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DEL AV EN INTEGRERAD EUROPEISK FÖRVALTNING 
– EN FALLSTUDIE OM DATASKYDDSFÖRVALTNING

av Jane Reichel & Anna-Sara Lind

1. Europeisk förvaltning i förändring

EU har medfört ett allt närmare samarbete mellan förvaltningarna inom EU
och medlemsstaterna.1 Myndigheter inom områden som jordbruk, livsmedel,
bank och finans, socialförsäkring, gränskontroll och polis utför i dag många
av sina arbetsuppgifter gemensamt med systermyndigheter i andra medlems-
stater och i EU. För att samarbetet ska fungera korrekt och effektivt förutsätts
att myndigheterna har täta kontakter, kan utbyta information och förhålla sig
till varandras beslut i enskilda ärenden. I många fall finns sekundärlagstift-
ning som lägger fast grundläggande regler för samarbete, såsom till exempel
på området för dataskydd. Området som sådant är, av naturliga skäl, relativt
nytt samtidigt som det är i hög grad internationaliserat. I Europarådets kon-
vention till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personupp-
gifter, artikel 8 i Europakonventionen samt inom EU-rätten, i artikel 16 för-
draget om den Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och i artikel 8 i
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan), utgör
rätten till dataskydd en grundläggande rättighet.2 I Sverige finns sedan år
2011 ett visst skydd i regeringsformen (RF) 2:6, andra stycket.3 

Rättigheterna ska förverkligas inom ett område där tekniken, lagstift-
ningen och rättspraxis utvecklas snabbt. För närvarande pågår ett arbete med
att reformera EU:s dataskyddslagstiftning, som sägs ha slagit lobbyingrekord
i Bryssel.4 Under våren 2014 har vidare EU-domstolen avkunnat två princi-

1 Artikeln bygger på gemensam forskning, vilken presenterades av Jane Reichel vid en förvaltnings-
rättslig-rättshistorisk konferens arrangerad av Claes Peterson och Lena Sandström på Smådalarö
gård den 12–13 september 2013. Forskningen finansieras av BBMRI.se.

2 Se härom Jane Reichel & Anna-Sara Lind, Regulating Data Protection in the EU, Dieter Dörr &
Russell L. Weaver, (red), Perpectives on Privacy, de Gruyters publisher, 2014, s. 23 ff. 

3 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 171 ff.
4 Det nuvarande direktivet, 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, föreslås bli ersatt av en ny uppgiftskyddsförordning, se förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskydds-
förordning), KOM(2012) 11 slutlig.
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piellt viktiga domar rörande dataskydd, Digital Rights Ireland5 där datalag-
ringsdirektivet ogiltigförklarades och Google Spain6 där rätten att bli bort-
glömd tillmättes en framskjuten betydelse. 

I fokus för detta bidrag står den förvaltningsrättsliga regleringen av EU:s
dataskydd, vilken för medlemsstaternas del huvudsakligen finns i dataskydds-
direktivet.7 En av de största utmaningarna i sammanhanget är den genuint
gränslösa hanteringen av personuppgifter på Internet.8 Efterfrågan på gräns-
överskridande förvaltningslösningar är därför stort. Den föreslagna uppgifts-
skyddsförordningen, som är tänkt att ersätta dataskyddsdirektivet, innehåller
flera mekanismer avsedda att länka ihop medlemsstaternas förvaltningsmyn-
digheter och därmed underlätta handläggning av ärenden av gränsöverskri-
dande karaktär. Frågan som ställs här är hur det påverkar de svenska förvalt-
ningsmyndigheternas roll och deras relation till regeringen och till riksdagen.
Hur påverkas regeringens förutsättningar att styra förvaltningsmyndighe-
terna, när dessa agerar utanför landets gränser? Hur påverkas riksdagens möj-
lighet att kontrollera regeringen och i förlängningen förvaltningen? Artikeln
avslutas med en kortare diskussion om alternativa modeller för styrning och
kontroll inom den europeiska sammansatta förvaltningen.

2. Kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna och dess 
betydelse för framväxten av en sammansatt förvaltning

Den allmänna utgångspunkten för hur EU-rätten genomförs i medlemssta-
terna har varit att det är en fråga för medlemsstaterna att hantera självständigt
från EU.9 Den rättsliga regleringen av detta förhållande framgår av fördragen.
Av artikel 5.2 fördraget om Europeiska unionen (FEU), principen om till-

5 Mål C-293/12 Digital Rights Ireland mot Minister for Communications, Marine and Natural
Resources, m.fl. (2014). 

6 Mål C-131/12 Google Spain mot Agencia de Protección de Datos (AEPD) (2014). 
7 Direktiv 95/46/EG, ovan not 4. För EU:s institutioner gäller Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinsti-
tutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för
sådana uppgifter.

8 Se Dan Jerker B. Svantesson, Extraterritoriality in Data Privacy Law, Ex Tuto Publishing, Copen-
hagen, 2013.

9 Principen om medlemsstaternas institutionella autonomi slogs fast i mål 51-54/71 International
Fruit Company m.fl. mot Produktschap voor groenten en fruit (1971), punkt 4 och den proces-
suella autonomin i mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz mot Landwirtschaftskammer für das Saarland
(1976), punkt 5. De frågor som berörs i detta avsnitt har tidigare diskuterats i Jane Reichel, EU-
rättsliga källor i svensk förvaltningsrätt – något om governance-verktyg och metod, i Festskrift till
Lena Marcusson, Thomas Bull, Karin Åhman och Olle Lundin (red), Iustus 2013.
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delade befogenheten, följer att EU enbart kan vidta åtgärder inom de områ-
den där medlemsstaterna har överfört eller tilldelat EU kompetens. Av artikel
6 g FEUF, som infördes genom Lissabonfördraget, framgår att EU:s kompe-
tens inom området för administrativt samarbete begränsar sig till stödjande,
samordnande eller kompletterande åtgärder. Av artikel 291 FEUF framgår
vidare att medlemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som
är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter, samt att
kommissionen kan anta genomförandelagstiftning enbart i de fall då enhet-
liga villkor för genomförande krävs. Huvudmannaskapet för genomförandet
av EU-rätten på medlemsstatsnivå verkar således vila tryggt på medlemssta-
terna och deras respektive konstitutionella ordning. 

Detta är dock inte hela sanningen. I artikel 197.1 FEUF, där EU:s kom-
petens enligt artikel 6 g FEUF närmare preciseras, framgår att frågan om
medlemsstaternas faktiska genomförande av unionsrätten ska betraktas som
en fråga av gemensamt intresse. Det är medlemsstaterna som ska genomföra
EU-rätten, men det är en fråga av gemensamt intresse att – och inte så sällan
hur – det görs. Om man istället ser på frågan ur ett mer praktiskt perspektiv,
brukar genomförandet av EU-rätten delas in i tre delar, direkt, indirekt eller
delad förvaltning. Direkt förvaltning är således sådan som utförs av EU-orga-
nen själva, i första hand kommissionen, indirekt förvaltning avser genomför-
ande av EU-rätten av medlemsstaterna, medan delad förvaltning avser fall då
genomförandet görs av medlemsstaterna och EU-institutionerna i samar-
bete.10 Numera genomförs EU-rätten huvudsakligen genom olika former av
delad förvaltning, där nationella förvaltningsorgan samarbetar nära med
organ från EU.11 

Till bilden hör att EU:s egen förvaltning vuxit betydligt, genom att ett
större antal, numera över 30, fristående EU-myndigheter har inrättats. Dessa
EU-myndigheter har vitt skilda uppgifter, men ett flertal av dem, så kallade
tillsynsmyndigheter, har som övergripande uppgift att verka för genomföran-
det av EU-rätten på olika sätt. Flera av EU-myndigheterna har till uppgift att
skapa nätverk mellan medlemsstaternas förvaltningar, eller att underlätta
genomförandet av EU-rätten inom områden som ligger under EU:s och med-

10 Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe & Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy
of the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 259 ff och Carol Harlow, Three Phases
in the Evolution of EU Administrative Law, Paul Craig & Gráinne de Búrca (red) The Evolution
of EU Law 2nd ed, Oxford University Press, 2011, s. 443. 

