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FRA pressmeddelande 

Wien den 27 januari 2014 

EU:s medborgare skall kunna kräva ett effektivt och tillgängligt skydd mot 

överträdelser av uppgiftsskyddet 

Människor i hela EU har blivit utsatta för överträdelser av bestämmelserna om uppgiftsskydd, 

som en följd av offentliga och privata organs utbredda användning av informations- och 

kommunikationsteknik. Webbaserad verksamhet, direkt marknadsföring och videoövervakning 

står för de flesta överträdelserna av uppgiftsskyddet. En ny rapport från Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter (FRA) handlar om tillgången till rättsmedel vid 

överträdelser av uppgiftsskyddslagstiftningen i EU:s medlemsstater. I rapporten tydliggörs att 

de som utsatts för överträdelser har bristande kunskap och medvetenhet om skyddet av 

personuppgifter och vilka myndigheter de kan vända sig till för att få hjälp. Resultaten i 

rapporten understryker också att det är angeläget att EU:s ändrade uppgiftsskyddsregler 

träder i kraft.  

”I dagsläget är det alldeles för enkelt att bara samla in och otillbörligt utnyttja EU-medborgares 

personuppgifter. Det är en kränkning av rättigheter som kan få avgörande konsekvenser för dem som 

blir offer för dessa överträdelser”, säger chefen för FRA Morten Kjaerum. ”Det är dags att ge 

dataskyddsmyndigheterna den makt och de resurser som krävs för att de ska kunna motverka 

överträdelser och hjälpa offren att få skälig upprättelse.” 

“Uppgiftsskyddet är en grundläggande rättighet i EU. Vi måste se till att denna rättighet skyddas och 

att allmänheten kan hävda den”, säger Viviane Reding, som är EU-kommissionens vice ordförande 

och EU-kommissionär för rättsliga frågor. ”Rapporten som Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter gett ut visar att många idag inte vet vart de ska vända sig om deras 

uppgifter har använts felaktigt. Det måste vi ändra på. Kommissionens förslag till ändrade 

uppgiftsskyddsregler kommer att göra saker och ting lättare: det kommer att finnas en gemensam 

kontaktpunkt för allmänheten så att man alltid kan vända sig till den lokala dataskyddsmyndigheten. 

Man ska inte längre behöva ta flyget för att framföra klagomål, oavsett var i EU företaget som 

behandlar uppgifterna finns. Jag uppmanar ministrarna att följa Europaparlamentets exempel och 

genast anta uppgiftsskyddsreformen, som kommer att stärka medborgarnas rättigheter.” 

Intervjuer har visat att de flesta som utsätts för överträdelser vänder sig till dataskyddsmyndigheterna. 

Oftast gör de detta för att förhindra att liknande överträdelser sker igen, snarare än för att försöka få 

ekonomisk kompensation. Endast i undantagsfall vänder de sig till domstol. Domstolsförfarandena 

anses vara alltför komplicerade, kostsamma och tidskrävande. Bristen på rättslig hjälp och 

dataskyddsspecialister, liksom bristande resurser hos dataskyddsmyndigheter och organisationer som 

kunde medla anförs också som problem. Dessutom anses information saknas om förfaranden i frågor 

rörande uppgiftsskydd och rättslig prövning vid överträdelser av uppgiftsskyddet.  

Rapporten visar att i alla EU:s medlemsstater kan dataskyddsmyndigheter utfärda ålägganden om 

korrigerande åtgärder vid överträdelser och utdöma påföljder, från varningar och böter till indragning 

av tillstånd. Men omfattningen och varaktigheten hos påföljderna kan variera avsevärt från land till 

land. I nästan alla medlemsstater kan även brottspåföljder utdömas, i form av böter eller fängelse, men 

här finns återigen stora nationella skillnader när det gäller längden på fängelsestraffen och 

omfattningen av böterna. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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Webbaserad verksamhet, direkt marknadsföring och videoövervakning via interna 

kameraövervakningssystem står för de flesta överträdelser av uppgiftsskyddet. Myndigheter, 

ordningsmakten, liksom finansinstitut och hälsovårdsinrättningar är oftast ansvariga för dessa 

överträdelser. Därför blir följden för dem som utsätts ofta otrygghet, skadat anseende eller 

känslomässig skada.  

De föreslagna förändringarna av EU:s dataskyddslagstiftning bör bidra till att minska denna typ av 

problem. Baserat på rapportens resultat föreslår FRA följande: 

 Öka allmänhetens medvetenhet om klagomålsmekanismer, vilket inbegriper att informera 

om nationella dataskyddsmyndigheter och deras roll. 

 Vidareutbilda yrkesverksamma inom myndigheter och rättsväsende på området 

uppgiftsskydd, så att de kan ge mer välgrundade råd.  

 Stärk dataskyddsmyndigheternas oberoende. 

 Förse dataskyddsmyndigheterna med adekvata resurser och befogenheter så att de kan vidta 

åtgärder vid överträdelser. 

 Ge ekonomiskt stöd till organisationer inom det civila samhället och oberoende organ för att 

hjälpa offren att få upprättelse. 

 Se över reglerna avseende bevisbördan, särskilt i fråga om överträdelser på internet, så att 

det blir enklare för enskilda personer att väcka talan vid en domstol eller 

övervakningsmyndighet. 

Rapporten innehåller en översikt över de rättsliga ramar och förfaranden som man kan använda sig av 

vid kränkningar av uppgiftsskyddet. Där ges också exempel på praktiska erfarenheter som gjorts av 

dem som utsatts för överträdelser och av personal som hanterar anmälningar om överträdelser, i syfte 

att identifiera förbättringsområden när det gäller tillgången till rättsmedel. 

För att bidra till ökad förståelse i frågor som rör uppgiftsskydd har FRA även gett ut en handbok om 

europeisk rättspraxis på området uppgiftsskydd: Handbook on European data protection case law. 

Handboken, som har tagits fram i samarbete med Europarådet, riktar sig till yrkesverksamma inom 

myndigheter och rättsväsende samt icke-statliga organisationer som inte är specialister på 

uppgiftsskydd.  

Här kan du läsa rapporterna:  

 Tillgången till rättsmedel vid överträdelser av uppgiftsskyddslagstiftningen i EU:s 

medlemsstater 

 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Meddelande till redaktörerna: 

 FRA har jämfört uppgiftsskyddslagstiftningen och tillgängliga rättsmedel i alla EU:s 28 

medlemsstater. Dessutom har över 700 personer intervjuats i 16 av EU:s medlemsstater: 

Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, 

Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Förenade kungariket. De 

intervjuade var personer som utsatts för överträdelser av uppgiftsskyddet, samt domare, 

jurister och personal vid dataskyddsmyndigheter och brottsofferstödjande organisationer. 

 Rätten till skydd av personuppgifter ingår i EU:stadga om de grundläggande rättigheterna. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
mailto:media@fra.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/
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 FRA:s arbete på dataskyddsområdet, inbegripet tidigare rapporter, hittar du på FRA:s 

webbplats. 

 FRA tillhandahåller evidensbaserad rådgivning till EU och nationella beslutsfattare, och 

bidrar därigenom till en mer välgrundad och bättre målinriktad debatt och politik om 

grundläggande rättigheter. 

http://www.fra.europa.eu/en/theme/data-protection-privacy

