores undersøgelse af 
Europols behandling af store datasæt, som oprindeligt blev indledt i 2019. 
I december 2021 besluttede vi at anvende vores korrigerende beføjelser 
til at udstede en kendelse – formelt meddelt Europol den 3. januar 2022 
– om at slette oplysninger om personer, der ikke har nogen dokumenteret 
forbindelse til en kriminel aktivitet (kategorisering af registreret person). 
Mere specifikt pålægger vi Europol en opbevaringsperiode på 6 måneder 
til at filtrere og udtrække personoplysningerne og en periode på 12 
måneder til at efterkomme EDPS' afgørelse. Denne afgørelse kommer, 
efter at EDPS i september 2020 gav Europol en formaning om den fortsatte 
opbevaring af store mængder oplysninger uden nogen kategorisering af 
registrerede, hvilket udgør en risiko for fysiske personers grundlæggende 
rettigheder. 

Tilsyn med Eurojust 

I 2021 fortsatte EDPS sit tætte samarbejde med databeskyttelsesrådgiveren 
og andet operationelt personale ved Eurojust, Den Europæiske Unions 
Agentur for Strafferetligt Samarbejde, ved at yde dem uformel rådgivning, 
når det var nødvendigt.

Efter vedtagelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og 
Det Forenede Kongerige bidrog vi til finjusteringen af Eurojusts 
forbindelser med de kompetente britiske myndigheder. EDPS rådgav 
om praktiske databeskyttelsesspørgsmål og afgav udtalelser om 
samarbejdsordningerne mellem Eurojust og Det Forenede Kongeriges 
indenrigsministerium.

Vores første databeskyttelsesrevision af Eurojusts 
databeskyttelsesaktiviteter, der oprindeligt var planlagt til 2020 og 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/investigations/edps-orders-europol-erase-data-concerning_en
https://www.eurojust.europa.eu/about-us/who-we-are
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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udsat på grund af pandemien, fandt sted i oktober 2021. EDPS' revision 
fokuserede på Eurojusts behandling af operationelle personoplysninger 
og så navnlig på dataoverførsler i forbindelse med Eurojusts eksterne 
relationer, funktionen af terrorbekæmpelsesregistret, datasikkerheden, 
og anvendelsen og kapaciteten af Eurojusts sagsforvaltningssystem. 
Efter EDPS' besøg på stedet som led i revisionen konstaterede vi, at 
Eurojusts overholdelse af databeskyttelsesrammen var tilfredsstillende, 
og der var ingen kritiske problemer med overholdelsen.

Tilsyn med EPPO 

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), det uafhængige europæiske 
organ med beføjelse til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger, 
der skader EU's finansielle interesser, blev operationel i juni 2021.

I denne forbindelse var vores arbejde og bestræbelser i 2021 fokuseret 
på at støtte EPPO i at etablere sig, inden det blev operationelt. Med 
henblik på et effektivt samarbejde mødtes EDPS' tilsynsførende med den 
europæiske chefanklager, Laura Kövesi, for at drøfte deres igangværende 
og fremtidige samarbejde.

Tilsyn med Frontex

I 2021 støttede vi også aktiviteterne i Frontex, Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning, som bidrager til en effektiv forvaltning 
af de europæiske grænser.

Vi ydede vejledning til Frontex i deres indsats for at bistå EU's 
medlemsstater ved tilbagesendelsen af migranter, som ikke opfylder 
betingelserne for at opholde sig i EU. Vi ydede navnlig rådgivning om 
de tekniske værktøjer, Frontex og EU's medlemsstater anvender i denne 
forbindelse, samt rådgivning om Frontex' overførsel af personoplysninger 
om disse migranter til lande uden for EU.

For mere information om EDPS' arbejde inden for området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed henvises til kapitel 4: Tilsyn på området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed.

https://www.eppo.europa.eu/en/background
https://frontex.europa.eu/
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/supervisory-opinions/international-data-transfers-frontex_en
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1.4.                                 
Europas digitale fremtid i støbeskeen

Som beskrevet i EDPS' strategi for 2020-2024 værdsætter vi initiativer, 
hvor data, der genereres i Europa, omsættes til værdi for europæiske 
virksomheder og enkeltpersoner og behandles i overensstemmelse 
med europæiske værdier for at skabe en sikrere digital fremtid. Blandt 
andre eksempler, som kan findes i årsberetningen for 2021, fremgår 
vores indsats af i de udtalelser, vi afgav om en række af EU-lovgivernes 
initiativer, der har indvirkning på beskyttelsen af fysiske personers 
personoplysninger. 

Forordningen om digitale markeder og forordningen om digitale tjenester

I februar 2021 offentliggjorde EDPS to udtalelser, én om EU's forordning 
om digitale markeder og én om EU's forordning om digitale tjenester.

Vi bifaldt forslaget til en forordning om digitale tjenester, der har til 
formål at fremme et gennemsigtigt og sikkert onlinemiljø. Vi anbefalede, 
at der træffes yderligere foranstaltninger for bedre at beskytte 
enkeltpersoner, hvad angår indholdsmoderation, målrettet onlinereklame 
og anbefalingssystemer, der anvendes af onlineplatforme såsom sociale 
medier og markedspladser.

Med hensyn til retsakten om digitale markeder fremhævede vi betydningen 
af at fremme konkurrencedygtige digitale markeder, så enkeltpersoner 
har et bredere udvalg af onlineplatforme og -tjenester til deres rådighed. 

Kunstig intelligens

I juni 2021 afgav vi sammen med Det Europæiske Databeskyttelsesråd 
(Databeskyttelsesrådet) en fælles udtalelse om Europa-Kommissionens 
forslag til forordningen om kunstig intelligens. Med hensyn til 
enkeltpersoners ret privatliv og databeskyttelse opfordrede vi til et 
generelt forbud mod enhver anvendelse af AI til automatisk genkendelse 
af menneskelige ansigtstræk i offentligt tilgængelige områder. 

EU's cybersikkerhedsstrategi

I marts 2021 afgav vi en udtalelse om EU-lovgiverens forslag til NIS 
2.0-direktivet, som har til formål at erstatte det eksisterende direktiv 

https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_markets_act_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdf
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_da
https://edps.europa.eu/node/7140_en
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om netværks- og informationssikkerhed (NIS) og er en del af EU's 
cybersikkerhedsstrategi. I vores udtalelse understregede vi, at det er 
afgørende, at privatlivets fred og databeskyttelse indarbejdes i det 
foreslåede direktiv og i alle fremtidige initiativer, der udspringer af 
EU's cybersikkerhedsstrategi. Dette vil muliggøre en holistisk tilgang 
til styring af cybersikkerhedsrisici og beskyttelse af enkeltpersoners 
personoplysninger.

EU's digitale covid-19-certifikat

I april 2021 vedtog vi sammen med Databeskyttelsesrådet en fælles 
udtalelse om forslagene til et digitalt EU-covid-19-certifikat. EU's 
digitale covid-19-certifikat har til formål at lette udøvelsen af retten til 
fri bevægelighed i EU under covid-19-pandemien ved at fastlægge en 
fælles ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable 
covid-19-certifikater for vaccination, test og restitution.

Med denne fælles udtalelse opfordrede vi medlovgiverne til at sikre, at 
EU's digitale covid-19-certifikat er i fuld overensstemmelse med EU's 
lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vores fælles udtalelse 
understregede, at anvendelsen af EU's digitale covid-19-certifikat 
på ingen måde må føre til direkte eller indirekte forskelsbehandling 
af enkeltpersoner og skal være i fuld overensstemmelse med de 
grundlæggende principper om nødvendighed, proportionalitet og 
effektivitet.

1.5.                                         
En stigning i antallet af høringer 
som led i lovgivningsproceduren

Siden databeskyttelsesforordningen for EU's institutioner, agenturer 
og organer – forordning (EU) 2018/1725 – trådte i kraft, er antallet af 
høringer som led i lovgivningsproceduren steget betydeligt.

I 2021 svarede EDPS på 88 formelle høringer som led i 
lovgivningsproceduren sammenlignet med 27 i 2020. De 88 høringer 
som led i lovgivningsproceduren omfatter 12 udtalelser og 76 
formelle bemærkninger ud over 5 fælles udtalelser fremsat med 
Databeskyttelsesrådet.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Denne kraftige stigning kan forklares ved flere faktorer.

Der har været et større antal lovgivningsinitiativer, der indeholder 
bestemmelser, som har indvirkning på beskyttelsen af fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingen af 
personoplysninger. Derfor har flere EU-institutioner og organisationer 
kontaktet EDPS med henblik på en høring som led i lovgivningsproceduren.

Denne stigning skyldes også styrkelsen af EDPS' rådgivende rolle i 
henhold til artikel 42 i forordning (EU) 2018/1725, som fastsætter 
en klar positiv forpligtelse for Europa-Kommissionen til at høre os om 
lovgivningsforslag og andre forslag, der har indvirkning på beskyttelsen 
af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med 
behandlingen af personoplysninger.

Der er bl.a. en stigende bevidsthed om databeskyttelsesspørgsmål i 
Europa-Kommissionens tjenestegrene. Denne oplysningskampagne 
skyldes både EDPS' opsøgende arbejde og de præciseringer, som Europa-
Kommissionen har foretaget internt.

I 2021 er der blevet afgivet en række vigtige udtalelser fra EDPS om 
navnlig tre emner: digitale platforme, finansielle tjenesteydelser og 
retlige og indre anliggender.

Vores fælles udtalelser med Databeskyttelsesrådet omfatter 
emnerne kunstig intelligens, EU's digitale covid-19-certifikat og 
standardkontraktbestemmelser for at nævne nogle få eksempler.

Vores vigtigste formelle bemærkninger, der blev fremsat i 2021, 
vedrører bl.a. retlige og indre anliggender og pakken om den europæiske 
sundhedsunion.

For mere information om EDPS' høring som led i lovgivningsproceduren 
i 2021 henvises til kapitel 6: Høringer som led i lovgivningsproceduren.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725#d1e3114-39-1
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1.6.                                   
Indlæg for Den Europæiske 
Unions Domstol

I hele 2021 deltog EDPS i fire høringer ved Den Europæiske Unions Domstol 
(EU-Domstolen) vedrørende forskellige spørgsmål. Vores interventioner 
i sager, der verserer for EU-Domstolen, er en af de konkrete måder, vi 
udfylder vores rådgivende rolle på. I vores interventioner kan vi fremhæve 
specifikke databeskyttelsesspørgsmål for at sikre, at enkeltpersoners 
grundlæggende ret til privatliv og databeskyttelse respekteres. 

Passagerlister

I juli 2021 besvarede EDPS skriftlige spørgsmål fra EU-Domstolen og deltog 
i en mundtlig høring i en sag vedrørende gyldigheden og fortolkningen af 
EU's direktiv 2016/681 om brug af passagerlisteoplysninger – herunder 
passagerers bookingoplysninger under rejser – til at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (sag 
C-817/19).

Sagsøgeren ved den belgiske forfatningsdomstol, som henviste sagen, 
Ligue des droits humains – en belgisk ikke-statslig organisation – 
gjorde gældende, at den belgiske lov om passagerlisteoplysninger, som 
gennemførte direktivet om passagerlisteoplysninger, ulovligt krænkede 
borgernes ret til privatliv og beskyttelse af deres personoplysninger. 
Sagsøgeren fandt navnlig, at den behandling af personoplysninger, som 
loven medførte, ikke var nødvendig og forholdsmæssig i lyset af de 
kriterier, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen.

Under høringen understregede EDPS behovet for effektive garantier 
for at mindske de risici, der er forbundet med behandlingen af 
passagerlisteoplysninger, i betragtning af deres omfattende, systematiske 
og indgribende karakter. EDPS udtrykte også tvivl om, hvorvidt 
behandlingen af passagerlisteoplysninger fra flyvninger inden for EU 
og fra andre grænseoverskridende offentlige transportmidler inden for 
EU er forenelig med traktaterne og EU's charter om grundlæggende 
rettigheder. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=EN
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222944&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10451059
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222944&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10451059
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Datalagring 

I september 2021 deltog EDPS i to høringer ved EU-Domstolen i sager 
vedrørende datalagring.

Den første høring vedrørte kompatibiliteten af tysk og irsk lovgivning 
om lagring af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse med 
artikel 15 i e-databeskyttelsesdirektivet, som regulerer begrænsninger af 
enkeltpersoners ret til privatliv og beskyttelse af deres personoplysninger 
i forbindelse med elektronisk kommunikation (C-793/19, C-794/19 og 
C-140/20). 

Under høringen gentog EDPS, at man kan forestille sig en klar og præcis 
lovgivning, der fastsætter en begrænset, men effektiv ordning for lagring 
af og adgang til trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med elektronisk 
kommunikation, herunder data om brugere, der ved første øjekast ikke 
har nogen objektiv forbindelse med det forfulgte mål, på en måde, der er 
forenelig med EU's charter om grundlæggende rettigheder, og at lagring 
af og adgang til lagrede data ikke bør betragtes fuldstændig uafhængigt 
af hinanden.

Den anden høring vedrørte to franske sager vedrørende brug af 
datalagring til at efterforske insiderhandel og markedsmanipulationer i 
henhold til EU's markedsmisbrugsdirektiv og markedsmisbrugsforordning 
(C-339/20 og C-397/20). Et af de spørgsmål, der blev behandlet, var, 
om denne lovgivning giver den nationale lovgiver mulighed for at kræve 
generel opbevaring af personoplysninger for at give de kompetente 
myndigheder mulighed for at få adgang til disse oplysninger, når de 
efterforsker insiderhandel og markedsmanipulation.

Under høringen var EDPS af den opfattelse, at disse bestemmelser ikke 
havde til formål at etablere et retsgrundlag for lagring af data.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0006&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN
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Bekæmpelse af hvidvask

I oktober 2021 deltog EDPS i en høring ved EU-Domstolen i en sag 
vedrørende EU's direktiv 2018/843 om forebyggende foranstaltninger 
mod hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (C-601/20). 
Høringen fokuserede specifikt på, hvordan de relevante bestemmelser 
i dette EU-direktiv vedrørende ordningen for offentlig adgang til 
information om reelt ejerskab skal fortolkes, og om denne fortolkning er 
i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og 
den generelle forordning om databeskyttelse.

I overensstemmelse med vores udtalelse om bekæmpelse af hvidvask, 
der blev offentliggjort i september 2021, fremførte vi, at det ikke er 
nødvendigt og forholdsmæssigt at give offentligheden adgang til 
information om reelt ejerskab som fastsat i direktivet.

1.7.                                           
Et nyt initiativ, TechSonar

Et af EDPS' resultater i 2021 var lanceringen af et nyt initiativ, TechSonar, 
i september.

Med vores TechSonar-rapport sigter vi mod at foregribe nye teknologiske 
tendenser for bedre at forstå deres fremtidige udvikling, navnlig deres 
mulige konsekvenser for databeskyttelse og privatlivets fred.

Dette nye initiativ kommer efter nogle overvejelser i EDPS. Covid-19-
pandemien har bl.a. fremskyndet den teknologiske udvikling, hvilket 
ses af fremkomsten af nye teknologier og værktøjer. Ofte ved vi ikke, 
hvad disse teknologier primært vil blive anvendt til, før de anvendes i 
specifikke sammenhænge. Først da er vi i stand til at forstå den værdi 
og de risici, som disse teknologier kan have for samfundet. Med henblik 
herpå er EDPS overbevist om, at det er nødvendigt at handle på forhånd, 
det vil sige, at vi i stedet for at reagere på nye fremspirende teknologier, 
når deres merværdi og risici for samfundet allerede er udviklet, bør være 
i stand til at foregribe deres udvikling. Dette vil gøre det muligt for os 
at sikre, at disse teknologier fra de tidligste stadier af deres udformning 
udvikles i overensstemmelse med den enkeltes grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til privatliv og databeskyttelse.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://edps.europa.eu/press-publications/publications/techsonar_en
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I lyset heraf er TechSonar en proces, der har til formål at sætte EDPS 
i stand til løbende at analysere den teknologiske arena med henblik på 
at udvælge teknologiske tendenser, som vi forudser for det følgende år.

