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Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys 
avseende förslag [COM(2012) 11 final] om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) 
 
Inledning 
Regelrådet har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att bistå regelgivarna med granskning av 
konsekvensanalyser som tagits fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna för svenska företag 
är tillräckligt belysta. Justitiedepartementet har utnyttjat denna möjlighet och begärt att få förslag på i 
vilken utsträckning en svensk kompletterande konsekvensutredning bör upprättas till den av EU-
kommissionen upprättade konsekvensanalysen till förslaget om en ny förordning om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och vad 
den i så fall bör innehålla. Den föreslagna förordningen avser ersätta rådets direktiv 95/46/EG om skydd 
för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. I svensk lagstiftning har direktivet genomförts främst genom personuppgiftslagen (1998:204) 
(PUL). 
 
Regelrådet begränsar sin granskning till att omfatta de ekonomiska effekter som förslaget kan medföra 
för berörda företag. 
 
Innehållet i Kommissionens förslag 
I den upprättade konsekvensanalysen anges att de huvudsakliga målen med förslaget är att ytterligare 
harmonisera och effektivisera skyddet av personuppgifter i syfte att förbättra den inre marknadens 
funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter. Det framgår vidare att förslaget potentiellt 
sett kan komma att beröra samtliga 8,8 miljoner registeransvariga som är etablerade inom EU. 
 
Den föreslagna förordningen innehåller omfattande förändringar av reglerna avseende behandling av 
personuppgifter. Enligt gällande regler kan registeransvariga behöva hantera 27 olika nationella lagar 
och krav på området. Vid ett genomförande av förslaget kommer ett och samma regelverk att gälla 
inom EU vilket leder till förenklingar och ökad rättssäkerhet för såväl företag som för enskilda personer. 
En förenkling som föreslås är att kravet på att anmäla behandling av personuppgifter till den nationella 
tillsynsmyndigheten slopas. Förordningen innehåller emellertid nya och mer långtgående krav för 
registeransvariga. Enligt förslaget ska registeransvariga bl.a. ge klar och tydlig information till den 
enskilde om vilka uppgifter som behandlas, ändamålet och hur länge de lagras (art.14-15). Dessutom 
gäller att den registeransvarige ska vidta alla rimliga åtgärder för att radera personuppgifter om den 
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enskilde i fråga vill bli glömd (art.17). Vidare föreslås krav på ett uttryckligt samtycke vid behandling av 
känsliga personuppgifter (art.6) och att den enskilde ska ha rätt att få en kopia på de personuppgifter 
som behandlas och att kunna få personuppgifter överförda från en registeransvarig till en annan 
(art.18). Registeransvariga med fler än 250 anställda eller vars huvudsakliga verksamhet är sådan att 
den kräver regelbunden övervakning av enskilda ska dessutom utse ett dataskyddsombud (art.35). Ett 
ytterligare krav som föreslås är att dataintrång ska anmälas till den nationella tillsynsmyndigheten om 
möjligt inom ett dygn och utan dröjsmål meddela de berörda användarna (art.31). Detta krav innefattar 
även skyldigheten för registeransvariga att föra detaljerad dokumentation om de personuppgiftsbrott 
som begås. Reglernas tillämpningsområde utökas också genom förordningen till att omfatta 
uppgiftsbehandling som sker utanför EU så länge behandlingen utförs av företag som erbjuder varor 
eller tjänster till EU-medborgare (art.40-45). 
 
Kommissionens konsekvensanalys 
Av konsekvensanalysen framgår att den förslagna förordningen främst kommer att leda till förenklingar 
för registeransvariga inom EU. Den innehåller beräkningar av de administrativa kostnader som ett 
genomförande av förslaget kan leda till för registeransvariga inom EU. Det förefaller dock vara så att 
Kommissionen har fokuserat sin analys på förändringar som medför minskad administrativ börda för 
registeransvariga. Det saknas i vissa hänseenden en närmare analys av övriga ekonomiska effekter 
som förslaget kan ge upphov till. Enligt Regelrådets bedömning kan konsekvensanalysen därför inte 
anses utgöra tillräckligt underlag för en bedömning av förslagets samtliga konsekvenser för företag i 
Sverige. En kompletterande nationell konsekvensutredning bör därför upprättas. 
 
