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Behovet av ett samlat grepp

Rådets nuvarande rambeslut 2008/977/JHA av den 27 november 2008 om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete1

erbjuder inte något samlat ramverk för uppgiftsskydd genom brottsbekämpning och rättsliga 
myndigheter vid straffrättsligt samarbete, eftersom det endast tar upp gränsöverskridande 
situationer och inte frågan om att bestämmelser om uppgiftsskydd förekommer parallellt i 
olika EU-instrument.

Parlamentets mål var att få ett samlat instrument för uppgiftsskydd där samtliga frågor och 
områden tas upp. Trots att något annat angavs när förfarandet började utarbetas föreslog 
kommissionen inte ett instrument utan två, som innebar att förslaget till direktiv skulle täcka 
det straffrättsliga området. Om direktivet antas skulle det medföra flera förbättringar, bland 
annat att dess giltighet skulle utvidgas till rent interna situationer. För närvarande finns det ett 
helt lappverk av EU-instrument som handlar om uppgiftsskydd inom området polisiär och 
rättslig hantering av straffrättsliga frågor.  Den nuvarande ”schizofrena” situationen där 
nationella brottsbekämpande myndigheter måste anpassa nivån av uppgiftsskydd till den 
situation de har att göra med (gränsöverskridande situation, inrikes situation, Europol, 
Eurojust, Prüm) är inte hållbar i en enhetlig rättslig miljö, bland annat med tanke på att 
uppgiftsskydd är en grundläggande mänsklig rättighet (artikel 8 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna). Även om stadgans tillämpning är begränsad till genomförandet 
av EU-lagstiftning (artikel 51 i stadgan) har EU-domstolen tidigare uppfattat begreppet brett 
inom andra områden. Samtidigt har artikel 2 i EU-fördraget inte den begränsning (tillämpning 
av EU-lagstiftning) som innebär att medlemsstaterna måste respektera grundläggande 
rättigheter.  I det hänseendet skulle det på längre sikt vara juridiskt tveksamt att två olika 
begrepp för samma grundläggande rättighet skulle användas av samma nationella myndigeter 
både i inrikes och gränsöverskridande situationer.

Det är uppenbart att en förordning hade varit att föredra, eftersom harmoniseringsnivån vid ett 
direktiv alltid är lägre, och skulle kunna leda till ett oriktigt införlivande utan att ett 
gemensamt övergripande förfarande införs i medlemsstaterna (såsom hände med 
direktiv 95/46/EG). Bortsett från formen kan inte heller innehållet i direktivet nå samma nivå 
av skydd som den föreslagna förordningen. I det hänseendet slog Europeiska 
datatillsynsmannen bland annat fast att det utvidgade tillämpningsområdet endast har tillfört 
värde om direktivet avsevärt ökar nivån på uppgiftsskyddet inom detta område, vilket inte är 
fallet. Jämfört med den föreslagna förordningen är många av bestämmelserna i föreslaget till 
direktiv svaga och saknar tydlig motivering.2 Målet med reformen har inte uppnåtts i sin 
helhet och bristen på fullständighet har inte åtgärdats.3 Europeiska datatillsynsmannen krävde 
att lagstiftarna skulle se till att båda instrumenten innehåller samma grundläggande 
bestämmelser och träder i kraft samma dag.4 Artikel 29-arbetsgruppen har också i sitt yttrande 

                                               
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 Europeiska datatillsynsmannens yttrande om reformpaketet om uppgiftsskydd, januari 2012, punkt 19.
3 Se i detta hänseende kommissionens meddelande av den 4 november 2010 om ”Ett samlat grepp på skyddet av 
personuppgifter i Europeiska unionen” (COM(2010)0609, Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2011, 
rådets slutsatser från det 3071:a mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 24 och 25 februari 2011, 
Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 14 januari 2011, etc.
4 Europeiska datatillsynsmannens yttrande om reformpaketet om uppgiftsskydd, januari 2012, punkt 37.
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om reformen av uppgiftsskyddet1 upprepade gånger hänvisat till frågan och uttryckt sin oro 
över kommissionens förslag. Föredraganden kommer därför med stöd av 
skuggföredragandena att insistera på paketmetoden för båda instrumenten och är beredd att 
vid behov försvara den, och det gäller även samordningen av tidsschemat för båda förslagen.