11 Eduardo Chiti, The Relationship between National Administrative Law and European Adminis-
trative Law in Administrative Procedures, Jacque Ziller (red), What’s new in European Administra-
tive Law, EUI Working paper Law No. 2005/10, 2005, s. 7.
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lemsstaternas gemensamma ansvar.12 Det har funnits en strävan inom EU,
inte minst från kommissionens sida, att skapa en tydligare reglering och struk-
tur kring EU-myndigheterna, något som har varit förvånansvärt svårt.13

Under år 2012 antogs ett gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet
och kommissionen, där en gemensam ansats presenterades för att förbättra
konsekvens, effektivitet, ansvarsskyldighet och insyn i arbetet med EU-myn-
digheterna.14 

Detta samarbete mellan europeiska och nationella förvaltningsorgan i
olika former har under senare år kommit att betraktas som en förvaltningsor-
ganisation i sig själv, under beteckningen en integrerad eller sammansatt, com-
posite, förvaltning.15 Ett tydligt drag hos den integrerade förvaltningen är dess
fragmenterade struktur; organisationen och de inbördes förhållandena mellan
de ingående organen varierar utifrån politikområde.16 Denna heterogena för-
valtningsmodell, med dess otydliga gränser mellan det europeiska och det
nationella, liksom mellan det privata och det offentliga, kan i sig sägas ha öpp-
nat dörrarna för användandet av alternativa regleringsmetoder där adminis-
trativt samarbete och soft law spelar en framträdande roll. Förvaltningen kan
i realiteten få ett stort handlingsutrymme, vilket kan påverka de faktiska för-
utsättningarna för medlemsstaterna att genomföra EU-rätten. Inom EU-rät-
ten har uttrycket judicial activism blivit ett ofta använt uttryck för att i kritiska
ordalag beskriva EU-domstolen rättspraxis. Kanske är det idag dags att även
tala om en administrative activism?17 I följande avsnitt ska ett europeiska för-
valtningsområde med särskild stark institutionell struktur studeras närmare,
området för europeiskt dataskydd. 

12 Jane Reichel, Ansvarsutkrävande- svensk förvaltning i EU, Jure, Stockholm, 2010 s. 54 med vidare
referenser. 

13 Se meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet EU:s tillsynsmyndigheter –
mot en gemensam ansats, KOM(2008) 135 och Paul Craig, EU Administrative Law, Oxford Uni-
versity Press, 2006, s. 171.

14 Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kom-
missionen om decentraliserade organ, publicerad på kommissionens hemsida, http://europa.eu/
agencies/regulatory_agencies_bodies/index_sv.htm.

15 Eberhard Schmidt-Aßmann, Introduction: European Composite Administration and the Role of
European Administrative law, Oswald Jansen & Bettina Schöndorf-Haubold (red) The European
Composite Administration, Intersentia, Cambridge, 2011.

16 Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe & Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy
of the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 908 ff. 

17 I sammanhanget kan hänvisas till mål C-270/12 Storbritannien mot Europaparlamentet och
rådet (2014), om de långtgående befogenheter som delegerats till European Securities and Market
Authority, ESMA.
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3. Den administrativa strukturen för dataskydd inom EU

De ovan beskrivna särdragen hos EU:s sammansatta förvaltning är tydliga
även inom området för EU:s dataskydd. Dataskyddsområdet uppvisar dock
en ytterligare en sida som saknas i övrig EU-förvaltningsrätt, nämligen att det
framgår av EU:s konstitutionella grunddokument att de myndigheter som
övervakar tillämpningen av dataskyddsreglerna ska vara självständiga (avsnitt
3.1). Därutöver har EU antagit såväl generellt tillämpliga rättsakter, i första
hand dataskyddsdirektivet från 1995, som mer specifikt tillämpliga rättsak-
ter, exempelvis om integritet och elektronisk kommunikation,18 vilka inne-
håller en hel del regler och riktlinjer för medlemstaterna om hur de ska orga-
nisera den nationella förvaltningsstrukturen för dataskydd. Vidare finns flera
myndigheter och organ på europeisk nivå som har till uppgift att övervaka
tillämpningen av EU:s regler för datsskydd och för att stödja tillämpningen
av reglerna i medlemsstaterna. Regelverket diskuteras nedan dels i form av
administrativa verktyg för enskilda (3.2), del som verkställighetsverktyg för
myndigheter (3.3). 

3.1 Den konstitutionella grunden för EU:s förvaltningsstruktur för 
dataskydd

En viktig aspekt av förvaltningsstrukturen inom dataskyddsområdet är att
myndigheternas oberoende ställning har fått en konstitutionell valör. I såväl
artikel 16 FEUF och artikel 8 rättighetsstadgan anges att efterlevnaden av be-
stämmelserna om dataskydd skall vara föremål för kontroll av en oberoende
myndighet. Samma sak framgår av dataskyddsdirektivet, där det i artikel 28
anges att myndigheterna, benämnda tillsynsmyndigheter, ska fullständigt obe-
roende utöva de uppgifter som åläggs dem. EU-domstolen har i sin rättspraxis
tolkas begreppet fullständigt oberoende relativt strikt. I mål Kommissionen
mot Tyskland, försökte Tyskland att motivera den politiska styrningen av den
aktuella tillsynsmyndigheten utifrån ett nationellt demokratiskt perspektiv.19

Den tyska grundlagen sades förutsätta förvaltningen underkastar sig de in-
struktioner som meddelas av regeringen, som ansvarar inför parlamentet,
samt att ingripanden som avser medborgarnas och företagens rättigheter ska
kunna vara föremål för en lagenlighetsprövning av den behörige ministern.20

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av per-
sonuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.

19 Mål C-518/07 kommissionen mot Tyskland (2010).
20 A dom punkt 40.
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EU-domstolen höll inte med, utan betonade oberoendets betydelse för en väl
fungerande övervakning av dataskydd på den inre marknaden:21

Såsom har anförts ovan är tillsynsmyndigheternas oberoende, i det att de inte får utsättas
för någon påverkan utifrån som kan styra deras beslut, av avgörande betydelse med hänsyn
till syftena med direktiv 95/46. Oberoendet är nödvändigt för att säkerställa en lika hög
nivå av skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter i alla
medlemsstater och bidrar, på så sätt, till det fria flödet av sådana uppgifter, vilket är nöd-
vändigt för upprättandet och funktionen av den inre marknaden.

Myndigheternas demokratiska legitimitet kunde enligt EU-domstolen säker-
ställas genom myndigheterna var skyldiga att följa lagen, att de stod under
domstolskontroll, att de kunde underställas ett parlamentariskt inflytande,
exempelvis genom att lagstiftaren ålade myndigheterna en skyldighet att redo-
göra för sin verksamhet inför parlamentet, liksom genom utnämningsmak-
ten.22 Även om dessa argument i sak framstår som rimliga i ett svenskt per-
spektiv, kan likväl anmärkas att den EU-rättsliga regleringen skär tämligen
djupt in i den nationella institutionella autonomin. Domen har kritiserats,
men också setts som ett erkännande av en framväxande europeisk förvaltning,
som inte enbart hämtar sin legitimitet ur en nationell demokratisk kontext
utan även från en gemensam europeisk konstitutionell union.23 Även i rätts-
fallet Kommissionen mot Österrike fann EU-domstolen att den österrikiska för-
valtningsstrukturen inte nådde upp till dataskyddsdirektivets krav på obero-
ende myndighet, men var i detta fall något mindre kategorisk.24

Även på EU-nivån finns flera organ med uppgift att övervaka dataskyddet.
Den europeiska datatillsynsmannen motsvarar de nationella tillsynmyndighe-
terna och har till uppgift att utöva tillsyn över EU:s institutioner enligt för-
ordning 45/2001.25 Det finns även sektorspecifika organ för övervakning av
dataskydd, till exempel de två gemensamma tillsynsorgan (Joint Supervisory

21 A dom punkt 50.
22 Punkt 42-46.
23 Jiøí Zemánek, Case C-518/07, European Commission v. Federal Republic of Germany, Judgment

of the Court of Justice (Grand Chamber) of 9 March 2010, [2010] ECR I-1885, Common Market
Law Review 49: 1755–1768, 2012, s. 1767. Vad gäller kritik, se särskilt hänvisningar i not 3 i arti-
keln. 

