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1. Institutionella aspekter av EU:s uppgiftsskyddsförordning

Som angavs i arbetsdokument 2 behandlar detta arbetsdokument institutionella aspekter av 
den planerade allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Föredraganden vill uppnå samförstånd 
om följande institutionella hörnstenar inför förslaget till betänkande.

2. Enhetlighet och verkställande

Trots att de grundläggande principerna bakom uppgiftsskydd fortfarande är giltiga och 
behöver stärkas är det bristen på verkställande som är drivkraften bakom denna reform. 
Genom förordningen säkerställer man en enhetlig verksamhetsstruktur för alla 
dataskyddsmyndigheter. För att detta ska fungera är det viktigt att tillräckliga resurser anslås 
till dataskyddsmyndigheterna. 

Den planerade mekanismen för samarbete och enhetlighet bland nationella 
datatillsynsmyndigheter är ett stort steg mot en sammanhängande tillämpning av 
uppgiftsskyddslagstiftningen i hela EU. Flera frågor återstår dock att besvara. Det förefaller 
rimligt att båda sidor – registeransvariga och registrerade – ske ges en enda kontaktpunkt. 
I alla händelser behöver man utveckla en enkel mekanism som faktiskt fungerar i praktiken, 
inklusive tydliga incitament och skyldigheter för dataskyddsmyndigheter. Kommissionens roll 
i mekanismen för enhetlighet bör dessutom respektera dataskyddsmyndigheternas oberoende. 
Europaparlamentets rättstjänst utreder för närvarande om det verkligen är möjligt att göra 
dataskyddsmyndigheterna skyldiga att följa Europeiska dataskyddsstyrelsens beslut.

3. Uppgiftsskydd i EU:s institutioner och byråer

Tillämpningen av de nya uppgiftsskyddsbestämmelserna på EU:s institutioner och byråer och 
förenligheten med andra rättsinstrument som förslaget till direktiv om uppgiftsskydd inom 
brottsbekämpningssektorn och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation är 
fortsatt ett problem eftersom denna fråga inte behandlas tillräckligt i det aktuella förslaget. 
Det finns en generell överenskommelse med skuggföredragandena om att EU-institutionerna 
ska omfattas av den nya förordningen, exempelvis genom krav på att förordning 
(EG) nr 45/20011 ska anpassas så att den är helt i linje med den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen innan denna kan tillämpas. 

I alla händelser behövs en mer övergripande debatt (som både tar upp förordningen och 
direktivet) om hur det nuvarande lapptäcket av uppgiftsskyddsbestämmelser för olika 
EU-byråer ska behandlas.

4. Förhållandet mellan brottsbekämpning och uppgiftsskydd 

Förhållandet mellan en allmän uppgiftsskyddsförordning och direktivet om uppgiftsskydd 
inom brottsbekämpning måste också behandlas horisontellt inom ramen för reformpaketet. 
Detta är särskilt viktigt vid brottsbekämpande organs tillgång till personuppgifter som innehas 
av privata företag. Det kan eventuellt vara så att huvudbestämmelserna måste behandlas i 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för 
sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1–22).
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direktivet eller i andra straffrättsliga EU-instrument, exempelvis instrument om polisiärt och 
rättsligt samarbete eller instrument om processrätt i brottmål. I uppgiftsskyddsförordningen 
kommer det dock att behövas tydliga bestämmelser för att se till att företag endast kan lämna 
över uppgifter till brottsbekämpande organ om detta grundas på lagstiftning, rättvisa rättsliga 
förfaranden och rättsliga skyddsmekanismer samt är helt förenligt med artikel 52 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

I detta avseende råder det fortfarande oklarhet om den gällande uppgiftsskyddslagstiftningens 
materiella tillämpningsområde. Somliga medlemsstater tillämpar det gällande 
direktivet 95/46/EG i interna brottsbekämpningsärenden (t.ex. Österrike), somliga tillämpar 
delar av direktivet (t.ex. Belgien) och somliga tillämpar det inte alls. Följaktligen finns det ett 
stort behov av harmonisering för att kunna garantera medborgarna ett ordentligt skydd som 
grundas på att de är medvetna om vilka rättigheter de faktiskt har.

5. Offentliga myndigheters behandling av personuppgifter

Så länge man behåller en sammanhängande och enkel uppsättning bestämmelser i hela 
unionen kan man tänka sig att ge medlemsstaterna ett smalt manöverutrymme när det gäller 
att anta specifika bestämmelser om uppgiftsskydd inom vissa offentliga sektorer. 
Föredraganden och skuggföredragandena är öppna för en sådan lösning så länge 
förordningens mål och principer tydligt anges och inte undergrävs av nationell lagstiftning. 
Även detta utreder Europaparlamentets rättstjänst. 

Det är viktigt att undvika ett lapptäcke av nationella bestämmelser, vilket är precis vad 
rättsinstrumentet förordning syftar till. Medlemsstaterna befogenheter att begränsa de 
registrerades rättigheter bör inskränkas.

6. Kommissionens delegerade akter och genomförandeakter

Det finns ett brett stöd för kommissionens vision om en förordning i allmänhetens intresse. 
Av debatterna i parlamentet framgår det emellertid tydligt att det inte finns något stöd för att 
nå detta mål genom en omfattande användning av delegerade akter och genomförandeakter. 
Föredraganden och skuggföredragandena är överens om att dessa måste begränsas till ett 
minimum. Å andra sidan bör lagstiftaren endast stryka specifika delegerade akter eller 
genomförandeakter när det finns ett tydligt alternativ till användningen av delegerade akter 
eller genomförandeakter. 

Den utvärdering av delegerade akter och genomförandeakter som ska genomföras 
tillsammans med rådet och kommissionen bör grundas på följande tre kategorier: a) Endast 
tekniskt genomförande, såsom anmälningsformulär osv. Sådana akter bör behållas som de är. 
b) Omfattande delegering, men delegering som är nödvändig för att uppdatera förordningen 
till den senaste tekniska utvecklingen och utvecklingen inom affärsvärlden, såsom kategorier 
av känsliga uppgifter, affärsmodeller osv. Sådana akter bör behållas men behöver mycket 
tydliga riktlinjer från lagstiftaren i form av kriterier och begränsningar. c) Väsentlig 
delegering som avser själva kärnan i lagstiftningen, såsom definition av ”berättigat intresse”. 
Sådana akter ska strykas och ersättas av specifika skrivningar i förordningen.


