LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-07

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore
samt justitierådet Anders Eka

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets
ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

Enligt en lagrådsremiss den 25 januari 2018 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till
1. lag om ändring i kasinolagen (1999:355),
2. lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken,
3. lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister,
4. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning
av och tillsyn över finansmarknaderna,
5. lag om upphävande av lagen (1979:217) om allmän folk- och
bostadsräkning år 1980,
6. lag om upphävande av lagen (1984:531) om 1985 års folk- och
bostadsräkning,
7. lag om upphävande av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Maria Andersson Müller.
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Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om den officiella statistiken

15 a §

Av paragrafen bör det framgå vad de angivna artiklarna innehåller.
Paragrafen kan inledas enligt följande.
Artiklarna 16 och 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till rättelse och
rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte …

Förslaget till lag om ändring i lagen om lägenhetsregister
Med hänsyn till intresset av en enhetlig reglering bör rubriken före
9 a § utformas med beaktande av hur motsvarande rubriker har
utformats i andra lagrådsremisser när det gäller undantag från
artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning. Rubrikerna i dessa remisser,
”Begränsning av behandling”, knyter an till rubriken före artikel 18;
se t.ex. lagförslag 1, 10 och 16 i lagrådsremissen Några civilrättsliga
anpassningar till EU:s dataskyddsförordning. (Jfr motsvarande
rubriker i fråga om undantag från artikel 21.1 ”Rätten att göra
invändningar”.) Lagrådet har i de tidigare ärendena förordat att
rubrikerna kompletteras med orden ”av personuppgifter”.

Mot denna bakgrund föreslår Lagrådet att rubriken ändras till
”Begränsning av behandling av personuppgifter”.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

