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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar uttryckligen denna förordning och dess mål om att ytterligare 
harmonisera uppgiftsskyddet i Europeiska unionen (EU). 

Syftet med detta yttrande är följande: Uppenbarligen går det inte att ordna med ett 
alltomfattande europeiskt skydd av anställdas personuppgifter i en enda artikel. Därför 
handlar det snarare om att fastställa vissa grundläggande inslag. Man arbetar ju med att 
åstadkomma en genuin europeisk arbetsmarknad och inre marknad och som ett led i detta 
arbete kan man längre fram dryfta frågan om att reglera skyddet av anställdas personuppgifter 
på europeisk nivå. En sådan reglering vore möjlig utgående från artikel 288 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Trots att uppgiftsbehandlingen inom EU till största delen har anknytning till 
anställningsförhållanden har skyddet av anställdas personuppgifter på europeisk nivå endast i 
ringa grad tagits upp i förordningen. Dessutom är förordningen så pass abstrakt hållen att det 
ofta blir svårt att tolka hur föreskrifterna ska tillämpas på anställningsförhållanden.

Föredraganden anser att man i denna förordning bäst kan ta hänsyn till den utmaning som 
skyddet av anställdas personuppgifter innebär om detta yttrande begränsas till att handla 
endast om artikel 82. På det sättet kan innehållet utvidgas och förordningens olika artiklar 
med relevans för skyddet av anställdas personuppgifter sammanföras. 

Om artikel 82.1 och skäl 124

Som förordningen nu ser ut kan den erbjuda endast en miniminivå av skydd, framför allt av 
anställdas personuppgifter. Varje medlemsstat måste få ha kvar möjligheten att föreskriva 
gynnsammare normer för sina arbetstagare. Dessutom måste sådana normer kunna fastställas i 
kollektivavtal. Uttrycket ”[i]nom ramen för bestämmelserna i denna förordning” måste av 
flera orsaker avvisas. För det första strider det mot undantagsbestämmelserna i artikel 82 och 
skulle, tillsammans med de delegerade rättsakter som kommissionen föreslår i artikel 82,
kunna leda till en ytterligt oöverskådlig situation. För det andra skulle det i sämsta fall kunna 
innebära att medlemsstaterna inte hade rätt att utfärda några mer långtgående bestämmelser. 
Slutligen ger denna lydelse här intrycket av att vara godtyckligt vald, eftersom en sådan 
begränsning inte ingår i andra inledande bestämmelser, till exempel för medier.

Om artikel 82.1a 

Eftersom kommissionen hittills inte lagt fram något eget förslag om skydd av anställdas 
personuppgifter och eftersom detta skydd tas upp endast på ett fåtal ställen i förordningen, 
måste det fastställas vissa europaomfattande miniminormer för skyddsnivån i detta avseende. 
De fyra punkter som föreligger här ska i det sammanhanget inte ses som någon uttömmande 
förkortning, utan som grundläggande inslag i en utförlig europeisk uppgiftsskyddslagstiftning.

Om artikel 82.1b
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Uppgiftsskyddsombudet fyller en oerhört viktig funktion. Därför måste det råda absolut 
klarhet om att vederbörande ska kunna utföra sina uppgifter utan fruktan för påtryckningar 
eller inflytande utifrån, och till arbetstagarnas bästa. Således är det på plats med ett särskilt 
anställningsskydd och förbud mot diskriminering.

Om artikel 82.1c och skäl 124a (nytt)

I kommissionens förslag anges inga exakta villkor för uppgiftsöverföring mellan olika delar 
av en koncern inom EU. Detta ska tas upp här, med vaktslående om arbetstagarens intresse.

Om artikel 82.1d och skäl 34

Det är inte ändamålsenligt att föreskriva att samtycke aldrig ska kunna utgöra grund för 
behandling av uppgifter i samband med ett anställningsförhållande. Föredraganden föreslår 
därför att samtycke ska vara möjligt även i situationer av obalans, om behandlingen sker av 
omtanke om juridiskt och ekonomiskt fördelaktiga konsekvenser för arbetstagaren. 

Om artikel 82.3

Föredraganden anser att delegerade rättsakter bör komma i fråga endast i sådana fall där 
icke väsentliga delar av förordningen snabbt och flexibelt måste anpassas till tekniska och 
säkerhetstekniska innovationer. I det här hänseendet gick kommissionens förslag hittills för 
långt. Förutom punkt 1 bör dessutom också den nya punkten 1c kunna regleras med hjälp av 
delegerade rättsakter. 

