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1. Att stärka EU:s system för uppgiftsskydd: Vidtagna åtgärder och vägen framåt

Diskussionerna om det förslag till nytt uppgiftsskyddssystem som kommissionen lade fram i 
januari 2012 har gått framåt i både EU-institutionerna och medlemsstaterna. Som 
föredragandena för såväl förordningen som direktivet framhöll i sitt första arbetsdokument1, 
införlivar reformpaketet i hög grad parlamentets rekommendationer i fråga om att a) anta ett 
samlat grepp, b) stärka enskildas rättigheter, c) ytterligare främja inremarknadsaspekten och 
se till att bestämmelserna om uppgiftsskydd tillämpas på ett bättre sätt samt d) stärka den 
globala dimensionen. Det bör framhållas att uppgiftsskydd nu är en bindande grundläggande 
rättighet enligt artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och 
att detta skydd har en specifik rättslig grund i artikel 16 i EUF-fördraget. I dagens digitala och 
globaliserade tidsålder bör vi därför stärka skyddet av konsumenter och medborgare (de 
registrerade).

Det pågår fortfarande diskussioner mellan institutionerna i frågor som delegerande akter och 
genomförandeakter, administrativa bördor och den så kallade mekanismen för enhetlighet. 
Rådets ordförandeskap har inrättat mekanismen ”Ordförandeskapets vänner” för att diskutera 
sådana övergripande teman, medan parlamentet kommer att höra sakkunniga och diskutera 
med intressenter vid det årliga interparlamentariska sammanträdet mellan utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter och de nationella parlamentens utskott den 9 och 
10 oktober 2012. Enligt planerna kommer förslaget till betänkande om förordningen att läggas 
fram i slutet av 2012, följt av en rejält tilltagen tidsfrist så att ledamöterna kan inge sina 
ändringsförslag i god tid (slutet av februari 2013), och en vägledande omröstning att hållas i 
april 2013. Förhandlingarna kommer således att kunna inledas under det irländska 
ordförandeskapet. De rådgivande utskotten planerar sitt arbete utifrån detta. Den snabba 
utvecklingen gör att det finns ett akut behov av ett enhetligt regelverk. Föredragandens och 
skuggföredragandenas mål är därför att nå en överenskommelse med rådet om paketet under 
denna valperiod. 

Efter fyra diskussionstillfällen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor, en workshop som anordnades av detta utskott, omfattande diskussioner 
med skuggföredragandena, rådgivande utskott, kommissionen, rådets ordförandeskap och 
intressenter lägger föredraganden härmed fram sina mer specifika förslag och bedömningar. 
I detta skede går det inte att besvara alla relevanta frågor som har väckts. Några vägledande 
principer för hur förslaget till betänkande bör se ut kan emellertid läggas fram. Dessa grundas 
på det befintliga direktivet om uppgiftsskydd2 och har betonats i parlamentets resolution av 
den 6 juli 2011 (Voss-betänkandet).3 Föredraganden vill få till stånd ett samförstånd om 
nedanstående hörnstenar i förslaget till betänkande. Detta arbetsdokument kommer att 
behandla innehållsmässiga aspekter, medan de institutionella aspekterna kommer att 
behandlas i arbetsdokument 3.

                                               
1 PE491.322v01-00, 6.7.2012.
2 Europaparlamentets och rådets 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 (EGT L 281, 23.11.1995, 
s. 31–50).
3 Antagna texter, P6_TA(2011)0323, 6.7.2011.
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2. Att stärka viktiga principer och förtydliga definitioner

Definitionerna av ”personuppgifter” och ”den registrerade” är centrala eftersom de avgör 
räckvidden för och en effektiv tillämpning av skyddsåtgärderna i förordningen på olika typer 
av behandling av personuppgifter. På detta område bör förordningen ha samma materiella 
tillämpningsområde som det gällande direktivet 95/46/EG. Eftersom regelverket för 
uppgiftsskydd är ett uttryck för en grundläggande rättighet är det inte upp till lagstiftaren att 
begränsa tillämpningsområdet. Befogad oro beträffande specifika affärsmodeller kan 
emellertid avhandlas i olika delar av förordningen. 

För att uppnå bästa möjliga uppgiftsskydd och möjliggöra nya affärsmodeller måste vi 
uppmuntra pseudonym och anonym användning av olika tjänster. Genom att tydligt definiera 
”anonymitet” borde det dessutom bli lättare för registeransvariga att förstå när de agerar 
utanför förordningens räckvidd. När det gäller användningen av pseudonyma uppgifter, i den 
mening att den registeransvariga kan identifiera enskilda personer med hjälp av en 
pseudonym, skulle man kunna införa lättnader i fråga om den registeransvariges ansvar. 

