
Här är Svenskt Näringslivs förslag för GDPR, tillhörande regelverk och regelefterlevnad: 

 

GDPR 

• Revidering av GDPR 2020 efter bara 2 års tillämpning är för tidigt. Tolkning och utvärdering av 

regelverket är fortfarande en pågående process. Däremot finns ett antal andra möjligheter att 

förtydliga hur GDPR ska tolkas som skyndsamt bör tillvaratas. 

 

• Stärk harmoniseringen av GDPR i de delar som påverkar handel och företagande. 

Kommissionen, europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och dataskyddsmyndigheterna 

behöver fortsätta arbetet med guider och riktlinjer för att klargöra och underlätta rätt 

tillämpning av förordningen. 

 

• Samtliga europeiska dataskyddsmyndigheter bör säkerställa att samtliga rättsliga grunder får 

användas. Företagen erfar att vissa myndigheter begränsar användandet av 

intresseavvägning, vilket blir problematiskt för företag som verkar i flera medlemsstater. 

 

Dataskyddsregler 

• Medlemsstaterna bör samverka och dela information löpande för att kunna skapa de bästa 

lösningarna i de nationella dataskyddsregelverken.  

 

• Ett kompletterande regelverk behövs för behandling av personuppgifter som rör fällande 

domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott. De internationella reglerna för 

stävjande av grov brottslighet och korruption måste kunna följas inom Europa och av 

europeiska företag som exporterar till tredje land. 

 

• Innovation behöver främjas för att klara framtidens utmaningar och stärka Europas 

konkurrenskraft. Medlemsländerna och Kommissionen bör därför göra en närmare 

genomlysning av dataskyddsreglernas inverkan på innovationsförmåga och användningen av 

ny teknik. T.ex. behöver  

 

• EDPB:s riktlinjer gällande automatiserat beslutsfattande ses över. Det finns ett stort behov av 

kompletterande regelverk för s.k. reglerade sandlådor för forskning och utveckling i stängd 

miljö. Kommissionen, Parlamentet och Rådet bör fullfölja sina avsikter att fullt ut anpassa den 

kommande ePrivacy-förordningen utifrån GDPR enligt principen om bättre vägledning (better 

regulation) och förhindrande av överlappande regelverk. 

 

Bättre vägledning 

• Kommissionen bör underlätta för SME:s och andra företag genom att ta fram mallar och 

standardavtal där det är lämpligt. Guider behöver utarbetas och EDPBs riktlinjer förenklas för 

att nå fler SME-företag. 

 

• En gemensam europeisk elektronisk mall för att lämna incidentrapport behöver sättas upp. 

Engelska ska alltid vara valbart rapporteringsspråk på den digitala inre marknaden. 

 

• EDPB bör klargöra vilka respitperioder som ska gälla om internationella 

dataflödesmekanismer upphör att gälla (t.ex. Privacy Shield eller standardavtalsklausuler). 

 