Om artikel 82.3a 

Denna översynsklausul medger en förnyad utvärdering. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 

(34) Samtycke bör inte utgöra giltig rättslig 
grund för behandling av personuppgifter 
om det finns en betydande obalans mellan 
den registrerade och den registeransvarige. 
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Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Är den registeransvarige en myndighet 
torde obalans endast uppkomma vid 
specifika uppgiftsbehandlingar där 
myndigheten i kraft av sina offentliga 
befogenheter kan ålägga skyldigheter och 
samtycket, med hänsyn tagen till den 
registrerades intresse, inte kan anses ha 
lämnats frivilligt.

Detta är särskilt fallet när den registrerade 
befinner sig i ett beroendeförhållande till 
den registeransvarige, bl.a. när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en anställning. 
Personuppgifter får dock behandlas av 
arbetsgivare inom ramen för en 
anställning om det sker av omtanke om 
juridiskt och ekonomiskt fördelaktiga 
konsekvenser för arbetstagaren. Är den 
registeransvarige en myndighet torde 
obalans endast uppkomma vid specifika 
uppgiftsbehandlingar där myndigheten i 
kraft av sina offentliga befogenheter kan 
ålägga skyldigheter och samtycket, med 
hänsyn tagen till den registrerades intresse, 
inte kan anses ha lämnats frivilligt.

Or. de

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, inom gränserna
för denna förordning, lagstiftningsvägen 
kunna anta särskilda regler för behandling 
av personuppgifter under anställningar. 

(124) De allmänna principerna för skyddet 
av enskilda vid behandling av 
personuppgifter bör även vara tillämpliga 
vid anställningar. För att reglera 
behandling av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande bör 
medlemsstaterna därför, med garantier för 
de normer som fastställts i denna 
förordning, lagstiftningsvägen kunna anta 
särskilda regler för behandling av 
personuppgifter under anställningar. Om 
en medlemsstat har en rättslig grund för 
reglering av frågor med anknytning till 
anställningsförhållanden genom avtal 
mellan företrädare för arbetstagarna och 
företagsledningen eller det kontrollerande 
företaget i en grupp av företag 
(kollektivavtal) eller utgående från 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 
om inrättande av ett europeiskt 
företagsråd eller ett förfarande i 
gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till 
och samråd med arbetstagare1 bör 
behandlingen av arbetstagares 
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande kunna regleras 
också genom ett sådant avtal.
________________
1 EUT L 122, 16.5.2009, s. 28.

Or. de

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 124a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(124a) För bevarandet av 
företagsintressen som står i direkt 
samband med anställningsförhållandet 
bör det också vara tillåtet att behandla 
arbetstagares personuppgifter inom 
grupper av företag. Bestämmelserna i 
denna förordning tar hänsyn till att det 
blivit vanligt med behandling av 
arbetstagares personuppgifter inom 
grupper av företag.

Or. de

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för bestämmelserna i denna 
förordning får medlemsstaterna i lag
föreskriva särskilda bestämmelser om 

1. I överensstämmelse med
bestämmelserna i denna förordning får 
medlemsstaterna i lagar och andra 
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behandling av anställdas personuppgifter i 
anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller rekrytering, genomförande av 
anställningsavtalet inklusive befrielse från i 
lag eller kollektivavtal stadgade 
skyldigheter, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

författningar föreskriva särskilda 
bestämmelser om behandling av anställdas 
personuppgifter i anställningsförhållanden, 
särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet 
inklusive befrielse från i lag och
kollektivavtal stadgade skyldigheter, 
kollektivavtal, ledning, planering och 
organisering av arbetet samt hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, men också när 
det gäller att såväl kollektivt som 
individuellt utöva och komma i åtnjutande 
av rättigheter och förmåner som är knutna 
till anställningen samt att avsluta 
anställningsförhållandet.

Den skyddsnivå som erbjuds i denna 
förordning får inte underskridas, framför 
allt inte när regleringen görs genom avtal 
mellan företrädare för arbetstagarna och 
företagsledningen eller det kontrollerande 
företaget i en grupp av företag.
Medlemsstaternas rätt att för 
behandlingen av anställdas
personuppgifter inom ramen för ett 
anställningsförhållande utfärda 
skyddsbestämmelser som är gynnsammare 
för arbetstagarna påverkas inte.

