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Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet)
103 33 Stockholm

Remiss: Förslag till förordning om en Digital Portal
Juridiska fakultetsnämnden välkomnar Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandhållande av information, förfaranden
samt hjälp- och problemlösningstjänster. Fakultetsnämnden instämmer också i att en ökad
användning av digitala verktyg för att tillgängliggöra information till privatpersoner och
företag är önskvärd för att underlätta utövandet av rättigheter på den inre marknaden.
Trots att fakultetsnämnden tillstyrker förslaget, vill nämnden framhålla tre frågor som bör
analyseras framgent.
1. Förslaget till förordning om en Digital Portal tar inte hänsyn till etiska aspekter.
Förslaget hänvisar till informationssäkerhet och integritetsskydd, men etiska
frågor som kan uppstå handlar inte nödvändigtvis om informationssäkerhet eller
integritetsskydd. Varje ny teknisk lösning har för- och nackdelar och ett
hänsynstagande till etiska aspekterna inkluderar såväl positiva som negativa sidor.
Det nämns att tekniska lösningar som skapades för många år sedan inte återspeglar
dagens tekniska framsteg eller bästa praxis (s. 12). Det är fakultetsnämndens
ståndpunkt att ett hänsynstagande till etiska aspekterna återspeglar ett modernt
bästa praxis tänkande.
2. Förslaget till förordningen om en Digital Portal är grundat på EU:s primära mål
vilket är att främja EU:s ekonomi genom att fullborda den inre marknaden.
Fakultetsnämnden vill i samband med detta framhålla vikten av att detta mål
balanseras mot säkerhetsaspekter och understryka att främjandet av den inre
marknaden inte får ske på bekostnad av försämrad it-säkerhet,
3. Enligt Artikel 18 i förslaget till förordningen om en Digital Portal, kommer
myndigheter i de olika medlemsländer ha ansvar för it-program rörande de
websidor de förvaltar och som är kopplade till det gemensamma
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användargränssnittet. Därtill säkerställer förordningen att användare kan begära att
bevis kan utbytas elektroniskt mellan berörda myndigheter i olika medlemsstater
(s. 7). Detta förutsätter dels att alla medlemsstater har en tillräcklig hög
säkerhetsnivå på alla tekniska lösningar som är förknippade till den gemensam
digital ingången, dels att säkerhetsrisker beaktas i förhållandet till personuppgifter.
Sammanfattningsvis är fakultetsnämnden positivt inställd till förordningen om en Digital
Portal men önskar att större hänsyn tas till etiska aspekter samt efterlyser en fördjupad
analys av hur förslagets åtgärder rörande främjande av den inre marknaden kommer att
påverka centrala it-säkerhetsfrågor. Acceptabla säkerhetsnivåer och
personuppgiftshantering är två exempel på frågor av det sistnämnda slaget.