24 Mål C-614/10 Kommissionen mot Österrike (2012). Se vidare Alexander Balthasar, Complete
Independence of National Data Protection Supervisory Authorities – Second Try: Comments on
the Judgment of the CJEU of 16 October 2012, C-614/10 (European Commission v. Austria),
with Due Regard to its Previous Judgment of 9 March 2010, C-518/07 (European Commission
v. Germany), Utrecht Law Review, Vol. 9, Issue 3 (July) 2013.

25 Artikel 1.2 och 27–30. 
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Body, JSB) för Europol respektive Eurojust,26 och en gemensam tillsynsmyn-
dighet (Joint Supervisory Authority, JSA) för Schengenområdet.27 Genom
artikel 29 i dataskyddsdirektivet har vidare en arbetsgrupp för skydd av
enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter inrättats, van-
ligen kallad Artikel 29-arbetsgruppen, bestående av representanter från de
nationella tillsynsmyndigheterna. Slutligen finns det den Europeiska byrån
för nät- och informationssäkerhet (ENISA), fungerar som ett expertcentrum
som ska förenkla samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn.28

I den kommande uppgiftsskyddsförordningen föreslås en ytterligare förstärk-
ning av dessa administrativa strukturer i flera avseenden, vilket diskuteras
nedan i avsnitt 3.3.

Ytterligare en faktor i förslaget till uppgiftskyddsförordningen som kan
komma förstärka tillsynsmyndigheternas självständiga ställning – i varje fall i
förhållande till de nationella regeringarna – är den omfattande kompetens att
anta delegerad lagstiftning som kommissonen är tänkt att få.29 I det nuva-
rande dataskyddsdirektivet, är kommissionens befogenheter begränsade till
området för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Kommissionen
ska enligt förslaget få kompetens att, tillsammans med en kommitologikom-
mitté,30 bedöma skyddsnivån för uppgifter i ett tredje land, besluta om de kan
anses tillräckliga31 och därefter vidta åtgärder i form av att ingå avtal eller ut-
arbeta standardklausuler för överföring av uppgifter till tredje land.32 Det
återstår dock att se om den utvidgning av kommissionens kompetens att anta
delegerad lagstiftning kommer att kvarstå i samma omfattning när rättsakten
väl antas.33

26 Artikel 17, 18 och 23 Rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av
Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet och artikel 10 Council Decision 2009/371/
JHA of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol) (svensk översättning sak-
nas).

27 Artikel 115 Schengenkonventionen. Se vidare Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe & Alex-
ander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press,
2011, s. 483–485.

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Europeiska
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av förordning (EG)
nr 460/2004.

29 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän upp-
giftsskyddsförordning) (KOM(2012) 11 slutlig).

30 Artikel 31 dataskyddsdirektivet.
31 Artikel 24.4 och 6 dataskyddsdirektivet.
32 Artikel 25–31 dataskyddsdirektivet.
33 I Europaparlamentets första läsning av förordningstexten har omfattningen av delegationen dra-

gits ner, se Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på be-
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3.2 Verkställighetsverktyg för enskilda

En av de oberoende tillsynsmyndigheternas uppgifter är att agera på uppdrag
av en enskild registrerad, vars rättigheter enligt dataskyddsreglerna kan ha åsi-
dosatts. I dataskyddsdirektivet anges att varje tillsynsmyndighet ska höra kla-
gomål från en registrerad, eller en organisation som företräder den enskilde,
rörande skydd för fri-och rättigheter i anledning av behandling av dennes per-
sonuppgifter.34 I förslaget till ny uppgiftskyddsförordning har tillsynsmyndig-
heternas mandat att ta emot klagomål utvidgats. Här ges varje ”organisation
eller sammanslutning som har till uppgift att skydda registrerades rättigheter
och intressen när det gäller skyddet av deras personuppgifter” rätt att framföra
klagomål utan krav på koppling till en överträdelse i ett enskilt fall.35 De
registrerade ges vidare rätt att vidta rättsliga åtgärder mot såväl beslut från en
tillsynsmyndighet som berör denne, samt direkt mot den som har behandlat
personuppgifterna, en registeransvarig eller registerförare.36 I den föreslagna
förordningen åläggs de nationella tillsynsmyndigheterna även en skyldighet
att bistå en enskild registrerad i ärenden som innefattar gränsöverskridande
databehandling, då den registrerade kan vara föremål för eller beröras av ett
beslut som fattats av en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat. Enligt
artikel 74.4 i förordningen får den registrerade anmoda tillsynsmyndigheten
i sin hemviststat att föra talan på hans eller hennes vägnar mot en behörig till-
synsmyndighet i en annan medlemsstat. Ett annat verktyg för individuella att
genomdriva sina rättigheter som föreslås är en slags passivitetstalan, artikel
74.2, där det anges att den registrerade ska ha rätt till ett rättsmedel som för-
pliktar tillsynsmyndigheten att behandla dennes ärenden inom tre månader. 

34 Artikel 28.4 dataskyddsdirektivet.
35 Artikel 73.2 uppgiftsskyddsförordningen.
36 Artikel 74 respektive 75 uppgiftsskyddsförordningen.

handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskydds-
förordning) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)). Även rådet har i
inledande diskussioner ställt sig tveksamt till omfattningen i det ursprungliga förslaget, se Propo-
sal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individu-
als with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General
Data Protection Regulation), Brussels, 4 December 2012 16529/12, Interinstitutional File: 2012/
0011 (COD). Nyligen framkom också att rådet i förhandlingarna lägger allt mer fokus på just
lagstiftningsfrågan om än med utgångspunkt i medlemsstaternas kompetens. På så sätt önskar
man skapa en förordning som möjliggör nationell lagstiftning på områden där det allmännas
verksamhet berörs förutsatt att reglerna i förordningen respekteras. Se punkt 6, 9 och 15 i rådets
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of indi-
viduals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
(General Data Protection Regulation) – Public sector and Chapter IX, Brussels, 22 September
2014 13355/14, Interinstitutional File: 2012/0011 (COD).
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Trots den allmänna utgångspunkten att medlemsstaterna har processuell
autonomi och således ska tillse att EU-rätten genomdrivs effektivt och uni-
formt genom det nationella förvaltningsförfarandet, är det tydligt att EU-
rätten inom detta område ger enskilda registrerade verktyg för att genomdriva
sina rättigheter, gentemot såväl myndigheter i den egna medlemsstaten som i
andra medlemsstater. 

3.3 Verkställighetsverktyg för myndigheter

Redan dagens förvaltningsstruktur för dataskydd inom EU innehåller flera
faktorer som bidrar till att ge de ingående myndigheterna en stark ställning
och den nya uppgiftsskyddsförordningen ser ut att kunna stärka strukturen
betydligt. Särskilt tre faktorer kan framhållas. För det första, betoningen på
att tillsynsmyndigheterna ska vara oberoende ger dem möjlighet att fokusera
helt på de uppgifter de har fått utan att behöva ta emot instruktioner från
andra. I den föreslagna uppgiftsskyddsförordningen ingår särskilda regler för
hur oberoende ska garanteras, hur ledamöter vid myndigheten ska utses och
i övrigt hur myndigheten ska inrättas.37 För det andra regleras vilka befogen-
heter de nationella tillsynsmyndigheterna ska ha att utreda, ingripa samt att
inleda rättsliga förfaranden i ärenden om brott mot dataskyddet.38 I den före-
slagna uppgiftskyddsförordningen stärks dessa befogenheter, bl.a. genom att
tillsynsmyndigheterna även får rätt att själva besluta om sanktioner vid över-
trädelser. Enligt artikel 79 får tillsynsmyndigheten besluta om vad som
benämns administrativa böter, på belopp upp till € 1 000 000, eller, i fråga
om ett företag, upp till 2 procent av dess årliga omsättning i hela världen.
Detta utgör ett avsteg från vad som gäller inom svensk förvaltning i övrigt,
där förvaltningsmyndigheter med stöd av särskilda befogenheter i sektorsspe-
cifik lag kan förelägga om vite enligt viteslagen, men där enbart domstol kan
döma ut beloppet.39 För det tredje, finns särskilda regler om sammansatta
beslutsprocesser för hur kommissionen och de nationella tillsynsmyndighe-
terna ska kunna fatta beslut om villkor för överföring av uppgifter till tredje
land genom ett sammansatt beslutsförfarande.40 

Den tredje faktorn, det nära samarbetet mellan de nationella tillsynsmyn-
digheterna och organen på EU-nivån, är av särskilt intresse för den fråga som
ligger i fokus här, svenska myndigheters roll i EU:s sammansatta förvaltning
och hur det påverkar myndigheternas roll inom ramen för den nationella kon-

37 Artikel 46–50 uppgiftsskyddsförordningen.
38 Artikel 28.3 dataskyddsdirektivet.
39 6 § lag (1985:206) om viten.
40 Artikel 25–26 dataskyddsdirektivet och artikel 42–43 uppgiftsskyddsförordningen. 
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stitutionella kontexten. Den amerikanske professorn i förvaltningsrätt, Fran-
cesca Bignami, analyserade år 2005 de nätverk som de nationella och europe-
iska datasskyddsmyndigheterna ingår i för att fatta beslut om villkor för över-
föring av uppgifter till tredje land, och fann att resultatet av förhandlingarna
knappast hade sett likadant ut ifall Europarlamentet hade deltagit i besluts-
processen.41 Såsom kommer att diskuteras mer ingående i efterföljande
avsnitt, kan även nationell parlamentarisk kontroll vara svår att utöva i förhål-
lande till administrativa nätverk som agerar bortom staten. Här kan dock
konstateras att tendensen går mot ökat samarbete myndigheterna emellan,
och fler sammansatta beslutsproceser. 