Or. de

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Trots vad som sägs i de övriga 
föreskrifterna i denna förordning ska 
medlemsstaternas nationella
bestämmelser enligt punkt 1 omfatta 
minst följande miniminormer:
a) Anställdas personuppgifter får inte 
behandlas utan att de anställda vet om 
det. Med avvikelse från första meningen 
får medlemsstaterna i lag, med 
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föreskrifter om lämpliga tidsfrister, tillåta 
sådan behandling om det föreligger 
faktiska skäl, som måste dokumenteras, 
att anta att den anställde inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras.
b) Det är inte tillåtet med öppen optisk-
elektronisk och öppen akustisk-
elektronisk övervakning av de delar av ett 
företag som inte är tillgängliga för 
allmänheten, om övervakningen i 
huvudsak inriktar sig på den anställdes 
privata livsföring, framför allt inte i 
sanitetsutrymmen, omklädningsrum, 
pausrum och sovrum. Hemlig 
övervakning är aldrig tillåten.
c) Om företag inom ramen för 
läkarundersökningar eller lämplighetstest 
samlar in eller behandlar personuppgifter 
ska de dessförinnan upplysa den sökande 
eller den anställde om för vilka ändamål 
uppgifterna ska användas och därefter 
delge uppgifterna och deras resultat till 
vederbörande och förklara dem. 
Uppgiftsinsamling som avser genetiska 
test och analyser är i princip förbjuden.
d) Frågan om huruvida och i vilken 
omfattning det är tillåtet att använda 
telefon, e-post, internet och andra 
telekommunikationstjänster också för 
privata ändamål kan regleras genom 
kollektivavtal. Om reglering genom 
kollektivavtal är omöjlig ska 
arbetsgivaren ingå ett avtal om frågan 
direkt med arbetstagaren. Om användning 
för privata ändamål är tillåten får 
behandling av hithörande trafikuppgifter 
ske endast för att garantera 
datasäkerheten, att trygga 
telekommunikationsnätens och 
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telekommunikationstjänsternas ostörda 
funktion samt för avräkningsändamål. 
Med avvikelse från tredje meningen får 
medlemsstaterna i lag, med föreskrifter 
om lämpliga tidsfrister, tillåta sådan 
behandling om det föreligger faktiska 
skäl, som måste dokumenteras, att anta 
att den anställda inom ramen för 
anställningsförhållandet begått en 
straffbar handling och uppgifterna 
behövs för att handlingen ska kunna 
uppdagas och varken är av sådant slag 
eller har sådan omfattning att 
behandlingen av dem är orimlig i 
förhållande till det eftersträvade målet. 
Den anställdes privata sfär ska alltid 
respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Såsom tillägg till föreskrifterna i 
kapitel IV avsnitt 4 ska 
uppgiftsskyddsombudet omfattas av 
anställningsskydd och förbud mot 
diskriminering.

Or. de

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Anställdas personuppgifter får 
överföras mellan juridiskt självständiga 
företag inom en och samma grupp av 
företag, såvida detta sker i företagets 
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intresse och för utförandet av 
förvaltningsrutiner med bestämt ändamål, 
om överföringen inte strider mot sådana 
intressen hos den berörda personen som 
bör åtnjuta skydd. Om överföringen av 
anställdas personuppgifter sker i ett 
tredjeland eller till en internationell 
organisation ska kapitel V tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Artikel 7.4 ska inte tillämpas när 
uppgiftsbehandlingen sker av omtanke 
om juridiskt och ekonomiskt fördelaktiga 
konsekvenser för arbetstagaren.

Or. de

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86 i 
syfte att ytterligare precisera kriterierna 
och villkoren för de skyddsåtgärder som
ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 86, 
dock endast i syfte att ytterligare precisera 
kriterierna och villkoren för att de nyaste 
tekniska och säkerhetstekniska normerna 
garanterat ska tillämpas vid behandling av 
personuppgifter för sådana ändamål som 
anges i punkterna 1 och 1c.

Or. de
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Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På förslag från kommissionen ska 
Europaparlamentet och rådet se över 
denna artikel senast två år efter den dag 
som anges i artikel 91.2. De ska fatta 
beslut om detta förslag i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 294 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. de


