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SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Skyddet av personuppgifter och respekten för privatlivet är viktiga grundläggande rättigheter.
Europaparlamentet har alltid insisterat på att man måste göra en avvägning mellan förbättrad
säkerhet och värnandet av de mänskliga rättigheterna, inklusive uppgiftsskyddet och
privatlivet. Reformen av EU:s regler om uppgiftsskydd kommer att stärka medborgarnas
rättigheter och ge dem större kontroll över sina uppgifter samt säkerställa att deras privatliv
fortsätter att skyddas i den digitala eran.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
Artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

MÅL

EU ska se till att den grundläggande rätten till uppgiftsskydd, som är förankrad i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpas på ett konsekvent sätt. EU:s
hållning i fråga om skyddet av personuppgifter behöver stärkas inom ramen för all EU-politik,
inklusive brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder, men även i våra internationella
relationer, framför allt i en global värld som kännetecknas av snabba tekniska förändringar.

RESULTAT

A. Institutionell ram
1. Lissabonfördraget
Innan Lissabonfördraget trädde i kraft var lagstiftningen om uppgiftsskydd på området
med frihet, säkerhet och rättvisa uppdelad mellan den första pelaren (uppgiftsskydd för
privata och kommersiella ändamål, med beslutsfattande enligt gemenskapsmetoden) och den
tredje pelaren (uppgiftsskydd i brottsförebyggande syfte, med beslutsfattande på mellanstatlig
nivå). Beslutsfattandet på de två områdena skedde således med tillämpning av olika regler.
Pelarstrukturen avskaffades i och med Lissabonfördraget, som ger ett bättre underlag för
utvecklingen av ett tydligare och mer effektivt system för uppgiftsskydd, och som samtidigt
ger nya befogenheter till parlamentet, som har blivit medlagstiftare. Enligt artikel 16 i
EUF-fördraget ska parlamentet och rådet ”fastställa bestämmelser om skydd för enskilda
personer när det gäller behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och
byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens
tillämpningsområde”.
2. De strategiska riktlinjerna för området med frihet, säkerhet och rättvisa
Efter Tammerfors- och Haagprogrammen (från oktober 1999 respektive november 2004)
godkände Europeiska rådet i december 2009 det fleråriga programmet för området med frihet,
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säkerhet och rättvisa för perioden 2010–2014, det så kallade Stockholmsprogrammet. I sina
slutsatser från mötet i juni 2014 fastställde Europeiska rådet de strategiska riktlinjerna för
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren inom
området med frihet, säkerhet och rättvisa i enlighet med artikel 68 i EUF-fördraget. Ett av
huvudmålen är att bättre skydda personuppgifter i EU. En halvtidsöversyn av riktlinjerna
kommer att göras under 2017.
B. Viktiga lagstiftningsinstrument om uppgiftsskydd
1. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
Enligt artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna är respekten
för privatlivet och skyddet av personuppgifter närbesläktade men separata grundläggande
rättigheter. Stadgan har införlivats i Lissabonfördraget och är rättsligt bindande för Europeiska
unionens institutioner och organ, och för medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten.
2. Europarådet
a. Konvention 108 från 1981
Europarådets konvention 108 av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk
databehandling av personuppgifter var det första rättsligt bindande internationella instrument
som antogs på området för uppgiftsskydd. Den syftar till att säkerställa respekten för varje
individs rättigheter och grundläggande friheter och särskilt hans eller hennes rätt till privatliv i
samband med automatisk databehandling av personuppgifter.
b. Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen)
I artikel 8 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna av den 4 november 1950 fastställs rätten till respekt för privatliv och familjeliv: ”Var
och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”
3. EU:s gällande lagstiftningsinstrument om uppgiftsskydd