Med TechSonar er vi i stand til og vil fortsætte med at bestemme, hvilke 
teknologier der er værd at overvåge i dag, så vi kan forberede os på en 
mere bæredygtig digital fremtid, hvor beskyttelsen af personoplysninger 
garanteres effektivt.

I vores første TechSonar-rapport fra 2021 valgte vores team af 
interne eksperter at undersøge følgende seks forventede teknologiske 
tendenser: intelligente vaccinationscertifikater, syntetiske data, digital 
centralbankvaluta, "Just Walk Out"-teknologi, biometrisk kontinuerlig 
autentificering, digital terapeutik.

For mere information om TechSonar og EDPS' arbejde inden for teknologi 
og privatlivets fred henvises til kapitel 5: Teknologi og privatlivets fred.

1.8.                                    
Menneskelige ressourcer, 
budget og administration

I hele 2021 har EDPS' enhed for menneskelige ressourcer, budget og 
administration ydet støtte til EDPS' ledelses- og driftsteams. Målet er at 
sikre, at de har tilstrækkelige finansielle, menneskelige og administrative 
ressourcer og værktøjer til at nå de mål, der er fastsat i EDPS' strategi 
for 2020-2024.

Håndtering af covid-19-pandemien

Blandt det arbejde og de initiativer, der blev videreført i 2021, indførte 
enheden for menneskelige ressourcer, budget og administration en 
intern strategi for en gradvis og sikker tilbagevenden til EDPS' lokaler 
i overensstemmelse med Belgiens covid-19-foranstaltninger og de 
foranstaltninger, der er vedtaget af de øvrige EU-institutioner, -agenturer 
og -organer. Som sådan tilrettelagde enheden for menneskelige 
ressourcer, budget og administration tilbagekomsten til EDPS' kontorer i 
faser under pandemien med særlige arbejdsordninger og sundheds- og 
sikkerhedsregler.

https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/


19

Trivsel på arbejdspladsen

Som organisation fokuserer vi på at skabe en positiv indvirkning på 
vores samfund. En af vores kerneværdier er at behandle enkeltpersoner, 
herunder vores personale, med respekt. For at opbygge et positivt, 
respektfuldt og sikkert arbejdsmiljø fortsatte enheden for menneskelige 
ressourcer, budget og administration en række initiativer, der 
allerede blev iværksat i 2021, for at sikre et højt niveau af trivsel på 
arbejdspladsen blandt EDPS' personale ved at arbejde tæt sammen med 
EDPS' trivselskoordinator. 

Rekruttering af databeskyttelseseksperter

En af prioriteterne i EDPS' strategi for 2020-2024 er at investere 
i videnstyring for at sikre den højeste kvalitet i vores arbejde og 
ansætte en forskelligartet, tværfaglig og talentfuld arbejdsstyrke. 
Derfor koncentrerede vi i 2021 vores bestræbelser på at ansætte 
databeskyttelseseksperter for at opfylde EDPS' behov.

Tilpasning af vores arbejdsvilkår

Ændringerne i vores arbejdsmiljø som følge af pandemien og ordningen 
for telearbejde på fuld tid krævede grundige overvejelser omkring 
tilpasningen af vores arbejdsvilkår. Vi overvejede faktorer som arbejdstid, 
hybridarbejde og telearbejde fra udlandet. Enheden for menneskelige 
ressourcer, budget og administration indledte disse overvejelser 
og vil foreslå nye regler, som vil blive drøftet og vedtaget af vores 
personaleudvalg. Målet er at vedtage disse regler inden midten af 2022.  

Fremadrettet: oprettelse af et europæisk hus for databeskyttelse 

EDPS og Databeskyttelsesrådet blev enebrugere af sine nuværende lokaler 
i Bruxelles efter Den Europæiske Ombudsmands flytning i slutningen af 
oktober 2021. Dette banede vejen for, at vi kan begynde at oprette og 
etablere vores organisation som "et europæisk hus for databeskyttelse" 
– EU's knudepunkt i Bruxelles for privatliv og databeskyttelse. Dette 
projekt blev påbegyndt i 2021 og vil fortsætte i 2022.

