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Precis när GDPR-paniken har 
lagt sig, nu kommer EPR!
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Inom EU arbetas sedan en tid tillbaka med 
att ta fram en ny förordning om integritet 
och elektronisk kommunikation, den så 
kallade ePrivacy-förordningen (EPR). Den 
är tänkt att komplettera dataskyddsförord-
ningen och kommer att ersätta bestämmel-
serna i den nuvarande svenska lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK). 

Vad innebär då EPR?
Förslaget från EU-kommissionen innebär 
att man ska bredda begreppet elektro-
niska kommunikationstjänster till att även 
omfatta meddelandetjänster (chattjänster, 
kombinerade chatt- och samtalstjänster), 
webbaserade e-posttjänster och IoT-
tjänster. Härigenom kommer exempelvis 
Skype, WhatsApp, Facebook Messenger 
och iMessage att omfattas av de, jämfört 
med LEK, betydligt striktare reglerna i 
EPR om integritet och sekretess. Några 
förändringar är att det kommer att införas 
ett krav på uttryckligt samtycke och att 
integriteten gäller både för innehållet i 
chatten, e-posten och annan kommunika-
tion, liksom dess metadata i form av till 
exempel tidpunkt och plats för kommuni-
kationen. 
 Som marknadsförare bör man vara lite 
extra vaksam när det gäller EPR. Inte 
minst om företaget erbjuder tjänster inom 
digital direktmarknadsföring, retargeting 
och telemarketing.

EPR kommer i viss mån att lätta på reg-
lerna om samtycke för behandlingen av 
cookies i förhållande till LEK. Detta då 
besökaren inte längre behöver samtycka 

eller tacka nej till cookies och andra 
nätidentifierare (såsom pixlar och web-
beacons) som enbart behandlas för att göra 
websidan användarvänlig eller behövs 
för att kunna samla in statistisk data om 
besökare. Begreppet samtycke kommer 
emellertid att ha samma innebörd som i 
GDPR, vilket anger att ”ett samtycke ska 
vara en frivillig, specifik, informerad och 
otvetydig viljeyttring”. Bedömningen är 
att användarnas förtroende för tjänsteleve-
rantörerna härmed ska öka genom att det 
ställs upp krav på samtycke och krav på att 
lämna information om vad för cookies som 
behandlas samt för vilka ändamål.

Hur förhåller sig EPR till GDPR? 
Den stora skillnaden mellan EPR och 
GDPR är att GDPR omfattar hanteringen 

av personuppgifter i alla former, medan 
EPR omfattar elektronisk kommunikation 
mer specifikt. All behandling av data som 
genereras vid elektronisk kommunikation 
ska genom EPR anpassas till kraven som 
uppställs i GDPR, och förordningen kom-
mer således att precisera och komplettera 
GDPR i många avseenden.
 Tillsammans med GDPR ska EPR tillse 
att den elektroniska kommunikationens 
integritet skyddas av moderna och ända-
målsenliga regler där samtliga medlems-
stater inom EU ska säkerställa enhetliga 
standarder som ger invånarna ett likvärdigt 
och högt skydd.
 EPR innehåller på samma sätt som 
GDPR bestämmelser som kan medföra 
stora sanktionsavgifter om förordningen 
inte efterlevs. Det kan nämnas att föreslag-
na avgifter ligger i nivå med avgifterna i 
GDPR. En annan förändring är att Datain-
spektionen kommer utöva tillsynen i fråga 
om efterlevnad av EPR:s integritetsbe-
stämmelser och därmed att överta tillsyns-
ansvaret från Post- och Telestyrelsen.
Avsikten var att EPR skulle ha trätt i kraft 
samtidigt som GDPR, d v s den 25 maj 
2018 men förhandlingarna har drabbats av 
stora förseningar, troligtvis beroende på 
den stora mängden ändringsförslag som 
medlemsländerna har inkommit med. Den 
12–13 mars 2019 höll dock den Europe-
iska dataskyddsstyrelsen (EDPB) ett möte 
där det beslutades att medlemsländerna 
ska uppmanas till ett snabbt antagande 
av ePrivacy-förordningen. Vi bör därför 
kunna förvänta oss att EPR träder ikraft 
någon gång under 2019. ■


