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Svar på remiss av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
remiss.
Swedac instämmer i förslaget men har följande synpunkter.
Godkännande av certifieringsorgan
Betänkandet innehåller av förklarliga skäl, som utredningen redogjort för, inga
förslag rörande godkännande av certifieringsorgan. Swedac känner sig dock
föranledd att uttrycka osäkerhet över den kommande tillämpningen av
bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kring godkännanden av
certifieringsorgan. Swedac instämmer med utredningen om att formuleringen i
artikel 43.1 i GDPR är problematisk. Det förhållandet att såväl tillsynsmyndigheten
som Swedac och den Europeiska dataskyddsstyrelsen ska ackreditera
certifieringsorgan innebär att myndigheternas befogenheter överlappar varandra
och att ackrediteringsregelverket enligt 765/2008 därmed urholkas. Även
befogenheterna och ansvaret för tillsyn och att återkalla certifikat är överlappande
mellan myndigheterna och styrelsen samt certifieringsorganen.
Swedac är nationellt ackrediteringsorgan enligt förordning (EG) nr 765/2008. I GDPR
har dock även Datainspektionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen pekats ut för
ackreditering av certifieringsorgan. Då Swedac är nationellt ackrediteringsorgan med
huvuduppgift att ackreditera exempelvis certifieringsorgan så är det av största vikt
att även Swedac får delta i samtal rörande den kommande tillämpningen av GDPR
samt bidra med sin kunskap om ackreditering och certifiering.
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Vad god referera till denna beteckning vid all korrespondens med Swedac i detta ärende.

1(2)

Swedac
Tel: 0771-99 09 00, www.swedac.se
E-post: fornamn.efternamn@swedac.se
Organisationsnr: 202100-3815
Bankgiro: 5617-4659

Huvudkontor
Postadress: Box 878, 501 15 Borås
Besöksadress: Österlånggatan 5
Fax: 033-10 13 92

Stockholmskontor
Postadress: Box 15045, 167 15 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 151 E, Plan 8
Fax: 033-10 13 92
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Sanktionsavgifter
Swedac ifrågasätter det ändamålsenliga i att införa sanktionsavgifter för det
allmänna och kan inte se att det skulle ha någon avskräckande effekt eller fylla någon
funktion. Det får förutsättas att all offentlig makt utövas under lagarna i enlighet
med stadgandet i 1 kap 1 § i regeringsformen (1974:152). Då GDPR i grunden handlar
om att skydda den enskildes integritet torde det skadeståndsansvar som vilar på
staten i förhållande till den enskilde vara tillräckligt i detta avseende.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter
föredragning av juristen Anna Formgren. Avdelningschefen Åsa Tysklind har deltagit
vid den slutliga handläggningen av ärendet.

Peter Strömbäck
Anna Formgren
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