Samtycke bör bibehållas som hörnsten i EU:s uppgiftsskyddsstrategi. Eftersom samtycke är 
en viktig rättslig grund som ofta används för att berättiga behandling av uppgifter måste detta 
tydligt definieras i förordningen. De registrerade får ökad kunskap om vad som sker med 
deras ”digitala identiteter” om de blir direkt delaktiga och ges ett fritt val. Vi bör klargöra att 
tekniska standarder som uttrycker en registrerads önskemål är ett giltigt sätt att ge uttryckligt 
samtycke1. Information om registrerade bör presenteras i lättförståelig form, exempelvis 
genom flerskiktade integritetsskyddspolicyer och standardiserade logotyper eller ikoner2. För 
att skapa incitament för registeransvariga kan vi även minska deras bördor genom att göra det 
enklare för dem att begära samtycke om de har utfört en konsekvensbedömning av 
integritetsskydd och systemet har certifierats som förenligt med inbyggt integritetsskydd och 
integritetsskydd som standard. Begreppet ”betydande obalans” behöver förtydligas. Framför 
allt behövs en tydlig definition av i vilka fall snedvridning av marknaden i form av monopol 
eller oligopol leder till en sådan obalans. Metoderna för att erhålla samtycke för behandling av 
barns personuppgifter bör särskilt uppmärksammas.

Andra rättsliga grunder för behandling än samtycke bör tydligt definieras. Bestämmelserna 
om behandling av uppgifter där detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal bör utsträckas till 
att även omfatta tillhandahållandet av en tjänst som begärs av den registrerade. Definitionen 
av ”berättigat intresse” bör inte lämnas till en delegerad akt.

Avgränsning av syfte är ett grundläggande inslag i uppgiftsskydd eftersom detta skyddar 
registrerade från oförutsedd utökning av behandlingen av uppgifter, oavsett om detta görs av 
offentliga myndigheter eller av privata företag. Det bör inte vara möjligt att enbart med stöd 
av den registeransvariges berättigade intresse ändra syftet med personuppgifterna efter det att 
de har samlats in.

                                               
1 ”Do not track” (spåra inte), som för närvarande utvecklas inom World Wide Web Consortium (W3C), kan 
exempelvis med rätt regelverk bli en sådan standard.
2 Artikel 29-arbetsgruppen, 11987/04/EN, WP 100: Yttrande nr 10/2004 om mer harmoniserade bestämmelser av 
den 25 november 2004.
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Profilering, dvs. bedömning av uppgifter om enskilda personers preferenser, beteende och 
attityder för att kunna fatta beslut om dem, har blivit allt vanligare. För att se till att 
profileringsaktiviteter underställs informerat samtycke måste dessa aktiviteter definieras och 
regleras. Europarådets rekommendationer skulle kunna ge vägledning på området.1 Till följd 
av profilering kan registrerade tvingas betala högre ränta eller försäkringspremier bara för att 
de matchar vissa kriterier och predikativa modeller som är oklara även för dem. Därför måste 
alla negativa konsekvenser som en profilering resulterar i alltid kontrolleras personligen.

Förordningens territoriella tillämpningsområde är en viktig fråga för att kunna tillämpa EU:s 
lagstiftning om uppgiftsskydd på ett enhetligt sätt. Föredraganden och skuggföredragandena 
stöder att den planerade förordningen alltid ska tillämpas när uppgifter om EU-medborgare 
och de som är bosatta i EU ska behandlas, oavsett var den registeransvarige är etablerad. När 
det gäller vidare överföring till tredjeländer kan kriterierna för beslut om adekvat skyddsnivå 
behöva stärkas. För överföringar som inte grundas på beslut om adekvat skyddsnivå är det 
frågan om hur privata avtal som kontraktsklausuler och bindande företagsbestämmelser ska 
genomföras i länder som saknar lagstiftning om uppgiftsskydd eller som har ett rättssystem 
som förhindrar ett sådant genomförande. En begäran från offentliga myndigheter eller 
domstolar i tredjeländer om att få tillgång till personuppgifter som har lagrats och behandlats i 
EU bör endast beviljas om det till stöd för begäran kan anföras en rättslig grund i EU-rätten.2
Detta kommer att bli ännu viktigare i takt med att användningen av datormoln ökar.

3. Att stärka enskildas rättigheter och konsumenternas förtroende

Uppgiftsskydd har alltid byggt på specifika rättigheter för den enskilde gentemot den 
registeransvarige. För att kunna möta den digitala tidsålderns utmaningar och ge konsumenter 
och företag rättssäkerhet måste dessa rättigheter inte bara säkerställas utan även stärkas och 
förtydligas. Å andra sidan kan den föreslagna förordningen förenklas genom att slå samman 
de rättigheter som är väldigt lika och utgör två sidor av samma mynt. Detta kommer att 
minska de administrativa bördorna för registeransvariga och göra det enklare för enskilda att 
förstå och utöva sina rättigheter.