Att undvika orealistisk och oanvändbar uppdelning av områden 

Uppdelningen av de två instrumenten leder till berättigade frågor om de är praktiskt 
tillämpliga i situationer som gäller samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och den 
privata sektorn, eller andra offentliga enheter. Två olika instrument (som antagits vid olika 
tillfällen) med olika uppsättningar regler skulle, ur ett praktiskt perspektiv, inte nå målet med 
rättssäkerhet och likhet inför lagen. Det är därför diskutabelt om direktivet i den föreslagna 
formen, även om det också tar upp rent interna situationer, skulle uppnå en fullständigt 
omfattande synsätt.2 Ibland kan ett internt fall blir gränsöverskridande och/eller kräva 
samarbete med privata enheter. Alla uppgifter som samlas in kan vara EU-uppgifter som 
cirkulerar i unionen. Ett bra exempel på spridning av ”smittade” uppgifter finns i 
Europadomstolens mål (Marper), där ett problem med lagring av DNA-prover i en 
medlemsstat på grund av Prümbeslutet blir ett problem i alla medlemsstater. Detta framgår 
också av det planerade inrättandet av och rollen för tillsynsmyndigheter där direktivet direkt 
hänvisar till den föreslagna förordningen, inbegripet Europeiska dataskyddsstyrelsen roll.3

Frågan om EU-institutioner, -organ, -byråer och -kontor faller dessutom utanför det 
föreslagna direktivets tillämpningsområde (artikel 2) trots den ökande betydelsen av 
datadelning på det rättsliga och brottsbekämpande området. Samtidigt föreslår kommissionen 
att de specifika akterna på området polisiärt och rättsligt samarbete ska ses över tre år efter att 
detta direktiv trätt i kraft, vilket i praktiken innebär ett tidsspann på flera år (ett–två års 
lagstiftningsarbete, tre år för införlivande och efter tre år skulle kommissionen börja se över 
akterna). I praktiken innebär det att det inte kommer att finnas några gemensamma normer i 
hela EU under de närmaste (ca) sex åren vilket är oacceptabelt.

Frågor att ta itu med

Flera specifika frågor behöver klargöras rörande bl.a. följande:

– Samtliga undantag från principen måste motiveras i vederbörlig ordning eftersom 
uppgiftsskydd är en grundläggande rättighet. Det måste skyddas likvärdigt under alla 
förhållanden genom att artikel 52 i stadgan som medger begränsningar gäller fullt ut. Dessa 
begränsningar måste vara ett undantag från den allmänna regeln och kan inte bli själva regeln. 
Obegränsade, generella och breda undantag kan inte godtas.

                                               
1 Yttrande 01/2012 från Artikel 29-arbetsgruppen om förslagen till reform av uppgiftsskyddet av 
den 23 mars 2012.
2 I det hänseendet anges i skäl 12 i det föreslagna direktivet följande sammanfattande förklaring: För att 
säkerställa en enhetlig skyddsnivå för enskilda genom rättsligt bindande rättigheter i hela unionen och undvika 
avvikelser som hämmar utbytet av personuppgifter mellan behöriga myndigheter, bör direktivet innehålla 
harmoniserade bestämmelser om skydd och fri rörlighet för personuppgifter på områdena för straffrättsligt 
samarbete och polissamarbete.
3 Se i det hänseendet skälen 52 och 59.
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– En tydlig definition av principerna för uppgiftsskydd såsom inslag rörande lagring av 
uppgifter, insyn och kontroll av att uppgifterna är uppdaterade, korrekta, relevanta och inte 
överdrivna. Dessutom saknas bestämmelser som kräver att den registeransvariga visar att han 
eller hon följer reglerna. 

