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Remissyttrande gällande förslag till förordning 
om ändring av rådets förordningar vad gäller 
fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig

Inledning
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
Datainspektionen har utöver det remitterade förslaget även tagit del av den 
konsekvensanalysrapport som förslaget hänvisar till på sida 6 och som finns 
tillgänglig på följande länk,
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning
Datainspektionen avstyrker förslaget i den del som avser ändringar för 
fritidsfiske eftersom dessa förslag kan komma att medföra omfattande och 
oproportionerliga intrång i privatlivet för den mycket stora gruppen enskilda 
som ägnar sig åt fiske på sin fritid, utan att det finns någon analys eller 
proportionalitetsavvägning.  

Datainspektionen kan inte heller på det befintliga underlaget tillstyrka 
förslaget i den del som avser ändringar för fiskefartygen och de delar som 
innebär att utbytet av personuppgifter dels mellan medlemsstaterna och dels 
mellan medlemsstaterna och kommissionen utvidgas eftersom erforderliga 
integritetsanalyser saknas. 

http://www.datainspektionen.se/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
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Fritidsfiske
Enligt förslaget ska artikel 55 i förordningen (EG) nr 1224/2009 ändras på 
sådant sätt som innebär att medlemsstaterna bl.a. ska införa ett 
registreringssystem- eller licensieringssystem för övervakning av antalet 
fysiska personer som deltar i fritidsfiske. Medlemsstaterna ska även samla in 
fångstrapporter från individer som deltar i fritidsfiske. Vidare ges 
kommissionen befogenhet att genom genomförandetakter anta närmare 
bestämmelser om spårning av fartyg som används för fritidsfiske.   

Regler för fritidsfiske finns idag i fiskelagen (1993:787), förordningen 
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen samt Havs- och 
vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS). Där står det var, när 
samt hur det är tillåtet att fiska1. 

De nu aktuella förslagen gällande fritidsfiskare innebär en omfattande 
insamling och bearbetning av många individers personuppgifter. Enligt en 
undersökning som har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) ägnar ca 
1,4 miljoner svenskar i åldern 16 – 80 år sig åt fritidsfiske varje år2. Fritidsfiske 
definieras såsom icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av marina 
biologiska resurser för rekreation, turism eller sport. Det innebär att såväl 
spö- som kräftfiskaren och många andra ägnar sig åt fritidsfiske. 

I Sverige ger allemansrätten en stor frihet åt den enskilde att vistas i och ta 
del av naturen. Att fiska är för många framförallt avkoppling och fångsten 
blir då sekundär. Möjligheten till rekreation i naturen är för många en fråga 
om livskvalitet, ett sätt att lämna vardagen och något som hör till det mer 
privata. 
För att skydda fiskbeståndet finns det, såsom angetts ovan, regler som gäller 
för fritidsfisket. Att ersätta dessa regler, med övervakning och kontroll av 
fritidsfiske kräver att nyttan står i proportion till det intrång behandlingen av 
personuppgifterna kan innebära för den enskilde. Med beaktande av att 
detta rör den enskildes fritid har skyddet för privatlivet en stor tyngd i dessa 

1 Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/lagstiftning/lagstiftning-som-ror-fritidsfisket.html

2 Jordbruksverkets hemsida: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/frit
idsfiskeochfisketurism/fritidsfiske.4.e01569712f24e2ca0980009630.html och 
Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--
fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/fritidsfiskeochfisketurism/fritidsfiske.4.e01569712f24e2ca0980009630.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/fritidsfiskeochfisketurism/fritidsfiske.4.e01569712f24e2ca0980009630.html
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sammanhang. De aktuella förslagen att dokumentera, registrera och 
rapportera varje fångst och möjliggöra krav på spårning på varje båt som 
någon fritidsfiskare fiskar från, lämnas utan att det i underlaget redovisas 
hur den enskildes rätt till privatliv har beaktats och utan att det analyseras 
om dessa personuppgiftsbehandlingar är proportionerliga. Datainspektionen 
avstyrker därför förslaget i denna del. 

Fiskefartyg
Förslaget innehåller även ändringar som avser fiskefartyg. En del av de 
förslagna ändringarna kan komma att medföra nya behandlingar av 
personuppgifter. Datainspektionen anser att i det fortsatta arbetet är 
nödvändigt att genomföra analyser av vilka personuppgifter som kan komma 
att aktualiseras till följd av de ändringar som avser fiskefartyg. Det är även 
nödvändigt att bedöma om ändamålen för de nya personuppgifts-
behandlingarna står i proportion till intrånget av den personliga integriteten. 

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och 
kommissionen
Underlaget innehåller även förslag som innebär att utbytet av 
personuppgifterna dels mellan medlemsstaterna och dels mellan 
medlemsstaterna och kommissionen ska utvidgas. Vilka konsekvenser dessa 
personuppgiftsutbyten har för den personliga integriteten framgår inte av 
underlaget. Inte heller framgår det hur dessa förslag förhåller sig till 
dataskyddsbestämmelserna i övrigt. Datainspektionen kan därför inte på det 
befintliga underlaget tillstyrka dessa förslag.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av Ranja Bunni.

Katarina Tullstedt, 2018-09-14   (Det här är en elektronisk signatur) 


	Remissyttrande gällande förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig
	Inledning
	Sammanfattning
	Fritidsfiske
	Fiskefartyg
	Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen

