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REMISSVAR (Ju2012/1000/L6) 

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM(2012) 11 
slutlig) 

 

Inkommet remissvar från medlemsförbundet Sveriges läkarförbund bilägges. 

 

Inledning 

Kommissionen har lämnat ett förslag till en dataskyddsförordning som är tänkt 
att ersätta det dataskyddsdirektiv som gäller idag. Förslaget är mycket 
omfattande och detaljerat. För att kunna överblicka förslagets effekter och i 
vilken utsträckning förordningen skulle medföra en förändring av rättsläget 
krävs det dessutom att bestämmelserna analyseras och jämförs med det 
befintliga dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen (PUL).  

 

De synpunkter Saco lämnar i detta remissyttrande grundar sig på en första mer 
övergripande analys. Dessutom kommer med stor sannolikhet förordningens 
innehåll ändras under förhandlingarnas gång. Förslaget innehåller regler som 
är mycket centrala för integritetsskyddet i arbetslivet. Saco förutsätter att det 
kommer att ges fler tillfällen att lämna synpunkter och även att samråda med 
regeringskansliet kring denna förordning. 

 

Saco väljer att huvudsakligen lämna synpunkter i de delar som har särskild 
betydelse för våra förbund och deras medlemmar, främst i arbetslivet.  

 

Medlemsstaternas handlingsutrymme 

Kommissionens ambition är att en förordning, till skillnad från dagens direktiv, 
ska medföra en bättre harmonisering av de dataskyddsregler som finns i dag i 
de olika EU-länderna. En förordning kommer att gälla direkt, utan någon 
särskild lagstiftningsåtgärd, till skillnad från ett direktiv som först måste 
genomföras och anpassas till nationell rätt.  

 

Saco finner kommissionens ambition lovvärd och tycker att det är bra om 
skillnaderna i integritetsskydd mellan olika nationella rättsregler minskar. 
Samtidigt är vi något tveksamma till om en så pass omfattande, detaljerad och 
tekniskt komplicerad reglering gagnar reglernas nationella genomslag. Redan 
idag vet vi att det finns en osynlig tröskel på grund av att dataskyddsdirektivets 
och PULs regler uppfattas som krångliga. Detta har fått till konsekvens att 
reglerna i praktiken inte fått det genomslag det skulle kunna ha, på bland annat 
arbetslivets område. En förordning minskar också utrymmet att göra en mer 
användarvänlig anpassning. Risken är att den föreslagna förordningen kan visa 
sig bli kontraproduktiv. Med en sådan förordning följer en stor pedagogisk 
utmaning. 
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Till själva förordningens komplexitet kommer att den i vissa delar förutsätter 
ett nationellt genomförande, till exempel avsnitt VIII om rättsmedel, ansvar, 
påföljder och administrativa sanktioner. Särskilda föreskrifter kan även 
förväntas komma från kommissionen, som ges ganska långtgående 
befogenheter att i kompletterande akter precisera förordningen, vilket Saco 
ställer sig tveksam till. Sammantaget innebär detta att det vid sidan av denna 
förordning, som gäller direkt som nationell lag, kommer att finnas nationella 
föreskrifter och sannolikt även särskilda föreskrifter utfärdade av 
kommissionen.  

 

Det är samtidigt angeläget att bestämmelserna kan anpassas till det system där 
de ska verka. Saco är mot den bakgrunden positiv till att förordningen slår fast 
att medlemsstaterna, inom förordningens ramar, i lag får anta särskilda 
lagregler om personuppgiftsbehandling på arbetslivets område (artikel 82 och 
recit 124), särskilt beträffande bland annat rekrytering, anställningskontrakt, 
uppfyllande av skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal, arbetsledning, 
arbetsmiljö och anställnings upphörande. På så sätt finns ett utrymme att 
anpassa reglerna och att göra dem mer användarvänliga på arbetslivsområdet. 
Det är dock svårt att säkert fastställa det faktiska handlingsutrymmet. 
Innebörden av att särskilda regler kan antas ”inom ramen för bestämmelserna i 
denna förordning” är nämligen svår att fastställa, särskilt med tanke på 
förslagets omfattning och höga detaljnivå. Det är viktigt att detta förklaras och 
förtydligas under förhandlingarnas gång. Saco anser även att det är något 
motsägelsefullt att ge kommissionen befogenhet att precisera kriterier och 
villkor för skyddsåtgärder på arbetslivets område, det vill säga på samma 
område som medlemsstaternas ges utrymme att anpassa och precisera. 

 

Nämnda nationella handlingsutrymme avser anpassning i lag. Med tanke på att 
villkoren på svensk arbetsmarknad i stor utsträckning regleras av 
arbetsmarknadens parter, vill Saco understryka vikten av att det begränsade 
utrymme som idag finns för kollektivavtalsreglering inte kringgärdas 
ytterligare.   