Till följd av den tidigare pelarstrukturen finns det flera olika gällande lagstiftningsinstrument,
bland annat inom ramen för den f.d. första pelaren, såsom direktiv 95/46/EG om uppgiftsskydd,
direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation (ändrat 2009, nytt förslag är
under behandling), direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter (ogiltigförklarat av Europeiska
unionens domstol den 8 april 2014 på grund av dess allvarliga ingrepp i privatlivets helgd och
i skyddet av personuppgifter) och förordning (EG) nr 45/2001 om gemenskapsinstitutionernas
och gemenskapsorganens behandling av personuppgifter (nytt förslag är under behandling),
samt inom ramen för den f.d. tredje pelaren, såsom rådets rambeslut från november 2008 om
skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt
samarbete. En ny omfattande rättslig ram för uppgiftsskydd på EU-nivå kommer att träda i kraft
inom kort (se nedan).
a. Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) – som kommer att upphävas i maj 2018
Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter är den viktigaste
lagstiftningen om skydd av personuppgifter i EU. Direktivet innehåller allmänna bestämmelser
om lagligheten i behandlingen av personuppgifter, fastställer registrerades rättigheter och
föreskriver att nationella oberoende tillsynsmyndigheter ska inrättas. Enligt direktivet kan
personuppgifter behandlas endast om den person som uppgifterna rör uttryckligen har samtyckt
till och i förväg informerats om behandlingen av uppgifterna.
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b. Rådets rambeslut 2008/977/RIF – som ska upphöra att gälla i maj 2018
I rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som
behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete regleras uppgiftsskyddet
inom den f.d. tredje pelaren. Detta område omfattas inte av direktiv 95/46/EG, som är tillämpligt
på behandlingen av personuppgifter inom den f.d. första pelaren. Rambeslutet omfattar bara
polisiära och straffrättsliga uppgifter som utväxlas mellan medlemsstater, EU-myndigheter och
associerade system, och omfattar inte nationella uppgifter.
4. Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen
Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet som ser till att EU:s
institutioner och organ fullgör sina skyldigheter i fråga om uppgiftsskydd enligt
dataskyddsförordningen (förordning (EG) nr 45/2001). Europeiska datatillsynsmannens
främsta uppgifter är övervakning, samråd och samarbete. Artikel 29-gruppen är ett
oberoende rådgivande organ på området för uppgiftsskydd och privatliv som inrättades
enligt artikel 29 i dataskyddsdirektivet. Gruppen består av företrädare för EU:s nationella
dataskyddsmyndigheter, Europeiska datatillsynsmannen och kommissionen. Den utfärdar
rekommendationer, avger yttranden och upprättar arbetsdokument. Artikel 29-gruppen kommer
att ersättas av Europeiska dataskyddsstyrelsen enligt den nya allmänna dataskyddsförordningen.
5. Reformen av EU:s regler om uppgiftsskydd – som ska tillämpas från och med maj 2018
Den 25 januari 2012 offentliggjorde kommissionen ett stort lagstiftningspaket för att reformera
EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter. Reformen syftar till att skydda personuppgifter
i hela EU, öka användarnas kontroll över sina uppgifter och skära ner företagens kostnader.
Tekniska framsteg och globaliseringen har radikalt förändrat det sätt på vilket uppgifter
samlas in, görs tillgängliga och används. Dessutom har de 28 medlemsstaterna genomfört
1995 års regler på olika sätt. Genom införandet av en enda lag kommer den nuvarande
fragmenteringen och kostsamma administrativa bördor att försvinna. Detta kommer att bidra till
att stärka konsumenternas tillit till nätbaserade tjänster och ge välbehövlig stimulans åt tillväxt,
arbetstillfällen och innovation i Europa. I december 2015 nådde parlamentet (på utskottsnivå)
och rådet (på ambassadörsnivå) en överenskommelse om de nya reglerna för uppgiftsskydd efter
nästan tre år av långdragna förhandlingar. Följande nya bestämmelser offentliggjordes i april
2016 och kommer att gälla från och med maj 2018:
— Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning),

— Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter
för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga
påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut
2008/977/RIF.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har alltid insisterat på att det är viktigt att man gör en avvägning mellan
förbättrad säkerhet och skydd av privatliv och personuppgifter. Parlamentet har antagit
flera resolutioner om dessa känsliga frågor, särskilt om etnisk och rasmässig profilering
(ethno-racial profiling), Prüm-rådets beslut om gränsöverskridande samarbete för bekämpning
av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, användningen av kroppsskannrar för att
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förbättra flygsäkerheten, biometriska uppgifter i pass och gemensamma konsulära anvisningar,
gränsförvaltning, internet och datautvinning.
I februari 2010 förkastade parlamentet, inom ramen för godkännandeförfarandet, den
provisoriska tillämpningen av avtalet om programmet för att spåra finansiering av terrorism
(TFTP) (tidigare känt som Swift-avtalet) på överföringar av bankuppgifter till USA för
terrorismbekämpningsändamål. Efter att parlamentets resolution antogs den 8 juli 2010 trädde
TFTP-avtalet i kraft i augusti 2010. I juli 2011 antog kommissionen ett meddelande om
tillgängliga alternativ för att inrätta ett europeiskt system för att spåra finansiering av terrorism,
till vilket parlamentet ställde sig tveksamt. I november 2013 meddelade kommissionen att man
i det skedet inte planerade att lägga fram ett förslag om ett europeiskt system för att spåra
finansiering av terrorism.
En annan mycket viktig fråga är avtalet om passageraruppgifter mellan EU och USA om
behandling och överföring av passageraruppgifter från flygbolag till USA:s inrikesdepartement.
Efter det att parlamentet hade gett sitt godkännande antog rådet i april 2012 ett beslut om
ingående av det nya avtalet, som ersatte det tidigare PNR-avtalet mellan EU och USA, som hade
tillämpats provisoriskt sedan 2007.
I februari 2011 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om användning av PNR-
uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
(EU:s direktiv om passageraruppgifter). I juni 2013 beslutade parlamentet i plenum att
återförvisa frågan till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor (LIBE), som i april 2013 röstade emot förslaget till EU:s direktiv om passageraruppgifter,
som enligt utskottet inte uppfyllde kraven för proportionalitet och inte heller var förenligt med
grundläggande rättigheter. Debatten om förslaget till EU:s direktiv om passageraruppgifter tog
ny fart efter terroristattackerna i Paris 2015 och i samband med nya farhågor om att ”utländska
stridande” eventuellt skulle kunna utgöra ett hot mot EU:s inre säkerhet. I december 2015 kom
parlamentet (på utskottsnivå) och rådet (på ambassadörsnivå) fram till en kompromisslösning
på denna känsliga fråga. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april
2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga,
förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet ska vara införlivat i
nationell lagstiftning senast den 25 maj 2018.
Parlamentet har varit delaktigt i godkännandet (inom ramen för godkännandeförfarandet) av ett
rättsligt bindande ramavtal med USA om informationsutbyte och uppgiftsskydd, det så kallade
paraplyavtalet. Syftet är att garantera ett starkt skydd för sådan personlig information som
överförs inom ramen för det transatlantiska samarbetet i kampen mot terrorism och organiserad
brottslighet. President Obamas undertecknande av lagen om rättslig prövning (Judicial Redress
Act) i februari 2016 banade väg för undertecknandet av paraplyavtalet mellan EU och USA
den 2 juni 2016. Samtidigt infördes ”skölden för skydd av privatlivet i EU och USA” i syfte
att säkerställa en hög uppgiftsskyddsnivå för överföringar av kommersiella uppgifter. Skölden
för skydd av privatlivet återspeglar de krav som Europeiska unionens domstol fastställde i sin
dom från oktober 2015, enligt vilken de tidigare Safe Harbour-principerna (frivilliga standarder
för uppgiftsskydd för företag utanför EU som överför EU-medborgares personuppgifter till
USA) är ogiltiga. Den 12 juli 2016 antog kommissionen genomförandebeslutet enligt direktiv
95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet
i EU och USA, och det trädde i kraft omedelbart. Från och med den 1 augusti 2016 kan
företag ansluta sig till skölden för skydd av privatlivet hos USA:s handelsministerium, som
sedan kontrollerar att företagens strategier för uppgiftsskydd överensstämmer med de höga
standarder för uppgiftsskydd som krävs enligt skölden. I sin resolution av den 26 maj 2016 om
transatlantiska dataflöden välkomnade parlamentet ansträngningarna för att göra skölden för
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skydd av privatlivet avsevärt bättre än Safe Harbour-beslutet, som det ersatte, och framförde
viss kritik.
Den 12 mars 2014 antog parlamentet en resolution om amerikanska NSA:s
övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och deras inverkan på EU-
medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och
inrikes frågor. Med denna resolution avslutades en sex månader lång parlamentarisk utredning
av den elektroniska massövervakningen av EU-medborgare, efter avslöjandena i juni 2013 om
att USA och vissa EU-länder enligt uppgift bedrev spionverksamhet. I resolutionen begärde
parlamentet att Safe Harbour-principerna om integritetsskydd och programmet för att spåra
finansiering av terrorism skulle upphävas. Den 29 oktober 2015 antog parlamentet en resolution
om uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska
massövervakningen av EU-medborgare, i vilken parlamentet upprepade sin begäran om att Safe
Harbour-beslutet och programmet för att spåra finansiering av terrorism skulle upphävas.
Parlamentet har, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, deltagit i godkännandet
av uppgiftsskyddsreformen (se föregående avsnitt). De nya reglerna om uppgiftsskydd
kommer att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala eran och underlätta
företagsverksamhet genom att förenkla reglerna för företag på den digitala inre marknaden.
Kristiina Milt
10/2017
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