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Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande uttalande:
För det första vill EDPB betona att detta uttalande inte påverkar dess tidigare ståndpunkter, inbegripet
uttalande 3/20191 och uttalandet av den 25 maj 20182. Under inga omständigheter får eintegritetsförordningen sänka den skyddsnivå som erbjuds genom det nuvarande eintegritetsdirektivet 2002/58/EG. Den bör i stället komplettera GDPR genom att tillhandahålla
ytterligare starka garantier för konfidentialitet och skydd för alla typer av elektronisk kommunikation.
För det andra välkomnar EDPB rådets ordförandes mål att nå fram till en allmän riktlinje för att inleda
förhandlingarna med Europaparlamentet och anta e-integritetsförordningen så snart som möjligt.
EDPB är dock oroad över vissa nya riktningar som diskussionerna i rådet har tagit om genomförandet
av den framtida e-integritetsförordningen som skulle skapa fragmentering av tillsynen, komplicerade
förfaranden samt leda till bristande konsekvens och rättssäkerhet för enskilda och företag.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, uttalande 3/2019 om en e-integritetsförordning, antaget den 13 mars 2019,
finns på:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_en.pdf
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Europeiska dataskyddsstyrelsen, uttalande av EDPB om översynen av e-integritetsförordningen och dess
inverkan på skyddet för enskilda personer med avseende på integriteten och konfidentialiteten i deras
kommunikation, antaget den 25 maj 2018, finns på:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_sv.pdf
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EDPB erinrar om att den föreslagna förordningens tillämpningsområde syftar till att säkerställa en
enhetlig tillämpning i alla medlemsstater och för alla typer av personuppgiftsansvariga. Alla föreslagna
ändringar i utkastet till förordning som kan undergräva detta mål bör undvikas för att garantera lika
villkor för alla leverantörer och för att säkerställa konfidentialitet för elektronisk kommunikation,
vilket är en grundläggande rättighet som skyddas enligt stadgan, och även med beaktande av tillämplig
rättspraxis från Europeiska unionens domstol.
När det gäller de pågående diskussionerna om ytterligare behandling av metadata från elektronisk
kommunikation upprepar EDPB sitt stöd för tillvägagångssättet i den föreslagna förordningen, som
bygger på breda förbud, snäva undantag och tillämpning av samtycke, samtidigt som det återigen
betonas att metadata från elektronisk kommunikation fortfarande kan behandlas utan samtycke efter
att de verkligen har anonymiserats.
EDPB välkomnar också införandet av bestämmelser i artikel 8 om att innefatta hänvisningar som gäller
tv-sändningstjänster eller uppdateringar av programvara, vilka bör utformas på ett integritetsvänligt
sätt. EDPB beklagar också den förlorade möjligheten att ge tydlig vägledning om de så kallade
kakväggarna.
För det tredje vill EDPB understryka att många bestämmelser i den framtida e-integritetsförordningen
rör behandling av personuppgifter. För denna behandling krävs enligt artikel 8.3 i Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna tillsyn av en oberoende myndighet. För att säkerställa en
hög skyddsnivå för personuppgifter och för att garantera rättssäkerhet och processuell säkerhet bör
denna tillsyn anförtros samma nationella myndigheter som ansvarar för efterlevnaden av GDPR, i
enlighet med Europeiska kommissionens ursprungliga förslag3. I sitt förslag betonade Europeiska
kommissionen att den mekanism för samarbete och enhetlighet som föreskrivs i GDPR skulle
tillämpas. Dessutom fastställdes det i förslaget att alla tillsynsmyndigheter som övervakar eintegritetsförordningen måste vara oberoende.
För att garantera lika villkor på den digitala inre marknaden är det dessutom viktigt att säkerställa en
harmoniserad tolkning och tillämpning av de delar av e-integritetsförordningen som rör behandling
av personuppgifter i hela EU. Kapitel VII i GDPR föreskriver redan en välfungerande mekanism för
samarbete och enhetlighet inom ramen för EDPB. Denna mekanism bör även användas för tillsyn av
e-integritetsförordningens konsekvenser för skyddet av personuppgifter.
Det skulle även gynna personuppgiftsansvariga att ha en enda kontaktpunkt för all databehandling
som omfattas av e-integritetsförordningens tillämpningsområde. De personuppgiftsansvariga skulle
då inte behöva ha att göra med flera tillsynsmyndigheter, vilket annars kunde leda till olika standarder
och tolkningar. Detta utesluter inte att andra berörda myndigheter ansvarar för delar som inte rör
behandling av personuppgifter, samtidigt som de vid behov även samarbetar med
dataskyddsmyndigheter. EDPB vill också påminna om att det enligt det nuvarande eintegritetsdirektivet finns en tydlig koppling av befogenheter mellan de behöriga nationella

Europeiska kommissionen, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och
skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv
2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation), Bryssel den 10 januari 2017, finns på:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010
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myndigheterna och dataskyddsmyndigheterna4. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter
i det nuvarande e-integritetsdirektivet och den framtida e-integritetsförordningen bör inte tillämpas
isolerat när de är sammankopplade med behandlingen av personuppgifter och bestämmelserna i
GDPR. En konsekvent tolkning och tillämpning av båda uppsättningarna regler, när de omfattar skydd
av personuppgifter, skulle därför uppnås på effektivast möjliga sätt om verkställandet av dessa delar
av e-integritetsförordningen och GDPR skulle anförtros samma myndighet. Sammanfattningsvis bör
den framtida e-integritetsförordningen utformas för att förbättra denna förfarandemässiga situation
i stället för att öka komplexiteten.
Dessutom riskerar rådet att skapa ytterligare osäkerhet avseende förfarandet ifall nationella behöriga
myndigheter som inte är medlemmar i EDPB skulle behöva interagera med EDPB. Den framtida eintegritetsförordningen bör fastställa en tydlig ram för samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter i
egenskap av tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt GDPR och myndigheter med lämplig
sakkunskap, så att deras samarbete kan fungera effektivt.
Mot bakgrund av ovanstående uppmanar EDPB medlemsstaterna att stödja en mer ändamålsenlig och
konsekvent e-integritetsförordning i enlighet med Europeiska kommissionens ursprungliga förslag och
Europaparlamentets ändringar.
För Europeiska dataskyddsstyrelsen
Ordföranden
(Andrea Jelinek)

Europeiska dataskyddsstyrelsen, yttrande 5/2019 om samspelet e-integritetsdirektivet och GDPR, särskilt
gällande dataskyddsmyndigheternas behörighet, uppgifter och befogenheter, antaget den 12 mars 2019, finns
på:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/noukogu-arvamus-artikkel-64/opinion-52019interplay-between-eprivacy_en
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