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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslaget med 

utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och 

integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet, bland annat över polisens behandling av personuppgifter enligt 

polisdatalagen (2010:361) och lagen (2010:362) om polisens allmänna 

spaningsregister.  

 

Nämnden välkomnar kommissionens syfte med reformen, dvs. att stärka 

enskildas skydd i samband med personuppgiftsbehandling samt att få till stånd 

en mer enhetlig reglering av dataskyddsregler för de brottsbekämpande 

myndigheterna i medlemsstaterna. Den tid som har stått till buds för 

granskning av förslaget har inte medgett någon genomgripande eller 

djupgående analys. Nämnden vill dock framföra följande allmänt hållna 

synpunkter. 

 

Nämnden noterar att behandling av personuppgifter i verksamhet som rör 

nationell säkerhet faller utanför direktivets tillämpningsområde. Vad detta 

innebär för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling har belysts i 

betänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete 

(SOU 2011:20) och i nämndens remissvar till nämnda betänkande. 

 

Nämnden noterar vidare att behandling av genetiska uppgifter har lagts till i 

uppräkningen av de särskilda kategorier av uppgifter som anses vara känsliga 

personuppgifter och därmed omfattas av ett principiellt förbud mot 

behandling. Definitionen av genetiska uppgifter är vid och omfattar bland 

annat alla uppgifter, oavsett typ, som rör sådana kännetecken för en enskild 

person som är nedärvda. Uppgifter om fysiska kännetecken såsom längd eller 

ögonfärg tycks omfattas av definitionen. En närmare analys av behovet och 

innebörden av förslaget i denna del bör efterfrågas under förhandlingsarbetet.  
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Det framgår av såväl ingresspunkt 56 som flera artiklar i direktivet att stor vikt 

läggs vid att tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna ska ha samma uppdrag 

och befogenheter, för att främja en enhetlig tillämpning av direktivet. 

Regleringen i detta avseende är relativt detaljerad. Nämnden välkomnar att 

höga och enhetliga krav ställs bland annat på de nationella tillsynsmyndig-

heternas oberoende. De krav som ställs på tillsynsmyndigheterna enligt bland 

annat artiklarna 41 och 46 i direktivet motsvarar dock inte fullt ut den 

organisation och de befogenheter Datainspektionen respektive Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden har idag. Om den nuvarande ordningen med två 

parallella tillsynsmyndigheter med olika organisation och befogenheter ska 

kunna behållas, bör formuleringar som ger medlemsstaterna ett visst 

handlingsutrymme i detta avseende eftersträvas i förhandlingarna. 

 

Slutligen vill nämnden betona vikten av att det tydligt framgår av direktivet att 

det inte begränsar nationella regler om allmänhetens tillgång till handlingar. 

Av ingresspunkt 13 i förslaget framgår att direktivet gör det möjligt att vid 

tillämpningen av dess bestämmelser ta hänsyn till principen om allmänhetens 

tillgång till allmänna handlingar. Mot bakgrund av EU-domstolens praxis i 

fråga om förhållandet mellan allmänhetens tillgång till handlingar och 

dataskydd inom EU:s institutioner (EU-domstolens dom av den 29 juni 2010 i 

mål C-28/08-P) bör det eftersträvas i förhandlingarna att förhållandet mellan 

regler om allmänhetens tillgång till handlingar och direktivets regler om 

dataskydd tydliggörs i en artikel i direktivet och inte endast i direktivets 

ingress. 

 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av nämnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd 

Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Susanne Eberstein, Ulf Grape, Leif 

Hallberg, Berit Jóhannesson, Eric Myrin och Stefan Tornberg deltagit. 

Föredragande har varit Ulrika Söderqvist.  
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