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1. Rättsakt om styrning av data

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Riktlinjedebatt
Ansvarigt statsråd:
Anders Ygeman
Förslagets innehåll:
Förslaget från kommissionen lägger fram regler och riktlinjer för styrning av
gemensamma europeiska datautrymmen. Etablering av europeiska
datautrymmen ingår i kommissionens meddelande om en europeisk
datastrategi.
Datautrymmena är tänkta att fungera som pooler av data och stödjas av
interoperabla digitala infrastrukturer, bland annat molntjänster, för att bidra
till ökat utbyte, användning samt återanvändning av data inom särskilt
prioriterade områden, till exempel hälsa, tillverkning, mobilitet och klimat.
Kommissionens målsättning är att en inre marknad för data ska etableras till
år 2030. Rättsakt för gemensamma europeiska datautrymmen berördes i en
diskussion om utvecklingen av Europas dataekonomi vid det informella
telekomministermötet den 15 oktober.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Rättsakten kan vara ett verktyg för att skapa förtroende som är nödvändigt
för utvecklad delning av data. Åtgärderna bör baseras på frivillighet, på
befintliga strukturer och på befintliga internationella och europeiska
standarder. Mervärdet av global handel, globala regler och europeiska
företags stora behov av internationella dataflöden bör tillvaratas och
förenligheten med EU:s handelspolitik säkerställas.
Skyddet för rätten till privatliv, mänskliga fri- och rättigheter inklusive
jämställdhet och ickediskriminering, personlig integritet, skydd av fysiska
personer i fråga om behandling av personuppgifter, individers rätt till
kontroll över sin data samt informations- och cybersäkerhet måste
omhändertas. Detta utan att i för hög grad hämma utvecklingen av
datadelning. Etiska och säkerhetsmässiga överväganden behöver vara en
integrerad del från det tidiga arbetet.
Tydliga hänvisningar till dataskyddsförordningen behövs och
medlemsstaternas kompetens när det gäller nationell säkerhet måste
säkerställas. Tillgängliggörandet av data av offentligt intresse behöver föregås
av en noggrann konsekvensbedömning och nyckelbegrepp behöver
definieras tydligt. Ansvar för datakvalitet bör hanteras.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Den 13 oktober genomfördes en överläggning med Trafikutskottet om
uppföljande lagstiftning till EU:s datastrategi.

Fortsatt behandling av ärendet:
Efter att rättsakten presenterats förutses behandling i rådsarbetsgruppen för
telekomfrågor.
Faktapromemoria:
2. Övriga frågor
a) eDataskyddsförordningen

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
Förslaget om en ny förordning om respekt för privatlivet och skydd av
personuppgifter i elektronisk kommunikation presenterades av
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kommissionen i januari 2017. Fokus för tyska ordförandeskapet har varit att
söka en överenskommelse ifråga om bestämmelserna för tillåten behandling
av metadata från elektronisk kommunikation respektive reglerna för skydd
av information från slutanvändarnas terminalutrustning. Ordförandeskapet
väntas informera om den framstegsrapport som det har presenterat.
b) Tillfällig förordning vad gäller användning av teknik hos leverantörer
av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för
behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa
sexuella övergrepp mot barn på nätet

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
I syfte att möjliggöra för leverantörer av nummeroberoende interpersonella
kommunikationstjänster att fortsätta behandla personuppgifter och
trafikuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att bekämpa sexuella
övergrepp mot barn online föreslog Europeiska kommissionen den 24 juli
en förordning som inför ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i
eDataskyddsdirektivet för sådan behandling. Ordförandeskapet väntas
informera om den allmänna inriktning som uppnåtts i rådet.
c) Förordning om upprättande av programmet för ett digitalt Europa

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
En gemensam överenskommelse har sedan tidigare nåtts för stora delar av
förordningen om programmet för ett digitalt Europa förutom i de delar som
rör budgeten. Ordförandeskapet väntas informera om läget i
förhandlingarna.
d) Förordningen om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för
cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket
av nationella samordningscentrum

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
Förordningen syftar till att upprätta ett kunskapscentrum för
cybersäkerhetsfrågor i Europa och har förhandlats sedan 2018.
Ordförandeskapet väntas informera om antagandet av förordningen.
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e) Rådsslutsatser om cybersäkerhet i enheter som är uppkopplade mot
Internet

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
Ordförandeskapet väntas informera om rådsslutsatserna som adresserar
frågan om säkerhet i produkter som kopplas upp mot Internet. Detta mot
bakgrund av att produkter, inte minst de inriktade mot
konsumentmarknaden, ofta levereras med bristande skydd mot intrång eller
angrepp via Internet. Rådsslutsatserna har antagits genom skriftlig procedur.
f) Kommissionens arbetsprogram 2021

Information från kommissionen
Bakgrund
Kommissionen väntas informera om arbetsprogrammet för 2021 som
antogs 19 oktober.
g) Medlemstatsdeklaration om det europeiska initiativet om
processorer och halvledarteknologier

Information från ordförandeskapet
Bakgrund
Deklarationen syftar till att medlemsstaterna tillsammans ska arbeta för att
stärka det processor- och halvledarekosystem som finns i EU. Deltagande
medlemsstater binder sig till att stödja utvecklingen genom bland annat
finansiella medel från återhämtningsfaciliteten. Deklarationen är även
inledningen på en process som ska leda till en IPCEI (important project of
common European interest) om design och produktion av ovan nämnda
teknologier. Ordförandeskapet väntas informera om deklarationen och
undertecknande medlemsstater väntas signera den.
h) Det inkommande ordförandeskapets arbetsprogram

Information från den portugisiska delegationen
Bakgrund
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Den portugisiska delegationen väntas informera om arbetsprogrammet för
sitt inkommande ordförandeskap som inleds 1 januari 2021.
i) Rättsligt ramverk för direktivet om säkerhet i nätverks- och
informationssystem

Information från den polska delegationen
Bakgrund
Kommissionen meddelade i sitt arbetsprogram för 2020 att en översyn av
direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS-direktivet)
skulle genomföras i slutet av 2020. Den polska delegationen väntas
informera om ett icke-papper som tagits fram tillsammans med ett antal
andra medlemsstater med anledning av den pågående översynen.
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