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1. Uppgiftsskyddsreformen – en tydlig återspegling av Europaparlamentets 
rekommendationer – en gemensam dagordning

Det förslag till reform av uppgiftsskyddssystemet som kommissionen lade fram i januari 2012 
välkomnas eftersom det i hög grad införlivar parlamentets rekommendationer enligt 
resolutionen av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i 
Europeiska unionen1 i form av dess fyra huvudrubriker: ett fullständigt engagemang för ett 
samlat grepp (1a), stärkande av enskildas rättigheter (1b), ytterligare främjande av 
inremarknadsaspekten och bättre tillämpning av bestämmelser om uppgiftsskydd (1c) och, 
slutligen, stärkande av uppgiftsskyddets globala dimension (1d).

1a. Valet av en förordning till övergripande ram för uppgiftsskyddet inom EU som ersättning 
av direktiv 95/46/EG uppfyller parlamentets krav på ”fullständig harmonisering och rättslig 
förutsebarhet, med ett enhetligt och starkt skydd för enskilda under alla omständigheter”. 
Samtidigt har den eftertryckliga uppmaningen att inbegripa EU:s institutioners och organs 
behandling av personuppgifter, som regleras genom förordning (EG) nr 45/2001, inom 
tillämpningsområdet för den nya ramen inte fått genomslag i förslaget till allmän 
uppgiftsskyddsförordning.

Kommissionen har gjort det politiska valet att den rättsliga ramen avseende behandling i syfte 
att förebygga, avslöja, utreda eller lagföra brott och tillhörande juridisk verksamhet ska 
utgöras av ett direktiv. Att uppgiftsbehandling i brottsbekämpningssyfte inom medlemsstater 
omfattas, i överensstämmelse med parlamentets sedan länge uttryckta krav, utgör en 
välkommen åtgärd på området, men föredragandena anser att direktivets ambitionsnivå borde 
vara högre med tanke på ämnets ytterst känsliga karaktär. Detta är särskilt relevant mot 
bakgrund av att parlamentet tydligt har betonat att ”sektorsspecifika regler under inga 
omständigheter får sänka den skyddsnivå som garanteras genom lagstiftningsramen, utan bara 
innehålla strikta definitioner av undantagsmässiga, nödvändiga, legitima och snävt utformade 
avvikelser från de allmänna undantagsskyddsprinciperna”.

1b. Föredragandena anser att många viktiga förtydliganden och förbättringar har införts i de 
aktuella texterna vad gäller principer och den registrerades rättigheter. Detta gäller 
exempelvis bestämmelserna om samtycke, särskilt i fråga om samtyckets uttrycklighet, 
reglerna om öppenhet, de detaljerade reglerna om information till den registrerade, rätten till 
radering, till att bli bortglömd och till uppgiftsportabilitet samt om känsliga uppgifter och 
uppgifter om barn. 

1c. Parlamentets krav avseende uppgiftsskyddsombud, konsekvensbedömningar beträffande 
privatlivet, allmän skyldighet att anmäla personuppgiftsbrott, en framträdande roll och stora 
befogenheter för samt lämpliga resurser till uppgiftsskyddsmyndigheter, anseendet för den 
arbetsgrupp som inrättats i enlighet med artikel 29 samt stränga och avskräckande påföljder 
har också fått genomslag i reformen. 

1d. Bestämmelserna om internationella överföringar av uppgifter, avseende vilka parlamentet 
har efterlyst en effektiviserings- och förstärkningsinsats, inbegriper numera uttryckligen 
fastställda metoder såsom bindande regler för företag och standardiserade avtalsklausuler, och 
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förtydligandet av förfarandet för lämplighetsvärdering välkomnas. Bestämmelserna om 
överföring av uppgifter i samband med brottsbekämpningssamarbete har även betraktats mot 
bakgrund av pågående förhandlingar med tredjeländer, t.ex. ramavtalet EU–Förenta staterna 
om uppgiftsskydd, avseende vilket parlamentet även har uttryckt sina synpunkter vid flera 
tillfällen. 

