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Remissyttrande över EU:s dataakt 
Fullständig rubrik på remissen: Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för 
skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 
final. 

1 Allmänna synpunkter 
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande utgår ifrån myndighetens roll 
som nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009. 

Den europeiska datastrategin med tillhörande rättsakter, särskilt 
direktivet om öppna data, dataförvaltningsakten och dataakten, är av 
stor betydelse för de nationella statistikbyråerna inom EU samt för 
Eurostat. I juni 2021 publicerade Eurostat och de nationella 
statistikbyråerna en gemensam ståndpunktspromemoria om vikten för 
det europeiska statistiksystemet att få tillgång till data reglerad i 
dataakten för att ta fram snabb och relevant officiell statistik. Frågan 
drivs för närvarande av det franska ordförandeskapet och har lyfts till 
rådsarbetsgruppen för telekommunikationer bl.a. genom en skrivelse 
från ordförande i rådsarbetsgruppen för statistik.  

SCB har i budgetunderlaget för 2023-2025 särskilt lyft fram behovet av 
en säkrad datatillgång till myndigheten, ännu så länge har fokus legat 
på att säkra traditionella datakällor som administrativa register och 
uppgifter från affärssystem – d.v.s. källor som finns nationellt. Det 
pågår samtidigt utforskande verksamhet inom EU-projekt där man 
testar datakällor som täcker EU och som kan möjliggöra gränsöver-
skridande statistik, t.ex. kring mobilitet, baserat på uppkopplade 
produkter och sensorer. 

SCB kan konstatera att dataakten i sin nuvarande utformning inte 
möjliggör reguljär användning av data från uppkopplade produkter för 
officiell statistik. Behoven att få tillgång till dessa data kan tillgodoses i 
sektorslagstiftning, kommissionen har t.ex. öppnat ett lagstiftnings-
ärende för översyn av den europeiska statistiklagstiftningen: ”Making 
the European Statistical System fit for the future”.  
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, stabschef Mikael 
Schöllin, sektionschef Jens Olin, chefsjurist Joachim Angermund 
samt enhetschef Marie Haldorson, föredragande. 
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