Inledningsvis kan konstateras att skyldigheten för tillsynsmyndigheterna
att bistå varandra vid utförandet av deras uppgifter föreslås stärkas i uppgifts-
skyddsförordningen.42 Den stora nyheten utgörs av ”mekanismen för enhet-
lighet” som skall tillämpas i ärenden som har ett gränsöverskridande inslag,
eller på annat sätt ha en EU-omfattande konsekvenser.43 När en tillsynsmyn-
dighet planerar att vidta åtgärder inom detta område ska myndigheten skicka
ett utkast över åtgärden till den nya Europeiska dataskyddsstyrelsen, som före-
slås ersätta ovan omnämnda Artikel 29-arbetsgruppen, och till kommissio-
nen. Även övriga tillsynsmyndigheter, Europeiska dataskyddsstyrelsen och
kommissionen får begära att en fråga ska lyftas inom mekanismen för enhäl-
lighet.44 Dataskyddsstyrelsen utfärdar ett yttrande, vilket den aktuella tillsyns-
myndigheten ska beakta och därefter meddela om myndigheten avser att hålla
fast vid sin planerade åtgärd.45 Även kommissionen kan, i syfte att slå vakt om
en korrekt och enhetlig tillämpning av dataskyddsförordningen, utförda ett
yttrande som den nationella myndigheten ska ”fästa yttersta vikt vid”.46 Om
kommissionen har ”allvarliga tvivel om huruvida åtgärden skulle säkerställa
en korrekt tillämpning av förordningen”, kan kommissionen kräva att till-
synsmyndigheten avbryter den föreslagna åtgärden i högst 12 månader.47

41 Francesca Bignami, Transgovernmental Networks v. Democracy: The Case of the European Infor-
mation Privacy Network, Michigan Journal of International Law, vol 26, 2005, s. 866. Frågan
gällde förutsättningar för överföring av personuppgifter till USA, där Europaparlamentet hade
intagit en kritisk hållning. 

42 I dataskyddsdirektivet framgår samarbetsskyldigheten av artikel 28.6. I uppgiftsskyddsförord-
ningen regleras ömsesidigt bistånd i artikel 55, regler för åtgärder som utförs gemensamt av fler
än en tillsynsmyndighet i artikel 56 och nedan analyserade mekanism för enhetlighet i artikel 57–
62. Av artikel 63 framgår att en verkställbar åtgärd som vidtagits av en tillsynsmyndighet i en med-
lemsstat ska kunna verkställas i samtliga medlemsstater.

43 I artikel 58.2 listas 6 situationer där mekanismen är tillämplig.
44 Artikel 58.3-4 uppgiftsskyddsförordningen.
45 Artikel 58.7-8.
46 Artikel 59.
47 Artikel 60.
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Slutligen, som ett sista steg kan kommissionen anta en genomförandeakt, för
”att besluta om en korrekt tillämpning av denna förordning i enlighet med
sina mål och krav”.48 Det finns vidare ett särskilt förfarande att tillämpas i
akuta fall.49 Av artikel 63.2 framgår vidare att om en tillsynsmyndighet
underlåter att följa förfarandet, ska vidtagna åtgärder inte anses vara rättsligt
giltiga och verkställbara.

På sin hemsida har kommissionen publicerat en motivering till varför det
är viktigt att kommissionen är involverad i genomförandet av dataskyddet på
nationell nivå.50 Kommissionen ser sin roll som en ”backstop”, en baseboll-
term som syftar på den spelare som fångar bollen. Kommissionen menar att
deras närvaro i processen utgör ett viktig överstatligt inslag; utan kommissio-
nen skulle Dataskyddsstyrelsen inte vara mer än en mellanstatlig klubb. Kom-
missionen sägs garantera att Dataskyddsstyrelsen agerar beslutsamt och att det
dataskydd som tillerkänns medborgarna i rättighetsstadgan förverkligas.
Vidare anges att tillsynsmyndigheter kommer att avskräckas av hotet om att
kommissionen kan vidta åtgärder, vilket medför att myndigheterna inte kom-
mer att skygga för svåra fall. Slutligen betonar kommissionen sin roll som
övervakare av den inre marknaden som helhet, varvid understryks att data-
skydd inte kan ses isolerat, utan i ljuset av den inre marknaden i dess helhet.51 

Av det ovan framförda kan slutsatsen dras att den europeiska förvaltnings-
strukturen för dataskydd dels är uppbyggd kring myndigheter vars oberoende
regleras i EU-rättsliga källor, funktionsfördraget, rättighetsstadgan och sekun-
därlagstiftning, dels agerar i nätverk bestående av nationella, europeiska och
gemensamma organ, och med vissa sammansatta beslutsproceser. Denna
struktur föreslås blir ytterligare betydligt starkare i den pågående reformeri-
nen av regelverket. I nästa avsnitt diskuteras hur denna utveckling påverkar
den svenska förvaltningsmodellen.

48 Artikel 62.
49 Artikel 61.
50 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/130206_en.htm (svensk version

saknas). Texten publicerades den 6 februari 2013. Hemsidan besöktes senast den 30 juni 2014. 
51 Det är i sammanhanget intressant att notera att Europaparlamentet föreslog vissa ändringar i

mekanismen vid sin första läsning av kommissionens förslag den 12 mars 2014. I Europaparla-
mentets version är det Dataskyddsstyrelsen som kan fatta ett bindande beslut i förhållande till den
nationella tillsynsmyndigheten, i fall de förvaltningsorganen som inte kan komma överens om en
gemensam tolkning. Se artikel 58a Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars
2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (all-
män uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)).

Licensed to jane.reichel@jur.uu.se <jane.reichel@jur.uu.se>



514 JANE REICHEL & ANNA-SARA LIND

4. Den svenska förvaltningsmodellen i en europeisk kontext 
– hur styra?

På samma sätt som medlemsstaterna enligt doktrinen om institutionell auto-
nomi har att självständigt utse vilka myndigheter som ska vara behöriga att
verkställa EU-rätten inom respektive område, är det också upp till medlems-
staterna att styra och kontrollera de egna myndigheterna. Medlemsstaterna är
skyldiga att tillhandahålla en förvaltningsorganisation som förmår att leverera
EU-rätten till unionsmedborgarna, men det är staten som sådan, genom dess
regering, som inför EU har att svara för att så sker utifrån respektive stats kon-
stitutionella system. 

Det svenska konstitutionella systemet bygger på folksuveränitetsprinci-
pen, att all makt utgår från folket (RF 1:1), samt att riksdagen är folkets främ-
sta företrädare (RF 1:4). Frågan är dock hur utövandet av offentlig makt fun-
gerar när förvaltningsmyndigheter agerar bortom landets gränser. I detta
avsnitt ska frågan om styrning av den sammansatta förvaltningen behandlas,
först ur ett europeiskt perspektiv (4.1) och därefter ett svenskt (4.2). 

4.1 Fragmentisering som hinder mot effektiv styrning

Ovan (avsnitt 2) framhölls att den sammansatta förvaltningen kännetecknas
av en fragmenterad struktur; organisationen och de inbördes förhållandena
mellan de ingående organen varierar utifrån politikområde.52 En viktig skill-
nad mellan den nationella förvaltningen och den europeiska sammansatta
förvaltningen är således att den senare inte är organiserad i en sammanhållen
politisk struktur.

Detta innebär att varken EU eller medlemsstaterna själva kan styra eller
kontrollera den europeiska sammansatta förvaltningen i dess helhet. I stället
utgör den sammansatta förvaltningen en del av 29 konstitutionella arenor
samtidigt, EU:s och de 28 medlemsstaternas. Denna heterogena förvaltnings-
modell, med dess otydliga gränser mellan den europeiska och nationella, lik-
som på sina håll mellan det offentliga och det privata, utgör inte någon idea-
lisk arena att balansera olika motstående intressen mot varandra, såsom data-
skydd och offentlighet, fri rörlighet och arbetsrätt, skydd för vargar och intern
jaktpolitik för att nämna några aktuella exempel. Det finns en uppenbar risk
att förvaltningsorgan inom respektive sektorsområde inom den sammansatta
förvaltningen kommer att värdera berörda intressen enbart utifrån det egna

52 Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe, & Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy
of the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 908 ff. 
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perspektivet. Det förefaller inte långsökt att anta att nationella tillsynsmyn-
digheter för dataskydd kan göra en annan bedömning av värdet för en fors-
kare att få tillgång till känsliga personuppgifter om hälsa, än vad till exempel
en forskningsmyndighet skulle ha gjort.53 Den fragmentiserade strukturen
kan därmed bidra till att innehållet i rätten inom de olika sektorerna också
utvecklas i olika riktningar.

De europeiska förvaltningsstrukturerna för att genomföra EU-rätten kan
jämföras med en annan struktur för att säkerställa en korrekt och effektiv till-
lämpning, nämligen EU-domstolens samarbete med de nationella domsto-
larna. EU-domstolen har enligt artikel 19 EU-fördraget tilldelats befogen-
heten att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av för-
dragen. Genom förhandsavgörandemekanismen kan EU-domstolen kommu-
nicera med nationella domstolar och för att ge vägledning om vid tolkningen
av EU-rättsliga frågor. Såsom uttalas av EU-domstolen i det berömda Les
Verts-fallet, bygger EU på rättsstatsprincipen, vilket innebär att varken dess
medlemsstater eller dess institutioner kan undgå att underställas en kontroll
av frågor om deras åtgärder står i överensstämmelse med unionens grundläg-
gande konstitutionella urkund, fördraget. För att kanalisera alla relevanta
rättsliga frågor till EU-domstolen, har ett ”fullständigt system med rätts-
medel” fastställts i fördragen.54 Något motsvarande system finns inte inom
den europeiska sammansatta förvaltningen, dvs. någon mekanism som kan
fastställa en auktoritativ tolkning av EU-rätten inom de olika sektorerna. Den
mekanism för enhetlighet som föreslås i uppgiftsskyddsförordningen är visser-
ligen ett steg i den riktningen. En avgörande skillnad mellan denna mekanism
och domstolarnas förhandsavgörande är dock att den enbart omfattar ett
enskilt rättsområde, dataskydd enligt uppgiftsskyddsförordningen. Någon
reellt sammanvägande funktion, där olika intressen kan balanseras mot var-
andra, kan därför knappast förväntas. Därutöver kan framhållas att beslutet
att begära ett förhandsavgörande enbart ligger på den nationella domstolen
(även om domstolar som dömer i sista instans kan ha en skyldighet att fråga,
artikel 267.3 FEUF), medan mekanismen för enhetlighet även kan initieras
av myndigheter i andra länder än där ärendet är anhängiggjort, liksom av
kommissionen och av den Europeiska dataskyddstyrelsen. Slutligen skiljer sig
syftet med mekanismerna åt. Medan förhandsavgöranden syftar till att eta-
blera prejudikat till vägledning för domstolar i hela EU, syftar mekanismen

53 Jane Reichel, Globaliseringen av förvaltningsrätten – särskilt om biobanker, Johan Lindholm &
Mattias Derlén (red) Festskrift Pär Hallström, Iustus, 2012, s. 332. 

54 294/83 Parti écologiste ”Les Verts” mot Europaparlamentet (1986), punkt 24. 

Licensed to jane.reichel@jur.uu.se <jane.reichel@jur.uu.se>



516 JANE REICHEL & ANNA-SARA LIND

för enhetlighet i första hand till att lösa problem i tillämpningen i gränsöver-
skridande situationer.55 

Det är vidare viktigt att understryka skillnaderna i förvaltningens respek-
tive domstolarnas funktioner i ett demokratiskt samhälle. Såväl förvaltningen
som domstolarna har visserligen till uppgift att tillämpa lagen på faktiska
omständigheter i enskilda ärenden/mål, för att ge enskilda en konkret lösning
i en viss rättslig angelägenhet. Domstolar, särskilt de högsta instanserna, har
därutöver en vidare uppgift att fungera som prejudikatinstans, att överse att
rättsordningen utvecklas på ett sammanhängande och konsekvent sätt, samt
en konstitutionell kontrollfunktion att kontrollera att den offentliga makten
utövas under lagarna. Förvaltningen, å sin sida, har som övergripande uppgift
att förverkliga den politik som det demokratiskt valda parlamentet och dess
regering har lagt fast. Domstolarna ska således vara helt oberoende från den
politiska makten, medan förvaltningen har en lojalitetsplikt mot regeringen
och ska agera på dess vägnar. För att möjliggöra ett demokratiskt ansvarsut-
krävande, måste regeringen ha tillgång till mekanismerna som gör det möjligt
för regeringen att styra och kontrollera förvaltningen, om än inte inom det
område där myndigheterna garanteras självständighet enligt RF 12:2. Ur
medlemsstaternas perspektiv torde det därför vara känsligare att knyta sina
nationella förvaltningsmyndigheter till EU i en sammansatt förvaltnings-
struktur, än att låta de nationella domstolarna att samarbeta med EU-dom-
stolen. I sammanhanget förtjänar det därför att understrykas att den meka-
nism för enhetlighet som föreslås i uppgiftsskyddsförordningen ännu inte är
antagen och att det återstår att se vilken form den får i en slutlig version av
förordningen. 

4.2 Den svenska förvaltningsmodellens grunddrag i europeisk belysning

Grunden för fördelning av offentlig makt ska enligt den svenska grundlagen
bygga på en funktionsfördelning, där riksdagens makt fördelas ut till övriga
offentliga organ.56 Thomas Bull har dock funnit att de självständiga förvalt-
ningsmyndigheterna utgör en form av vertikal maktdelning som har dröjt sig
kvar från den maktdelningslära som 1809 års grundlag byggde på.57 Förvalt-
ningsmyndigheternas självständiga ställning kan säga utgöra grunden för den

55 Jane Reichel & Anna-Sara Lind, Regulating Data Protection in the EU, Dieter Dörr & Russell L.
Weaver, (red), Perpectives on Privacy, de Gruyters publisher, 2014, s. 43.

56 Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca & Jane Reichel, Statsrättens grunder,
4 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 28. 

57 Se Thomas Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige, Lena Marcusson
(red), Festskrift till Fredrik Sterzel, Iustus, Uppsala, 1999, s. 129.
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svenska förvaltningsmodellen. Modellen bygger således på en uppdelning av
den verkställande makten i två delar, en dualism med avseende på såväl orga-
nisation som ansvarsfördelning. Modellen vilar huvudsakligen på två ben.
Den ena är förbudet mot ministerstyre, av vilket följer att förvaltningsmyn-
digheterna är underställda regeringen som kollektiv och inte den ansvarige
ministern (RF 7:3 och 12:1). Den andra är att förvaltningsmyndigheterna har
ett visst utrymme för självständigt beslutsfattande genom att ingen, vare sig
regeringen, riksdagen eller annan, får bestämma hur en förvaltningsmyndig-
het i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot
en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag (RF 12:2).
Dualismen är dock relativ. Förvaltningsmyndigheterna lyder under rege-
ringen (RF 12:1) och utgör regeringens förlängda arm i dess uppgift att styra
landet (RF 1:6). Bull och Sterzel har således talat om att regeringen inte bara
har en befogenhet att styra förvaltningen, utan även har en plikt att göra så.58

På grund av de svenska förvaltningsmyndigheternas fristående ställning
kan legalitetsprincipen sägas vara av särskild stark betydelse inom den svenska
förvaltningsrätten. Principen återfinns i regeringsformens portalparagraf, RF
1:1, tredje stycket, där den uttrycks som att den offentliga makten ska utövas
under lagarna. Principen, även betecknad normbundenhetens princip, inne-
bär alltså att all utövning av offentlig makt kräver ett författningsstöd. Makt-
utövningen ska alltså vara normbunden, i motsats till godtycklig. Den svenska
förvaltningsmodellen brukar karaktäriseras som lagstyrd, i motsatts till politi-
kerstyrd. 