– Ett utvärderingssystem saknas för att korrekt utvärdera behov och proportionalitet. Det är 
mycket viktigt att utvärdera frågan om vissa uppgifter som behandlas alls behövs och 
uppfyller sitt syfte. Behovet av sådana utvärderingar framhölls nyligen i samband med 
diskussionerna om programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP) och behandling 
av passageraruppgifter (PNR). En sådan utvärdering skulle dessutom hindra att ett slags 
”orwellskt” samhälle inrättas där i slutändan alla uppgifter behandlas och analyseras. 
Insamlingen av uppgifter måste vara nödvändig för att motivera ett mål, med beaktande av att 
målet inte kan uppnås på andra sätt och att kärnan i den enskildas privata sfär är välbevarad.  
Proportionalitet är också förbundet med frågan om att återanvända uppgifter för ett annat syfte 
än de ursprungligen rättmätigt behandlades för, i syfte att förhindra en övergripande 
profilering av befolkningen.1

– Det saknas en tydlig definition av profilering. Varje sådan definition bör följa Europarådets 
rekommendation2. Profilering vid brottsbekämpning måste föreskrivas i lagen, och innehålla 
åtgärder för att trygga de registrerade personernas legitima intressen, särskilt genom att ge 
dem tillstånd att framföra sin uppfattning. Eventuella negativa konsekvenser måste bedömas 
genom mänsklig inblandning. Samtidigt ska inte profilering bli en boxningsring för enbart 
oskyldiga personer utan någon motiverad personlig utlösande faktor – det får inte leda till den 
så kallade allmänna Rasterfahndung.

Det föreslagna systemet för att överföra personuppgifter till tredjeländer är svagt och 
tillhandahåller inte all den trygghet som krävs för att säkerställa skydd av rättigheter för 
enskilda vars uppgifter ska överföras. Systemet erbjuder ett sämre skydd än den föreslagna 
förordningen. Direktivet medger exempelvis överföring till en myndighet i ett tredjeland eller 
en internationell organisation som inte är behörig för brottsbekämpning. När överföringen 
bygger på den registeransvarigas bedömning (artikel 35.1 b) kan direktivet dessutom medge 
omfattande överföringar av hela partier av uppgifter.

– Befogenheterna för de tillsynsmyndigheter som ansvarar för uppgiftsskydd när det gäller att 
övervaka och se till att reglerna för uppgiftsskydd följs är inte korrekt definierade. Jämfört 
med den föreslagna förordningen är befogenheterna för nationella tillsynsmyndigheter med 
ansvar för uppgiftsskydd mindre tydliga. Det är inte självklart att dessa tillsynsmyndigheter 
kan få tillträde till den registeransvarigas lokaler, såsom anges i förordningen. Sanktioner och 
genomförandeåtgärder förefaller också att vara mindre exakta.

                                               
1 Skäl 19 där en omfattande återanvändning krävs måste därför strikt tolkas tillsammans med skäl 20 där 
begränsning av syftet och proportionalitet krävs.

2 Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)13 till medlemsstaterna om skydd för enskilda personer 
med avseende på automatisk behandling av personuppgifter i samband med profilering, 23 november 2010.



DT\915164SV.doc 5/5 PE497.804v01-00

SV

Slutsatser

Föredraganden stöder idén att också inbegripa rent inhemska förfaranden, eftersom det skulle 
fylla ett tomrum i den nuvarande EU-lagstiftningen och även erbjuda ett konsekvent och 
enhetligt system för dessa situationer. Det föreslagna direktivet behöver därför nå den 
skyddsnivå som krävs i fördragen, rambeslutet 2008/977/JHA, direktiv 95/46/EG och 
Europarådets rekommendation nr R (87)15.

Föredraganden anser det ytterst viktigt att direktivet och förordningen, för att bli enhetliga och 
rättssäkra, betraktas som ett paket när det gäller tidsschemat och ett eventuellt antagande.

Föredraganden kommer att föreslå ändringar för att höja skyddsnormerna till en nivå som 
liknar den i förordningen.