For mere information henvises til kapitel 12: Menneskelige ressourcer, 
budget og administration
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1.9.                                        
EDPS' kommunikationsaktiviteter

Offentlighedens interesse og engagement i databeskyttelse og 
databeskyttelsesmyndighedernes arbejde stiger fortsat, især i lyset 
af den stigende digitalisering af menneskers dagligdag. Folk er mere 
bevidste om og bekymrede over deres digitale fodaftryk og vigtigheden 
af at beskytte deres personoplysninger. EDPS' informations- og 
kommunikationssektor har derfor til formål at sikre, at EDPS' aktiviteter 
og budskaber når ud til de relevante målgrupper på det rette tidspunkt.

Informations- og kommunikationssektorens rolle, som er styrket i 
EDPS' strategi for 2020-2024, er at forklare og fremme EDPS' arbejde. 
Dette forpligter os til at gøre databeskyttelsesspørgsmål, navnlig den 
indvirkning, som behandlingsaktiviteter og -teknologier kan have på 
enkeltpersoner og deres personoplysninger, mere tilgængelige for et 
stort publikum ved at give oplysninger om EDPS' daglige arbejde i et 
klart sprog og via passende kommunikationsværktøjer.

Med henblik herpå var vores arbejde i 2021 fokuseret på at udvikle og 
modernisere EDPS' visuelle identitet. Med vores nye virksomhedsidentitet 
sigter vi mod at afspejle EDPS' rolle som global frontløber inden for 
databeskyttelse og privatlivets fred, ikke kun i EU, men også uden for, og 
mod at markere en ny æra i EDPS' historie med øget fokus på en sikrere 
digital fremtid.

En stor del af informations- og kommunikationssektorens tid og 
bestræbelser er investeret i at fremme EDPS' aktiviteter på vores tre 
veletablerede kanaler på de sociale medier: Twitter, LinkedIn og YouTube. 
Dette kan omfatte udvikling af kampagner på sociale medier med fokus 
på specifikke emner, fremme af den tilsynsførendes deltagelse i vigtige 
arrangementer med mere. Vi er også fortsat med at udarbejde og 
offentliggøre indhold på EDPS' websted. Dette omfatter offentliggørelsen 
af faktablade, vores stadig voksende nyhedsbrev, blogopslag om en 
række emner og pressemeddelelser fra EDPS, for blot at nævne nogle 
eksempler.

For mere information henvises til kapitel 11: EDPS' 
kommunikationsaktiviteter

https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
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1.10.                                            
Nøgleresultatindikatorer

Vi anvender en række nøgleresultatindikatorer til at hjælpe os med at 
overvåge vores resultater med hensyn til de vigtigste mål, der er fastsat i 
EDPS' strategi. Dette sikrer, at vi om nødvendigt kan justere vores aktiviteter 
for at øge gennemslagskraften af vores indsats og udnytte ressourcerne 
effektivt.

Nedenstående resultattavle over nøgleresultatindikatorer indeholder en kort 
beskrivelse af hver nøgleresultatindikator og resultatet pr. 31. december 
2021. Dette resultat måles i forhold til de oprindelige mål eller i forhold 
til resultatet fra det foregående år, der anvendes som indikator. Dette sæt 
nøgleresultatindikatorer blev delvist revideret ved udgangen af 2020 for at 
sikre, at resultatparametrene tilpasses udviklingen i EDPS' aktiviteter.

I 2021 opfyldte eller overgik vi – i nogle tilfælde betydeligt – målene 
for otte ud af ni nøgleresultatindikatorer, og én nøgleresultatindikator, 
nøgleresultatindikatorer 8 om beskæftigelsesgraden for stillingsfortegnelsen, 
lå lidt under det fastsatte mål.