 

Samtycke 

Av definitionerna i artikel 4 följer att samtycke ska vara frivilligt, särskilt, 
informerat och uttryckligt. Detta innebär en förstärkning av individens 
integritetsskydd. Idag krävs nämligen inte att samtycket ska vara uttryckligt, 
förutom när det gäller särskilt känsliga personuppgifter som till exempel 
fackligt medlemskap.  

 

Vidare föreslås att ett samtycke inte ska kunna utgöra rättslig grund för att 
behandla personuppgifter när det föreligger en betydande obalans mellan den 
registrerades och den personuppgiftsansvariges ställning (artikel 7.4). Av 
ingressen framgår att detta gäller särskilt när den registrerade befinner sig i ett 
beroendeförhållande till den personuppgiftsansvarige, bland annat när 
arbetstagares personuppgifter behandlas av arbetsgivare inom ramen för en 
anställning. Det innebär att det normalt kommer att krävas ett i förordningen 
berättigat ändamål, för att anställdas och sannolikt även arbetssökandes 
personuppgifter ska kunna behandlas. 
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Redan idag kan den obalans som kan råda i ett anställningsförhållande göra att 
frivilligheten i ett samtycke kan ifrågasättas. Den föreslagna bestämmelsen 
innebär dock ett välkommet förtydligande och på så sätt också en förstärkning i 
praktiken av integritetsskyddet på arbetslivets område.  

 

Rätt att bli bortglömd och till radering 

Förslaget ger även en ny rättighet för den registrerade, nämligen rätten att bli 
bortglömd och att få sina personuppgifter raderade. Denna rätt är dock inte 
ovillkorlig, till exempel om uppgifterna fortsatt är nödvändiga för de ändamål 
för vilka de samlats in. 

 

Saco är positiv till denna förstärkning av integritetsskyddet. 

 

Skyldigheter vid personuppgiftsbehandling 

Kommissionens förslag innebär en lång rad nya skyldigheter i samband med 
personuppgiftsbehandling. Här tas endast några av de centrala skyldigheterna 
upp. 

 

Genom förslaget kommer många av de skyldigheter som idag endast åligger 
den personuppgiftsansvarige även åläggas personuppgiftsbiträden (bland annat 
artikel 26). Saco vill trycka på vikten att tydliggöra ansvarfördelningen mellan 
de två i de kommande förhandlingarna. Den framgår ganska tydligt av artikel 
26, men det finns fler artiklar som aktualiserar denna fråga, där 
ansvarfördelningen inte framgår. 

 

Genom förslaget införs ett krav på dokumentation (artikel 28). Det innebär att 
både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att 
dokumentera all personuppgiftsbehandling. Denna dokumentation ska på 
begäran utlämnas till tillsynsmyndigheten. Det är svårt att utifrån förslaget 
fastställa hur omfattande denna skyldighet är. Saco vill särskilt peka på att den 
engelska versionen talar om ”all processing operations”, vilket språkligt 
framstår som en mer långtgående skyldighet än den som kan utläsas i den 
svenska versionen som talar om ”all behandling”. 

 

Beträffande vissa känsliga personuppgifter föreslås även krav på 
konsekvensbedömning av integritetsskyddet (artikel 33). När det är sannolikt 
att den registrerades rättigheter står på spel är den personuppgiftsansvarige 
skyldig att på förhand samråda och ansöka om tillstånd för behandlingen från 
tillsynsmyndigheten. 

 

En annan skyldighet rör informationen till den registrerade i artikel 14. Denna 
skyldighet preciseras i relation till dataskyddsdirektivet. Enligt punkt 1 c) ska 
den registrerade få information om den period under vilken personuppgifterna 
kommer att lagras. En sådan precisering är ofta svår att göra, till exempel när 
det rör sig om personuppgiftsbehandling för historiska, statistiska och 
vetenskapliga ändamål (artikel 83). 
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Förslaget inför också en underrättelseskyldighet vid så kallade 
personuppgiftsbrott (artikel 31). Den personuppgiftsansvarige blir enligt 
förslaget skyldig att vid ett personuppgiftsbrott underrätta tillsynsmyndigheten 
inom 24 timmar. Uppgifter kring brottet ska dokumenteras.  

 

De skyldigheter som här omnämnts syftar till att ge individen ett förstärkt 
integritetsskydd, vilket är bra. Skyldigheterna innebär också ökad tydlighet 
kring personuppgiftshanteringen. De som behandlar personuppgifter kommer 
genom dess bestämmelser bli tvungna att tydligare formulera ändamål, rutiner, 
konsekvenser mm, vilket också är bra. Samtidigt innebär de en betydande 
pålaga för de som ska hantera personuppgifter. Saco anser att det måste finnas 
en rimlig balans. Vi är inte heller helt övertygade om att en alltför stor 
byråkratisering alltid leder till ett effektivare skydd i praktiken, tvärtom kan ett 
alltför krångligt regelverk få motsatt effekt. Vår förhoppning är att regeringen i 
förhandlingarna kommer att värna en rimlig avvägning i detta avseende. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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