Utöver den strikt rättsliga regleringen av förhållandet mellan regeringen
och dess förvaltning är även rent organisatoriska frågor av betydelse.59 Av tra-
dition är det svenska Regeringskansliet förhållandevis litet, medan de centrala
ämbetsverken är stora och resursstarka. En stor del av sakkunskapen inom
sektorsområdena ligger på förvaltningsnivån snarare än inom Regeringskans-
liet. 

När förvaltningsmyndigheter agerar inom den sammansatta förvaltningen
är förhållandet till regeringen delvis annat. Utgångspunkten för hur Sverige
ska representeras internationellt är att det är en uppgift som ankommer på
regeringen i dess uppdrag att styra riket (RF 1:6 och 10:1). Regeringen kan
även uppdra åt förvaltningsmyndighet att agera å Sveriges vägnar, om uppgif-
ten inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan (RF 10:3). Att

58 Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, SNS förlag, Stockholm, 2010,
s. 281.

59 Jörgen Hettne & Jane Reichel, Att göra rätt och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra
EU-rätt i Sverige? Siepsrapport 2012:4, s. 53. 
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förvaltningen ska vara regeringen behjälplig i förhandlingsarbete föreskrivs i
myndighetsförordningen, där det i 7 § anges att:60 

”Myndigheten ska ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Euro-
peiska unionen och i annat internationellt samarbete, ställa den personal till förfogande för
deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhål-
landen av betydelse för samarbetet.”

När tjänstemän från förvaltningsmyndigheterna företräder Sverige represen-
terar de således regeringen. De är skyldiga att följa regeringens instruktioner
för hur förhandlingarna ska bedrivas, liksom att återrapportera i efterhand.61

Frågan är då hur väl den svenska förvaltningsmodellen fungerar när den
möter en europeiserad verklighet. Frågan har utretts ett flertal gånger sedan
Sveriges inträde i EU år 1995 och i stort har den svenska förvaltningsmodel-
len ansetts ändamålsenlig.62 Förvaltningskommittén har särskilt pekat på ett
problematiskt område, nämligen den oklara rättsliga regleringen av samarbe-
tet mellan regeringen, regeringskansliet och förvaltningsmyndigheterna.63

Beredningen av EU-ärenden inom Regeringskansliet skiljer sig från andra
ärenden. I utredningar inför EU-medlemskapet ansågs EU-ärenden inte
utgöra regeringsärenden enligt RF 7:2, varför kravet i RF 7:3 om kollektivt
beslutsfattande inte var tillämpligt.64 Denna tolkning medför att ansvaret för
att utarbeta Sveriges ståndpunkt inför berednings- och förhandlingsarbetet
inom EU, liksom instruktioner till dem som företräder Sverige, kan läggas på
respektive departement.65 Eftersom förvaltningsmyndigheternas deltagande i
arbetet inte heller kan anses falla inom myndigheternas skyddade område
enligt RF 12:2 – arbetet innebär sällan att förvaltningsmyndigheten själv fat-

60 SFS 2007:515.
61 Se Stadsrådsberedningen cirkulär 3 riktlinjer för beredning i Regeringskansliet av svenska stånd-

punkter i EU-frågor m.m. och Jane Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU, Jure,
2010, s. 73.

62 Se inför Sveriges medlemskap, SOU 1993:80 Statsförvaltningen och EG, s. 199, Statskontorets
rapport 2000:20 Fem år i EU – en utvärdering av statsförvaltningens medverkan i EU-samarbetet,
liksom delrapporten Statskontoret 2000:20C Genomförandekommittéer: svenska myndigheters
och departements ansvar för antagande av gemenskapslagstiftning, SOU 2004:23 Från verksför-
ordning till myndighetsförordning, SOU 2007:10 Ansvarskommitténs slutbetänkande: Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden, SOU 2008:118
Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning. Se vidare Reichel, J, Ansvarsutkrävande
– svensk förvaltning i EU, Jure, 2010, s. 75 ff.

63 Se SOU 2008:118 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, s. 82 ff. 
64 Se SOU 1993:80 Statsförvaltningen och EG, s. 197 f.
65 Enligt 20 § 2 punkten förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet ska

Regeringskansliet utse svenska regeringsföreträdare vid förhandlingar inom ramen för EU.
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tar beslut i enskilda ärenden66 – utgör detta ett område som faller utanför de
begränsningar som i övrigt gäller för ministerstyre. 

När svenska förvaltningsmyndigheter agerar inom EU:s sammansatta för-
valtning kan de å ena sidan styras hårdare från regeringens sida än i motsva-
rande situation inom landet, genom att myndigheterna agerar i regeringens
ställe och är skyldig att följa dess instruktioner, samt att de begränsningar som
vanligtvis följer av RF 7:3 och 12:2 sällan är tillämpliga. Å andra sidan gör
den organisatoriska konstruktionen med ett litet regeringskansli och stora
sakmyndigheter att myndigheterna inte sällan har ett kunskapsövertag.67

Larue har i en undersökning av regeringens EU-arbete funnit att den svenska
samordningsprocessen för framtagande av instruktioner i allmänhet inte är
särskilt centraliserad, undantaget de senare leden i EU:s lagstiftningskedja
inför COREPER. Istället sker mycket av arbetet med samordningen och
instruktioner hos de enskilda handläggarna.68 EU-arbetet präglas därför i hög
grad av personberoende, vilket kan medföra att arbetet blir sårbart, och dess-
utom saknar politisk förankring i tillräcklig utsträckning.69 Under senare år
har vidare informell styrning genom myndighetsdialoger fått en större bety-
delse.70 

Mot den bakgrunden kan det ifrågasättas om den svenska förvaltningsmo-
dellen, så som den tillämpas inom EU-samarbetet, är väl skickad att fånga
upp och motverka de fragmenterande tendenser som finns inom den sam-
mansatta förvaltningen. I följande och sista avsnitt diskuteras hur det ser ut
vad gäller den parlamentariskt grundade kontrollen. 

66 Det finns dock exempel på när så kan ske, till exempel inom det gemensamma socialförsäkrings-
området, se vidare Henrik Wenander, A Network of Social Security Bodies – European Adminis-
trative Cooperation under Regulation (EC) No 883/2004, ReaLaw 2013-1 s. 39–71, s. 50 samt
inom samarbete förande GMO, se vidare Bull, Thomas, Halje, Lovisa, Bergström, Maria,
Reichel, Jane och Nergelius, Joakim Arvet från Oxenstierna –reflektioner kring den svenska för-
valtningsmodellen och EU, Siepsrapport 2012:1op, s. 67.

67 Jane Reichel, Ansvarstutkrävande – svensk förvaltning i EU, Jure, 2010, s. 74.
68 Se Thomas Larue, Unionens ministrar och departement: regeringen och ministerrådet, Magnus

Blomgren & Torbjörn Bergman (red), EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Stock-
holm, 2005, s. 120. Se även Jonas Tallberg, Nicholas Aylott, Bergström, Åsa Casula Vifell, Joakim
Palme, Demokratirådets rapport 2010. Europeiseringen av Sverige, SNS Förlag, Stockholm s. 60 ff.

69 Se SOU 2008:118 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, bilaga 5, s. 166. Se
vidare Åsa Vifell Enklaver i staten: internationalisering, demokrati och den svenska statsförvalt-
ningen, Statsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, Stockholm, 2006.

70 Se SOU 2007:75 Styrutredningen, s. 243 och prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demo-
krati, delaktighet och tillväxt, s. 101 ff. 
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5. Den demokratiskt grundade kontrollen av den europeiska 
sammansatta förvaltningen – hur göra?

Den fragmentiserade sidorna hos den sammansatta förvaltningen, både vad
gäller dess organisation och i förlängningen rätten i sig, är även relevanta ut-
ifrån ett demokratiskt legitimitetsperspektiv. 