Den information som registrerade ges kan egentligen vara identisk med intern dokumentation
om man inte tillämpar en strategi med ett flerskiktat meddelande om behandling av 
personuppgifter, där konsumenten först visas en standardiserad eller stiliserad 
sammanfattning av integritetsskyddspolicyn och på begäran kan få tillgång till den 
fullständiga dokumentationen. Rätten att erhålla begriplig information om de behandlade 
uppgifternas bakomliggande logik, som redan finns i direktiv 95/46/EG och som betonades i 
parlamentets resolution av den 6 juli 2011, bör behållas. Registrerade måste kunna förstå vad 
som sker med deras uppgifter, samtidigt som detaljerade affärshemligheter bör skyddas.

Rätten till uppgiftsportabilitet – att kunna föra över en persons uppgifter från en plattform till 
en annan – är bara en relevant form av en sedan länge etablerad rätt till tillgång till uppgifter. 
                                               
1 Europarådets rekommendation CM/Rec(2010)13 av den 23 november 2010 från Ministerkommittén till 
Europarådets medlemsstater om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i samband 
med profilering.
2 Det finns en stark oro bland alla de politiska grupperna för att utländska myndigheter ska få tillgång till 
europeiska bank-, sjukvårds- och kommunikationsuppgifter. S de skriftliga frågorna och den efterföljande 
debatten med Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga 
frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap, den 15 februari 2012, CRE 15/02/2012 – 19.
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I den digitala tidsåldern kan medborgare, även i sin roll som konsumenter, ha en berättigad 
förväntning om att erhålla sin personliga information i ett allmänt använt elektroniskt format. 
Detta möjliggör ökad konkurrens på ett område där det är vanligt med naturliga monopol 
grundade på nätverkseffekter och inför ett marknadsdrivet incitament att tillhandahålla 
tjänster som är förenligt med bestämmelserna om uppgiftsskydd. 

I takt med att mer och mer information som kan få betydande konsekvenser lämnas ut är 
rätten att radera uppgifter och rätten att rätta uppgifter fortsatt viktiga för de registrerade. 
Rätten att bli bortglömd bör ses i detta ljus, eftersom denna förtydligar rättigheterna på det 
digitala området och samtidigt bevarar det allmänna undantaget för yttrandefrihet. Detta bör 
uttryckligen specificeras. 

Rätten att göra invändningar mot vidare behandling av uppgifterna bör alltid vara kostnadsfri. 
Dessutom behövs det bättre möjligheter till effektiv domstolsprövning, inklusive för 
konsumentgrupper. 

4. Att stärka ansvarsskyldigheten och minska de administrativa bördorna

Behandlingen av personuppgifter innebär många affärsmöjligheter för registeransvariga och 
registerförare. Eftersom skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet innebär 
behandlingen emellertid även skyldigheter. Dessa skyldigheter bör vara tydliga och lätta att 
förstå, så att varken företag, myndigheter eller registrerade drabbas av rättsosäkerhet. Därför 
behövs en mycket tydligare uppdelning av uppgifter och skyldigheter mellan 
registeransvariga och registerförare. Mer debatt behövs om konceptet ”gemensamma 
registeransvariga”. Dessutom behövs ett förtydligande om gränserna för vad en registerförare 
kan göra utan instruktioner från den registeransvarige, inklusive när en registerförare anlitar 
en underleverantör för att utföra behandlingen.

Uppgiftsskyddsombud i företag och i offentliga myndigheter är ett viktigt inslag i ett modernt 
uppgiftsskyddsarbete, och vi stöder i huvudsak det obligatoriska införandet av sådana ombud i 
hela unionen och förslagen om deras ställning och uppgifter. Vissa förtydliganden kan 
eventuellt behöva göras i fråga om deras oberoende, befogenheter och uppgifter. Det råder 
bred enighet om att tröskeln för obligatorisk utnämning av ett uppgiftsskyddsombud inte 
enbart bör grundas på ett företags storlek, utan i första hand på hur relevant behandlingen av 
uppgifterna är. Ett lämpligt mått kunde vara antalet individer vars uppgifter behandlas. 

Anmälningar om personuppgiftsbrott och bestämmelser om datasäkerhet måste anpassas till 
direktivet om integritet och elektronisk kommunikation1 och det kommande direktivet om 
angrepp mot informationssystem. 

Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard välkomnas som den viktigaste 
innovationen i reformen. På detta sätt ser man exempelvis till att en app till en smarttelefon 
endast får åtkomst till de uppgifter på telefonen som verkligen är nödvändiga för att 
tillhandahålla en viss tjänst som rutt- eller väderinformation. Tillverkare och 
tjänsteleverantörer behöver emellertid mycket tydligare vägledning och starkare incitament 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37–47).
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för att genomföra dessa principer. Konsekvensbedömningen av integritetsskyddet behöver 
också förtydligas och få tydligare riktlinjer. Båda dessa strategier kräver dessutom att 
uppgiftsskyddsombuden ges en stark roll.

Såväl uppförandekoder som certifieringar och förseglingar kan i huvudsak stödjas, men även 
här behövs incitament och tydligare bestämmelser om konsekvenserna av olaglig behandling 
av uppgifter, skadeståndsskyldigheter och besläktade frågor.


