
EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN 

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT 

av den 30 juli 2019 

om utnämning av Europeiska systemrisknämndens uppgiftsskyddsombud (ESRB/2019/17) 

(2019/C 344/03) 

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om 
makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer 
och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 
nr 1247/2002/EG (2), särskilt artikel 43, 

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2012/1 av den 13 juli 2012 om genomförandebe-
stämmelser avseende uppgiftsskydd vid Europeiska systemrisknämnden (3), särskilt artikel 3, och 

av följande skäl: 

(1) Den 31 augusti 2018 antog Europeiska systemrisknämndens styrelse beslut ESRB/2018/6 (4), enligt vilket Barbara 
Eggl utnämndes till uppgiftsskyddsombud för ESRB för en andra period fram till den 14 maj 2020. 

(2) På Barbara Eggls begäran kommer den andra perioden att avslutas den 31 juli 2019. Mot bakgrund av detta måste en 
efterträdare utses som uppgiftsskyddsombud för ESRB fr.o.m. den 1 augusti 2019. 

(3) I linje med artikel 43.2 i förordning (EU) 2018/1725, är Europeiska centralbankens uppgiftsskyddsombud för 
närvarande även uppgiftsskyddsombud för ESRB. 

(4) Den 19 mars 2019 beslutade ECB:s direktion att utse Evanthia Chatziliasi som Barbara Eggls efterträdare som 
uppgiftsskyddsombud för ECB för en period om fem år, med start den 1 augusti 2019. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

Artikel 1 

Utnämning av Europeiska systemrisknämndens uppgiftsskyddsombud 

Evanthia Chatziliasi utnämns till uppgiftsskyddsombud för Europeiska systemrisknämnden för perioden 1 augusti 2019 till 
31 juli 2024, i sin egenskap av ECB-anställd och ECB-uppgiftsskyddsombud. 

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) EUT L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(3) EUT C 286, 22.9.2012, s. 16. 
(4) Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2018/6 av den 31 augusti 2018 om utnämning av ett uppgiftsskyddsombud för 

Europeiska systemrisknämnden (EUT C 347, 28.9.2018, s. 3). 

SV Europeiska unionens officiella tidning 11.10.2019                                                                                                                                         C 344/3   



Artikel 2 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den 31 juli 2019. 

Utfärdat i Frankfurt am Main den 30 juli 2019.  

På ESRB-styrelsens vägnar, 
Francesco MAZZAFERRO 

Chef för ESRB:s sekretaria     
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