5.1 Nationella parlament i en globaliserad tid

Ett grundläggande led i en västerländskt orienterad demokratisyn är möjlig-
heten för medborgarna att byta ut beslutsfattare vid val till lagstiftande för-
samlingar.71 I en representativ demokrati har folket delegerat politisk makt till
offentliga organ och det förutsätts att det finns former för att utkräva ansvar
från dem som utövar den delegerade makten.72 Medborgarna har ett intresse
av att kunna kontrollera att den offentliga verksamheten bedrivs lagligt, effek-
tivt och ändamålsenligt och att det i tider av ansträngda ekonomiska resurser
inte slösas med offentliga medel.73 Ett sätt för medborgarna att utöva kontroll
är att ha en faktisk möjlighet att få tillgång till information om hur makten
utövas och har utövats. I Sverige garanteras detta till stor del genom den i
tryckfrihetsförordningen grundlagsstadgade offentlighetsprincipen (2 kap.
TF), i EU finns en öppenhetsförordning74 och ett särskilt stadgande i artikel
42 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Av det sagda framgår vidare att ansvarsutkrävande i traditionell mening
förutsätter en koppling mellan de medborgarna och de offentliga organen, så
att de som har rösträtt till en parlamentarisk församling kan hålla de offentliga
organ ansvariga som ingår i samma konstitutionella arena som parlamenteten.
De geografiskt bundna nationella parlamenten utgör således grundläggande
aktörer för den rådande synen på demokrati. Det finns härmed en grundläg-
gande asymmetri mellan de geografiskt bundna parlamenten, och det gräns-
överskridande och fragmenterade förvaltningssamarbetet.

71 Armin von Bogdandy, Globalization and Europe, How to Square Democracy, Globalization and
International Law, EJIL (2004), Vol. 15 No 5, pp. 885–906, s. 889.

72 Se Sverker Gustavsson, Christer Karlsson & Thomas Persson, Examining the Illusion of Accounta-
bility, Sverker Gustavsson, Christer Karlsson & Thomas Persson (red), The Illusion of Accounta-
bility in the European Union, Routledge, London, 2009, s. 1, Magnus Blomgren & Torbjörn
Bergman, Ett sammanlänkat statsskick!, Magnus Blomgren & Torbjörn Bergman (red), EU och
Sverige: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Stockholm, 2005, s. 16 och Colin Scott, Accountability
in the Regulatory State, Journal of Law and Society, vol. 27, no 1, March 2000, s. 38–60, s. 39.

73 Fredrik Sterzel, Granskningsmakten, Ingvar Mattson & Olof Petersson (red), Svensk författnings-
politik, Pocketuniversitetet, SNS förlag, Stockholm, 2003, s. 240 och Johan Höök & Olle Lun-
din, Kontroll och ansvarsutkrävande i svensk offentlig förvaltning, NAT 2/2001, 82. årgång, s. 117 f.

74 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Licensed to jane.reichel@jur.uu.se <jane.reichel@jur.uu.se>



DEN SVENSKA FÖRVALTNINGSMODELLEN SOM EN DEL AV EN INTEGRERAD … 521

Det framstår dock som att det är de nationella parlamenten, den svenska
riksdagen inkluderad, som i störst utsträckning har påverkats negativt av
utvecklingen inom EU.75 Besselink menar till och med att utvecklingen i de
flesta europeiska länder, med omfattande delegering av beslutskompetens till
förvaltningen och hög grad av europeisering, har medfört att det inte längre
är parlamenten som utgör den verkställande maktens motvikt, utan domsto-
larna.76 I Sverige har Lagrådet funnit att överlåtelse av beslutanderätt till EU,
utan möjlighet för varje medlemsstat att inlägga veto, generellt har medfört
en urholkning av riksdagens ställning som normgivare liksom ett partiellt
avskaffande av möjligheten till ansvarsutkrävande.77 

Det verkar således som att de nationella parlamentens roll skulle behöva
förnyas. Frågan är då hur den sammansatta förvaltningen kan kontrolleras och
utifrån vilken demokratisyn. Som diskuterats ovan (avsnitt 3.1) har EU-dom-
stolen tolkat kravet på oberoende vad gäller dataskyddsmyndigheters ställning
relativt extensivt,78 och därmed underkänt den styrning av myndigheterna
som Tyskland respektive Österrike utövat. EU-domstolen avvisade därmed
den tyska invändningen, att styrningen av myndigheten var en förutsättning
för att den tyska demokratin skulle fungera på avsett sätt.79 Visserligen är här
fråga om en specialreglerad fråga, eftersom de nationella dataskyddsmyndig-
heterna enligt fördraget och rättighetsstadgan ska vara oberoende. Likväl visar
exemplet på problematiken att låta förvaltningsmyndigheter som arbetar nära
tillsammans kontrolleras utifrån helt olika parametrar. En nationellt grundad
syn på styrning och kontroll av nationella myndigheter som agerar inom den
sammansatta förvaltningen kan enligt i detta perspektiv uppfattas som pro-
blematiskt. 

Vad som synes efterfrågas är en koordinerad, genomtänkt förvaltningspo-
litik för EU, som lägger grund för ett rättssäkert och förutsebart förvaltnings-
rättsligt regelverk under ledning av en samlad politisk kraft. I kommissionens
förslag till uppgiftsskyddsförordning synes kommissionen själv vilja axla rol-
len som en samlande regeringsliknande organ, som på ett balanserat sätt styr

75 Se till exempel Carol Harlow, Accountability in the European Union, The collected courses of the
Academy of European Law, Oxford University Press, Oxford, 2002, s. 157 och Olle Abrahams-
son, EU-medlemskapets inverkan på relationen riksdag – regering, ERT 2009 s. 434–444, s. 439.

76 Leonard F.M. Besselink, Shifts in Governance: National Parliaments and Their Govenrments’
Involvement in European Union Decision-Making, Gavin Barret (red), National parliaments and
the European Union: the Constitutional Challenge for the Oireachtas and other Member States Legis-
latures, Clarus Press, Dublin, 2008, s. 31.

77 Lagrådets yttrande den 28 juni 2005 över fördraget om upprättande av en konstitution för
Europa, s. 8, vartill även Lagrådets yttrande den 13 juni 2008 över Lissabonfördraget hänvisar.

78 Mål C-518/07, kommissionen mot Tyskland (2010) och mål C-614/10 kommissionen mot
Österrike (2012).

79 Mål C-518/07, kommissionen mot Tyskland (2010), punkt 40. 
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den sammansatta förvaltningen inom ramen för mekanismen för enhetlighet
(se ovan avsnitt 3.3).80 Skrivningarna i den särskilda motivering som publice-
rats på kommissionens hemsida tyder på en sådan självbild.81 En för EU
gemensam förvaltningspolitik under kommissionen lär dock inte kunna
komma till stånd i brådrasket, och det kan nog finnas goda skäl för det också.
En sådan utveckling skulle innebära ett stort steg mot ett federalt EU och cen-
tralisering och likriktning av medlemsstaternas förvaltningstraditioner som
knappast vore önskvärd i dagsläget. En sådan tänkt roll för kommissionen
skulle närmast förutsätta en utökad kontrollmakt för Europaparlamentet,
som då även skulle omfatta de nationella aktörerna inom den sammansatta
förvaltningen. Inte heller en sådan utveckling förefaller tänkbar i dagens situ-
ation. 

5.3 Nationella parlament i EU:s pluralistiska demokratiska bas

Istället för en federal lösning synes en förstärkning av de nationella parlamen-
tens roll i EU vara en mer framkomlig väg. De nationella parlamenten kunna
utveckla sin roll genom att företräda sina medborgare och kontrollera ”sina”
förvaltningsmyndigheter även när de agerar bortom staten. Med den pluralis-
tiska förståelse av EU:s demokratiska bas som följer av artikel 10-12 FEU är
det tydligt att det finns ett utrymme för de nationella parlamenten att bygga
vidare på. I artikel 10 FEU återfinns de nationella parlamentens klassiska roll
i internationella sammanhang, om än i en EU-anpassad version. I punkten 1
anges att EU:s sätt att fungera ska bygga på representativ demokrati, vilket
enligt punkten två innebär att unionsmedborgarna ska vara företrädda på två
sätt; direkt i Europaparlamentet, och indirekt via sin stats- eller regeringschef
i Europeiska rådet, respektive sin regering i rådet. Dessa ska i sin tur själva vara
demokratiskt ansvariga, antingen inför sitt nationella parlament eller inför
sina medborgare. Det faktum att medlemsstaternas representanter i EU:s
högsta lagstiftande organ står under demokratisk kontroll på hemmaplan, är
således en del av EU:s demokratiska grund. I artikel 11 EU-fördraget finns
demokratimodell av ett nyare snitt, deltagandedemokrati. Enligt artikeln ska
institutionerna ge medborgarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt dis-
kutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden (punkten 1). Därutöver
ska institutionerna föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det
civila samhället (punkten 2). Vidare ska kommissionen ha ett omfattande

80 Se även Henrik Wenander, Erkännande av utländska förvaltningsbeslut, Juristförlaget i Lund,
2010, s. 281 f., 288 f. och 338. 

