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Remissyttrande över promemorian Anpassning av svensk
rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
(Ds 2021:19)
Försvarsmakten har fått promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya
system för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19) på remiss. Försvarsmakten tillstyrker det förslag i promemorian som berör Försvarsmakten. Enligt Försvarsmaktens mening innehåller promemorian en bra beskrivning av Försvarsmaktens behov av att kunna begära sökningar enligt Etias-förordningen, bl.a.
inom ramen för uppföljning av den säkerhetshotande verksamheten (sid. 92).
12.1 Förhållandet till annan dataskyddsreglering
I promemorian anförs att det saknas behov av kompletterande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter enligt Etias-förordningen, eftersom artikel 56
i nämnda förordning reglerar vilken dataskyddsreglering som är tillämplig. Försvarsmakten delar inte denna uppfattning.
De personuppgifter som Försvarsmakten kommer att få del av vid sökning i Etias
centrala system kommer att behandlas inom ramen för myndighetens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst. Försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst avser nationell säkerhet, jfr. vad som framgår
rörande Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling i 1 kap. 6 § lagen
(2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och förarbetena
till denna lag.1
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De personuppgifter som Försvarsmakten behandlar inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten regleras av lagen
(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, FM-PUL.2 Av 1 kap. 4 § andra
stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår att denna lag inte gäller i sådan verksamhet som omfattas av FM-PUL. För Försvarsmaktens behandling av personuppgifter i samband med sökning i Etias-förordningen kommer alltså den svenska
brottsdatalagen inte att vara tillämplig, jfr. artikel 56.3 Etias-förordningen.3
Försvarsmakten föreslår därför en bestämmelse i förordningen (2017:504) om
internationellt polisiärt samarbete avseende uppgiftsutbyte enligt Etiasförordningen och EES-förordningen med innebörden att artikel 56 Etiasförordningen och artikel 49 EES-förordningen inte gäller för behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i verksamhet som rör nationell säkerhet, jfr.
1 kap. 6 § lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.4 En sådan
bestämmelse skulle omhänderta det behov av tydliggörande av tillämplig dataskyddsreglering som Försvarsmakten tidigare lyft i remissvar den 19 maj 2021
(FM 2021:9115:2) över Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9).
_______________________
I beredningen av detta yttrande har Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
deltagit.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga handläggningen har dessutom stf. avdelningschef för Juridiska avdelningen Kerstin Bynander, tf. sektionschef Helene Arango Magnusson deltagit och som föredragande
försvarsjurist Anna Saarikoski.

Carin Bratt
Anna Saarikoski
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Nuvarande FM-PUL planeras att från den 1 januari 2022 att ersättas av en för Försvarsmakten
heltäckande dataskyddslag, jfr. prop. 2020/21:224 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, överlämnad till riksdagen den 9 september 2021.
3
Motsvarande bestämmelse återfinns i 1 kap. 3 § 1 p. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning där det framgår att EU:s dataskyddsförordning inte
gäller för verksamhet som omfattas av FM-PUL.
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Prop. 2017/18:234 sid. 44.
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