Disse resultater illustrerer tydeligt det positive resultat, vi har set i forbindelse 
med gennemførelsen af vores strategiske mål i løbet af året, uanset de 
udfordrende omstændigheder, som EDPS stadig var tvunget til at arbejde 
under i forbindelse med covid-19-pandemien.
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NØGLERESULTATINDIKATORER
Resultater 

pr. 
31.12.2021

 

Mål 2021

Nøgleresultatindikator 
1 

Intern indikator 

Antal initiativer, herunder publikationer, 
om teknologiovervågning og om fremme af 
teknologier til fremme af privatlivets fred 
og databeskyttelse, der er organiseret eller 
medorganiseret af EDPS

16 
initiativer

10
initiativer

Nøgleresultatindikator 
2 

Intern og ekstern 
indikator 

Antal aktiviteter med fokus på tværfaglige 
strategiske løsninger (interne og eksterne)

8
aktiviteter

8
aktiviteter

Nøgleresultatindikator 
3 

Intern indikator 

Antal sager behandlet i forbindelse 
med internationalt samarbejde (GPA, 
Europarådet, OECD, GPEN, forårskonferencen, 
internationale organisationer), hvortil EDPS 
har ydet et betydeligt skriftligt bidrag

17
sager

5 
sager

Nøgleresultatindikator 
4 

Ekstern indikator 

Antal sager, hvor EDPS fungerede som 
hovedordfører, ordfører eller medlem af 
redaktionsteamet inden for rammerne af 
Databeskyttelsesrådet

23
sager

5
sager

Nøgleresultatindikator 
5 

Ekstern indikator 

Antal artikel 42-udtalelser og fælles udtalelser 
fra EDPS og Databeskyttelsesrådet som svar 
på Europa-Kommissionens anmodninger om 
lovgivningsmæssig høring

17
Foregående år som 

benchmark 

Nøgleresultatindikator 
6 

Ekstern indikator 

Antal revisioner/besøg, der er gennemført 
fysisk eller på afstand

4 revisioner + 1 
besøg 

43 EU-
institutioner, 
-agenturer og 

-organer berørt

3 forskellige 
revisioner/besøg 

30 EU-institutioner, 
-agenturer og 

-organer berørt  
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Nøgleresultatindikator 
7 

Ekstern indikator 
Antal følgere på EDPS' konti på sociale medier

Twitter:
25 826

LinkedIn: 
49 575

YouTube:
2 438

Resultaterne for 
det foregående år 

+ 10%

Nøgleresultatindikator 
8 

Intern indikator 
Beskæftigelsesgraden for stillingsfortegnelsen 88% 90%

Nøgleresultatindikator 
9 

Intern indikator 

Budgetgennemførelse 86,12% 80%



24

SÅDAN KOMMER DU I 
KONTAKT MED EU
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Personligt

Overalt i EU er der hundredvis af Europe Direct-informationscentre. Find 
det nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da 

Pr. telefon eller via e-mail

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare 
dine spørgsmål om Den Europæiske Union. Du kan kontakte denne 
tjeneste:

• på frikaldsnummeret: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører kan 
kræve betaling for sådanne opkald),

• på følgende standardnummer: +32 22999696 eller

• e-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_da  

Sådan finder du information om EU 

Online 

Information om Den Europæiske Union på alle EU's officielle sprog findes 
på Europa-webstedet på: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer

Du kan downloade eller bestille gratis publikationer eller 
betalingspublikationer fra EU på: https://publications.europa.eu/da/
publications

Flere eksemplarer af gratis publikationer kan fås ved henvendelse til 
Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/
european-union/contact_da).

EU-lovgivning og relaterede dokumenter

Juridisk information fra EU, herunder al EU-lovgivning siden 1952 i alle 
de officielle sprogudgaver, fås på EUR-Lex på: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU

EU's portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang 
til datasæt fra EU. Data kan downloades og genbruges gratis, både til 
kommercielle og ikke-kommercielle formål.

https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/index_da
https://publications.europa.eu/da/publications
https://publications.europa.eu/da/publications
https://europa.eu/european-union/contact_da
https://europa.eu/european-union/contact_da
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/da
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YouTube:  European Data Protection Supervisor

LinkedIn:  EDPS

Twitter:  @EU_EDPS

https://www.youtube.com/c/EuropeanDataProtectionSupervisor
https://www.linkedin.com/company/edps/
https://twitter.com/EU_EDPS