Administrativa kostnader 
Ett gemensamt regelverk inom EU skulle enligt Kommissionens bedömning undanröja dagens splittrade 
reglering som i dag föranleder 2,9 miljarder euro per år i administrativa kostnader. Eftersom kravet på 
att anmäla behandling av personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten slopas förväntas de 
administrativa kostnaderna att minska med 130 miljoner euro per år. I förordningen föreslås emellertid 
en rad nya och utökade krav för registeransvariga. Ett förslag innebär att registeransvariga ska ge 
klarare och tydligare information till den enskilde vad gäller behandling av personuppgifter. Den 
administrativa kostnaden för detta skärpta krav uppskattas till 180 miljoner euro per år. I 
konsekvensanalysen framgår också att det nya kravet för anmälan av dataintrång uppskattas ge 
upphov till en administrativ kostnad uppgående till 20 miljoner euro per år. Andra administrativa 
kostnader som ett genomförande av förslaget förväntas leda till är kostnader för att anta policyer och 
genomföra åtgärder för att säkerställa och kunna visa att reglerna enligt förordningen följs. I detta ingår 
bl.a. att förvara dokumentation, genomföra krav på datasäkerhet och att upprätta en 
konsekvensbedömning där riskerna anses vara särskilt stora. Enligt konsekvensanalysen beräknas de 
administrativa kostnaderna för detta att uppgå till 580 miljoner euro per år. Mot bakgrund av det anförda 
innebär ett genomförande förslaget enligt konsekvensanalysen att de administrativa kostnaderna för 
registeransvariga minskar med totalt 2,3 miljarder euro per år (-2,9 miljarder - 130 miljoner + 180 
miljoner + 20 miljoner + 580 miljoner = -2,3 miljarder).  
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Som anförts i det föregående innehåller konsekvensanalysen såväl en beskrivning som 
beloppsmässiga uppskattningar av flera av de åtgärder som föreslås i förordningen. I förordningen finns 
dock förslag till ändrade regler vars effekter och administrativa kostnader inte har analyserats närmare. 
Bland dessa kan exempelvis nämnas skyldigheten för registeransvariga att på den enskildes begäran 
radera uppgifter som behandlas, ge kopia på de personuppgifter som behandlas samt överföra 
uppgifter från en tjänsteleverantör till en annan. Det är dessutom oklart vilka effekter kravet på ett uttalat 
samtycke kan innebära för registeransvariga. Enligt Regelrådets uppfattning innebär dessa skärpta 
regler att registeransvariga måste anpassa sin verksamhet till de nya kraven. Det är svårt att överblicka 
vilka konsekvenser detta kan få för registeransvariga. Vidare införs krav på detaljerad dokumentation av 
behandling av personuppgifter (art.28) i stället för att den som i dag ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Det kan ifrågasättas om denna förändring innebär någon administrativ lättnad i 
praktiken då registeransvariga även fortsättningsvis måste föra detaljerad dokumentation och kunna 
uppvisa uppgifterna vid begäran från tillsynsmyndigheten. Av det anförda följer att konsekvensanalysen 
inte innehåller en fullständig bedömning av de administrativa kostnader som ett genomförande av 
förslaget kan leda till. 
 
Övriga ekonomiska effekter 
Enligt konsekvensanalysen kan förslaget även leda till andra ekonomiska effekter för registeransvariga. 
Kommissionen bedömer att förordningen kommer att bidra till ökat förtroende för onlinetjänster, vilket i 
sig kan leda till konkurrensfördelar och ökad tillväxt för företagen. Skyldigheten att utse 
dataskyddsombud ger upphov till en kostnad på totalt 320 miljoner euro per år. Av konsekvensanalysen 
framgår att ytterligare fullgörandekostnader än de som redan beskrivits väntas uppkomma vid ett 
genomförande av förslaget. Vilka kostnader som åsyftas beskrivs inte närmare. Därtill kommer att 
registeransvariga som har byggt upp sin verksamhet efter gällande regler kan få betydande kostnader 
för att anpassa sin verksamhet till de nya reglerna både vad gäller anpassning av datasystem och 
arbetsprocesser. Någon närmare analys av dessa åtgärder finns inte i konsekvensanalysen. Enligt 
Regelrådets bedömning är därmed de ekonomiska effekter som ett genomförande av förslaget kan leda 
till för registeransvariga otillräckligt belysta. 
 
Innehållet i en kompletterande svensk konsekvensutredning 
Kommissionens förslag kan leda till omfattande förändringar för registeransvariga. Konsekvenserna av 
förslaget är dock till vissa delar svåra att överblicka. Enligt Regelrådets bedömning bör en nationell 
konsekvensutredning som kompletterar EU-kommissionens analys upprättas och en för svenska 
förhållanden godtagbar redovisning av samtliga förslag. En svensk konsekvensutredning ska uppfylla 
de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 
samt följa de riktlinjer som ställs upp i Statsrådsberedningens Cirkulär 14 Riktlinjer för genomförande av 
unionsrättsakter. Upprättande av konsekvensutredningen bör ske i samråd med berörda företag och 
organisationer och den bör bl.a. identifiera antalet svenska företag som berörs av förslaget och beskriva 
de administrativa och övriga ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för olika kategorier av 
företag i Sverige. En kompletterande svensk konsekvensutredning bör dessutom ge en god bild av hur 
förslagen i förordningen påverkar konkurrensförhållandena på den svenska marknaden, särskilt vad 
gäller små företag då dessa kan komma att drabbas hårdare än större företag. Den av Kommissionen 
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upprättade konsekvensanalysen saknar fullgoda beskrivningar och beräkningar av samtliga effekter på 
EU-nivå. De beräkningar som redovisas i konsekvensanalysen kan användas som utgångspunkt efter – 
som tidigare påpekats – erforderligt samråd med berörda företag och organisationer. Kommissionens 
beräkningar bör dock enligt Regelrådets uppfattning användas med viss försiktighet då den totala 
kostnadsbesparing som ett genomförande av förslaget väntas leda till enligt konsekvensanalysen 
förefaller vara något osäker. 
 
I Sverige tillämpas enligt gällande regler den s.k. missbruksmodellen för personuppgifter i ostrukturerat 
material (5a § PUL). Missbruksmodellen förenklar vardaglig behandling av personuppgifter som inte kan 
leda till kränkning av personlig integritet. Den föreslagna förordningen bygger på en s.k. 
hanteringsmodell och omfattar all hantering av personuppgifter oberoende av hur omfattande 
personuppgiftshanteringen är eller vilket syfte hanteringen har. Effekterna av vad en hanteringsmodell 
kan komma att innebära för registeransvariga i Sverige bör undersökas närmare. Exempelvis bör det 
redogöras för i vilken utsträckning företagen i Sverige kommer att kunna använda de register som 
används för olika verksamheter och branscher i dag eller på vilka sätt dessa måste omarbetas. 
 
 
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 7 februari 2013. 
 
 
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson. 
  
 
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Elin Törnqvist. 
 
 
 
 

   
Karin Lindell    Elin Törnqvist 
Ordförande   Föredragande 
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