81 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/130206_en.htm (svensk version
saknas). Texten publicerades den 6 februari 2013. Hemsidan besöktes senast den 30 juni 2014. 
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samråd med berörda parter i syfte att säkerställa att unionens åtgärder blir
enhetliga och öppna (punkten 3).82 I punkt 4 införs slutligen en ny form av
medborgarinitiativ, där en miljon personer från ett betydande antal medlems-
stater kan ta initiativ till att uppmana kommissionen att vidta åtgärder.

I artikel 12 EU-fördraget har de nationella parlamenten tilldelats en ny
roll, nämligen som självständiga aktörer i EU:s konstitutionella system, vid
sidan av de traditionella representanterna för medlemsstaten, regeringen. I
artikel 12 FEU räknas sex punkter upp där de nationella parlamenten sägs
aktivt bidra till en väl fungerande union. Uppgifterna kan sammanfattas i tre
områden.83 Först, den redan nämnda rätten att medverka i fördragsändringar
och vid antagande av nya medlemsstater (punkt d och e). För det andra, att
bli informerade av EU-institutionerna, få lagstiftningsakter skickade till sig
samt att se till att subsidiaritetsprincipen följs i EU:s lagstiftningsprocess (a
och b).84 För det tredje deltar de i kontrollen av verksamheten på området
med frihet, säkerhet och rättvisa (punkt c). Därutöver upplyses om att de
nationella parlamenten deltar i ett parlamentariskt samarbete mellan de
nationella parlamenten och Europaparlamentet (punkt f ).85 

Sammantaget finns utrymme för de nationella parlamenten att utveckla
sin roll i EU.86 Härmed avses inte att de nationella parlamentens roll bör
utvecklas till att utgöra en kompletterande kanal till de nationella regering-
arna i deras EU-arbete, så att parlamenten aktivt skulle delta i det dagliga EU-
arbetet vid sidan av sin respektive regeringen. I stället bör de nationella parla-
menten använda den plattform som framgår av artikel 12 FEU till att för-

82 I förhandlingarna om en ny dataskyddsförordning har dock inte öppenheten varit centralt och
inte heller lyfts det demokratiska samtalet som i dag till stor del äger rum i sociala medier och på
internet fram. I rådets senaste Note föreslås dock dels en särskild artikel 80 som tar sikte på just
relationen mellan behandling av personuppgifter och yttrandefriheten, dels artikel 80 a där
offentlighetsprincipens roll på området för europeiskt dataskydd faktiskt klargörs i relation till
medlemsstaternas egen lagstiftning. Se s. 22 ff i rådets Proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) –
Public sector and Chapter IX, Brussels, 22 September 2014 13355/14, Interinstitutional File:
2012/0011 (COD).

83 Se Pär Hallström, Nationella parlaments roll i den Europeiska unionen, ERT 2011, s. 7–12, s. 8.
84 Förfarandet preciseras i ett protokoll om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitets-

principerna, som fogats till fördraget. Se vidare Carl Fredrik Bergström, Subsidiaritetsprövningen:
Riksdagen hittar en ny roll i EU:s lagstiftningsprocess, ERT 2010, s. 423–428.

85 Se vidare protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, även det fogat till
fördraget. Samarbetet sker inom ramen för COSAC, se vidare Morten Knudsen & Yves Carl,
COSAC – its role to Date and its Potential in the Future, Gavin Barrett (red), National parlia-
ments and the European Union: the Constitutional Challenge for the Oireachtas and other Member
States Legislatures, Clarus Press, Dublin, 2008. 

86 Jane Reichel, Communicating with the European Composite Administration, German Law Jour-
nal, Vol 14, No 5, 2014.
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stärka sin roll på hemmaplan. Mekanismerna i artikel 12 FEU skulle kunna
ses som en särskild kanal inom den deltagardemokrati som artikel 11 FEU
dragit upp, där de nationella parlamenten utgör en privilegierad form av
representativ organisation. De nationella parlamenten är, till skillnad från pri-
vaträttsliga sammanslutningar och organisationer som företräder unionens
medborgare, geografiskt bundna och kan endast representera en förutbe-
stämd grupp, de egna unionsmedborgarna, de som är medborgare i parlamen-
tets medlemsstat. Å andra sidan har de nationella parlamenten en demokra-
tisk legitimitet som andra representativa organisationer saknar. Därför är det
lämpligt att ge parlamenten ett privilegierat forum för dialog, parlamenten
sinsemellan och med EU-institutionerna.

Föga överraskande har den svenska riksdagen varit negativ till varje antyd-
ning till en omtolkning av dess roll, i linje med vad som föreslås här. Konsti-
tutionsutskottet har upprepade gånger gjort snarlika uttalanden:87

”Utskottet vill inledningsvis påminna om att det är regeringen som har huvudansvaret för
uppgiften att företräda riket utåt. Under rådande svenska konstitutionella förhållanden
gäller således att den politiska dialogen mellan kommissionen och Sverige sker genom
regeringen som är ansvarig inför riksdagen. De preliminära synpunkter av konstitutionellt
oförbindande karaktär som anges i riksdagens granskningsutlåtanden binder inte i någon
rättslig mening riksdagen, regeringen eller något av riksdagens organ. Riksdagens behand-
ling av ett granskningsutlåtande avslutas med att kammaren lägger utlåtandet till handling-
arna. Att Riksdagsförvaltningen sänder utlåtandena för kännedom till kommissionens
generalsekretariat utgör inte, under gällande svenska konstitutionella förhållanden, någon
dialog i folk- eller statsrättslig mening. Det är endast inom ramen för subsidiaritetskon-
trollmekanismen som riksdagen, med stöd av befogenheter som fördragen tilldelar natio-
nella parlament, ges möjlighet att på det sätt som anges i riksdagsordningen kommunicera
direkt med bl.a. kommissionen.” 

Varje tolkning av de nationella parlamentens roll som något annat, mindre,
än de främsta representanterna för sina respektive suveräna folk kan ses som
ett steg tillbaka, innebärande en ytterligare förminskad ställning. Samtidigt,
den nuvarande formen av representativ demokrati som föreskrivs i artikel 10
FEU synes inte vara helt effektiv i förhållande till den sammansatta förvalt-
ningen. Hur kan 28 nationella parlament och ett Europaparlament tillsam-
mans kontrollera en sammansatt förvaltning, bestående av ett nätverk av för-
valtningsmyndigheter från sammanlagt 29 konstitutionella arenor? Vidare,

87 Se till exempel Konstitutionsutskottets utlåtande 2012/13:KU15 Förbindelserna mellan Europe-
iska kommissionen och de nationella parlamenten och Jörgen Hettne and Jane Reichel, Att göra
rätt och i tid – Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Siepsrapport 2012:4, s. 70
och 88.
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genom den ibland omfattande lobbyverksamhet som förekommer inför EU:s
institutioner, liksom de öppna samråd som ordnas i enlighet med artikel 11
FEU, har många organisationer redan i dag valt att rikta sig direkt till EU-
lagstiftaren i stället för sina nationella parlament. Genom att delta i dialogen
kan de nationella parlamenten bättre representera sin medborgare både på
hemmaplan och i EU. Genom att erkänna att varje enskilt parlament numera
är en av flera organ som på legitima grunder kan sägas representera unions-
medborgarna, finns bättre förutsättningar för ett parlamentariskt samarbete
över gränserna. Härigenom kan den europeiska sammansatta förvaltningen
komma under en bättre fungerande parlamentarisk kontroll. 
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