2. Reformens viktigaste delar

Reformens viktigaste delar är följande:2

– Uppgiftsskydd som en grundläggande rättighet i enlighet med vad som fastställs i artikel 8 
i rättighetsstadgan och artikel 16 i FEUF och i det avseendet en förbättring av enskilda 
personers möjlighet att kontrollera sina uppgifter (frivilligt, informerat och uttryckligt 
samtycke, rätten till rättelse, till radering och till att bli bortglömd, rätten till information 
och till åtkomst till egna uppgifter, uppgiftsportabilitet, rätten att göra invändningar). 

– Upprätthållande av principen om att alla slags situationer och alla slags sektorer (förutom 
nationell säkerhet, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och uteslutande ideell 
personlig verksamhet) ska omfattas av samma eller en likartad uppsättning regler, varvid 
samma principer och mekanismer ska gälla för offentlig och privat sektor, med 
nödvändiga och proportionerliga gränser vad gäller området brottsbekämpning.

– Anpassning av regler för uppgiftsskydd till ny teknisk utveckling på ett teknikneutralt sätt 
(t.ex. inbyggt integritetsskydd och förvalda inställningar för skydd av den personliga 
integriteten). 

– Tillhandahållande av effektiva medel för att skydda den grundläggande rätten till 
uppgiftsskydd (ändamålsbegränsning, registeransvarigas ansvar, anmälan av och 
meddelande om personuppgiftsbrott, starka och oberoende nationella 
uppgiftsskyddsmyndigheter, uppgiftsskyddsombud inom alla offentliga myndigheter samt 
inom företag över en viss storlek eller, i särskilda situationer, effektiva administrativa och 
rättsliga åtgärder). 

– Förebyggande av fragmentering och tillhandahållande av rättssäkerhet för enskilda 
personer, företag (vad gäller den inre marknaden) och offentliga enheter genom införandet 
av ett system för enhetlighet i tillämpningen (behörighet för uppgiftsskyddsmyndigheten 
avseende den registeransvarigas eller registerförarens huvudverksamhet) och mekanismen 
för enhetlighet. 

– Tillhandahållande av harmonisering av grundläggande uppgiftsskyddsprinciper vad gäller 
hantering och utbyte av uppgifter med polis och rättsliga myndigheter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder 
(aspekter som rör uppgiftsskydd utgör en väsentlig del av befintlig och föreslagen EU-
lagstiftning i det avseendet), varigenom man dessutom sätter punkt för den rådande 
situationen där EU-regler (rambeslut 2008/977/RIF) tillämpas endast om det föreligger ett 
gränsöverskridande inslag. 

                                               
2 Se även kommissionens meddelande Integritetsskydd i en sammanlänkad värld – en europeisk ram för 
uppgiftsskydd för det tjugoförsta århundradet (COM(2012)0009).
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– Tillhandahållande av ett säkert och solitt system för överföring av uppgifter till 
tredjeländer (antingen på grundval av ett lämplighetsbeslut för ett land, territorium eller en 
behandlande sektor – baserat bland annat på rättigheter till effektiv administrativ och 
rättslig prövning för registrerade personer som bor inom unionen – eller på grundval av 
särskilda, lämpliga skydd inom rättsligt bindande instrument) och för att främja EU:s 
system utomlands (inbegripet avtal med tredjeländer).

3. Paketstrategin

Föredragandena anser att de två reformförslagen ger en unik lagstiftningsmässig möjlighet att 
utforma två fullt ut samstämmiga, harmoniserade och högkvalitativa rättsliga instrument 
beträffande uppgiftsskydd genom att man tillämpar ett samlat, balanserat, samordnat och 
parallellt förfarande för båda texterna. Paketstrategin är förenlig med parlamentets under åren 
återkommande efterlysning av en stark och ambitiös ram för uppgiftsskydd, genom vilken 
man får bukt med fragmenteringen och rättsosäkerheten. Genom en sådan strategi kommer 
man i synnerhet att kunna:

– Garantera att samordnade lagstiftningsstrategier antas, vilket kommer att leda till bättre 
innehåll och enhetlighet vad gäller båda akterna. I praktiken kommer varje föredragande 
av paketet att samtidigt vara skuggföredragande avseende den andra akten. Samordning 
garanteras även genom gemensamma tekniska möten, utskottsdebatter och utfrågningar 
(se nedan). Likartade kalendrar håller för närvarande på att utarbetas för de två 
förfarandena. 

– Uppnå det effektivaste och mest samlade förfarandet ur lagstiftningssynpunkt, eftersom 
möten och debatter har kombinerats och kommer att kombineras, vilket garanterar 
tidseffektivitet och en minimerad resursanvändning samtidigt som genomarbetning 
säkerställs.

– Garantera att samma uppgiftsskyddsnivå tillämpas samtidigt inom alla EU:s 
verksamhetsområden, varigenom man får bukt med befintliga missförhållanden från tiden 
före Lissabonfördraget, samtidigt som domstolen garanteras optimal kontroll inom alla 
områden.

4. Vidtagna åtgärder och vägen framåt

4a. Uttömmande diskussioner om uppgiftsskyddsreformen har redan ägt rum med 
skuggföredragandena, föredragandena för utskottsyttrandena, rådets ordförandeskap och 
kommissionen. Diskussionerna kommer att fortsätta och man kommer även att arbeta 
tillsammans med intressenter såsom uppgiftsskyddsmyndigheter, nationella myndigheter samt 
människorätts- och konsumentorganisationer för att säkerställa ett brett stöd för parlamentets 
strategi. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(LIBE) anordnade en workshop för intressenter den 29 maj 2012. Ett liknande evenemang 
kommer att övervägas även avseende direktivet. 

Enligt överenskommelse med LIBE:s samordnare ska LIBE anordna det årliga 
interparlamentariska utskottssammanträdet tillsammans med nationella parlament inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa om uppgiftsskyddsreformpaketet den 9 och 
10 oktober 2012. Ytterligare specifika arbetsdokument om förordningen och direktivet 
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kommer att läggas fram senare i år. Man överväger även en konsekvensbedömning från 
parlamentets sida. 

För närvarande planeras förslag till betänkanden bli framlagda före slutet av 2012. 
Föredragandena hoppas vara beredda för samt även inleda förhandlingar med medlagstiftaren 
under 2013.

4b. Föredragandena och skuggföredragandena har fastställt att det behövs ytterligare debatt 
och förtydliganden inom följande områden, även om detsamma gäller för fler områden:

– Kommissionens roll genom delegerade akter och genomförandeakter samt inom 
mekanismen för enhetlighet.

– Den rådande uteslutningen av uppgiftsskyddsregler för EU:s institutioner och organ från 
reformen.

– Förhållandet mellan allmän EU-lagstiftning och specifika nationella lagar.

– Den exakta roll- och uppgiftsfördelningen mellan uppgiftsskyddsmyndigheter vid 
gränsöverskridande fall.

– Förtydligande om profilering, inbegripet en mänsklig aspekt och rätten till information om 
logiska kretsar som används vid behandling av uppgifter, i enlighet med vad parlamentet 
har begärt.

– Begreppen ”berättigat intresse”, ”samhällsintresse” och ”allmän säkerhet”.

– Den inbördes förbindelsen mellan de båda lagstiftningsinstrumenten, särskilt i samband 
med fall avseende tillgång i brottsbekämpningssyfte till personuppgifter som innehas av 
privata enheter.

– Förfrågningar om tillgång eller uppmaningar om tillgång till personuppgifter som lagras 
inom unionen av offentliga myndigheter i tredjeländer, särskilt i fall där den 
registeransvariga även bedriver verksamhet där.

– Starkare incitament till inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd genom förvalda 
inställningar för skydd av den personliga integriteten.


