
 
 
 
Rättslig ram för skydd av personuppgifter 

 
Den rättsliga grunden är ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725  av den 23 oktober 2018 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter” samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG. 

Den 1 februari 2012 antog revisionsrätten tillämpningsföreskrifter i enlighet med förordning (EG) 45/2001 (ref. 
beslut nr 11/2012, 1.2.2012). 

Andra relevanta referenser när det gäller integritetsskydd är 

• Fördraget om Europeiska unionen 

• EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 
Unionen erkänner de rättigheter, friheter och principer som fastställs i stadgan, och för första gången anges den 
specifika rätten till skydd av personuppgifter. 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 av den 17 december 2016 
(den allmänna dataskyddsförordningen) 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att 
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 45/2001 
av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 
behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (den tidigare förordningen som 
EU:s institutioner, byråer och organ skulle tillämpa) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter (det tidigare direktivet som skulle tillämpas inom EU innan den allmänna 
dataskyddsförordningen trädde i kraft) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG 
av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG 
av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer 

• Förordning (EU) 910/2014 
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 
om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar; revisionsrätten ska 
inte tillämpa förordning 1049/2001 utan har antagit följande beslut som började tillämpas den 1 mars 1997 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=SV
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=SV


 
• Europeiska revisionsrättens beslut nr 18/97 

om interna regler för behandling av ansökningar om tillgång till handlingar som revisionsrätten förfogar över 

• Europeiska revisionsrättens beslut nr 12/05 av den 10 mars 2005 
om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar, och om upphävande av revisionsrättens beslut 
nr 18/97 

• Beslut nr 14/2009, ändrat genom beslut nr 12/05, om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar 

• Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 
av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och 
Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv 

• Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1700/2003 
av den 22 september 2003 om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 om öppnandet för allmänheten 
av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv 

• Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
där Europarådets mål är att erkänna, bevara och skydda mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och 
rättigheter såsom rätten till respekt för privatlivet 

• Europarådets konvention 108 
med åtgärder för att skydda allas grundläggande fri- och rättigheter, i synnerhet rätten till respekt för personlig 
integritet, med tanke på det ökande gränsöverskridande flödet av personuppgifter som behandlas automatiskt 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 
om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 
2002/58/EG 

• Direktiv 2009/136/EG om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares 
rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning 
(EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
konsumentskyddslagstiftningen 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk handel") 

• Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 
om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet, ersatt av 
direktiv 2002/58/EG 

• Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inte längre i kraft, ersatt av direktiv (EU) 2016/680 

Andra relevanta dokument 

• Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna 
• Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier 
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