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Remittering av promemorian Anpassning av lagen om passagerar-
register till EU:s dataskyddsreform (ds 2018:12)
(Ju2018/02809/L7)

Juridiska falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Falcultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunkter.

Sammanfattning
Fakultetsnamnden har~ i huvudsak inget att erim•a mot det remitterade forsla-
get. Fakuitetsnamnden motsatter sig dock att hanvisningar till regeringens
s.lc. restkompetens ges i lagen. Det remitterade forslaget framstar som i hu-
vudsalc valmotiverat men foljande lean anmarkas.

Dataskydd som en del av ratten till privatliv
Rattsomradet ar svargenomtrangligt med manga overlappande rattsliga do-
kument av olika dignitet att to hansyn till. Darfor ar det vardefullt att depar-
tementspromemorian innehaller en inledande redogorelse for den Svenska
lagens relation till Europaparlamentets och cadets forordning (EU) 2016/679
av den 27 apri12016 om slcydd for fysiska personer med a~seende pa be-
handling av personuppgifter och om det fi~ia flodet av sadana uppgifter och
om upphavande av direktiv 95/46/EG (aliman dataskyddsforordning) och
Europaparlamentets och cadets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 apri12016
om skydd for fysiska personer med ayseende pa behoriga myndigheters be-
handling av personuppgifter for att forebygga, forhindra, utreda, aysloja eller
lagfora brott eller verkstalla straffrattsliga pafoljder, och det fria flodet av
sadana uppgifter och om upphavande av cadets rambeslut 2008/977/RIF
(dataskyddsdirektivet).

Det kan dock anmarlcas att slcyddet for fysislca personer vid behandling av
personuppgiftei• ar en grundlaggande rattighet. Artikel 8.1 i Europeiska un-
ionens stadga om de grundlaggande rattigheterna (stadgan) och artikel 16.1 i
fordraget om Europeislca unionens funktionssatt (EUF-fordraget) foresla~iver
att vat• och en har ratt till skydd av de pei•sonuppgifter• sour roc honour eller
henne. Rattsomradet ar ocksa starkt forknippad med den grundlaggande rat-
ten till pt•ivat- och familjeliv i artikel 8 i Europeiska lconventionen our sicydd
foi• de manslcliga rattigheterna och de grundlaggande frihetet-na (EKMR).
Namnda rattigheter ar dock inte absoluta utan lean begransas.
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Rattighetsperspektivet namns dock inte i departementspromemorian, trots att
dataskyddsforordningen i sina skal p. 1-4 sarslcilt papelcar derma utgangs-
punkt. Att namna rattighetsperspektivet hade fortydligat det falctum att data-
slcyddsforordningen och dataskyddsdirelctivet i grunden syftar till att slcydda
namnda rattigheter, och samtidigt anger de sarskilda forutsattningar under
vilka personuppgiftsbehandling trots alit kan tillatas. Pa samma Batt anger
lagen om passagerarregister de forutsattningar som gaper vid begransningai•
av namnda grundlaggande rattigheter i de syften som aterges i departements-
promemorian. Det voce saledes vardefullt att pa nagot satt underst2yka att
lagen har lcaraktaren av en undantagslagstiftning.

Hanvisning i lag till regeringens restkompetens
Den andrade lydelsen i 6-8 §~ ger upphov till visa funderingar. Bestammel-
sen i 8 leap. 7 § regeringsformen (RF) definierar regeringens restkompetens
och anger saledes de bestammelser vilka regeringen pa egen hand kan ut-
farda genom forordningar•, utan delegation i lag. Eniigt 8 kap. 7 § RF far i•e-
geringen utfarda foreskrifter om verkstallighet av lag, vilket det inte ar fraga
om har, samt foreskrifter som rote enligt grundlag ska meddelas av riksda-
gen. Nar det galley ingrepp i enskildas personliga forhallanden omfattar rest-
lcompetensen enbart foreslcrifter som ar gynnande eller neutrala (jfr 8 kap. 2
§ 2 p. RF).

Vad som ovan anforts angaende att behandling av personuppgifter alltid in-
nebar en begransning av grundlaggande rattigheter paverkar bedomningen av
vad som lean anses falla room regeringens restkompetens. Den foreslagna
upplysningen i 6 § om regeringens foreskriftsratt enligt 8 kap. 7 § RF tar
sikte pa foreslcrifter som medger att fler myndigheter an de som anges i lagen
kan ges atkomst till personuppgifter i passagerarregister. Det anges att sad-
ana foreskrifter kan behovas for att ge stod for• att bryta selc~etessen for upp-
gifter som utan bestammelsen rote skulle kunna lamnas ut till ands an Sa-
kerhetspolisen och Tullverket.

I promemorian hanvisas till artilce16.2 och 6.3 i dataskyddsforordningen som
ger• medlemsstaterna ratt att behalla eller infora mer specifika bestammelser
for personuppgiftsbehandling i nationell raft och det saknas lcrav pa att be-
stammelserna maste regleras i lag. Att regeringen pa egen hand kan be-
stamma villa ytterligare myndigheter som sica ges tillgang till uppgifterna
kan dock rote bedomas som en precisering utan en utvidgning av villa som
lean to del av uppgiftei7la i registren. Darmed slculle regeringens foreslcrifter
imzebara en yttei•ligat•e insla•ankning i ratten till dataslcydd och privatliv. (I
sammanhanget kan paminnas om bestammelsen i 2 kap. 19 § RF som anger
att lag eller annan foreslc~ift rote far meddelas i strid med Sveriges ataganden
pa grund av EKMR). Fakuitetsnamndens tollcning ar daimed foresicriftsmak-
ten behover ovei•lamnas till iegeringen i lag (8 kap. 2-3 ~§ RF). Den nuva-
rande 6 § innehaller redan en sadan delegationsbestammelse och fakultets-
namnden foreslar darfor att 6 § slca behallas oforandrad.
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Vad galley andringarna i 7 § 1st. vidgas mojligheten att to del av personupp-
gifter elektroniskt, vilket falcultetsnamnden irate hay nagot att ei•inra mot. Gal-
lande andra styckets hanvisning till regeringens restkompetens delas i och for
sig bedomningen att 8 kap. 7 § ar tillamplig. Daremot kan det ifi•agasattas om
upplysningen tillfor nagot eller bara leder till forvii7ing.

Mot bakgrund av resonemanget ovan foreslar fakultetsnamnden att 8 § om-
formuleras till en delegationsbestammelse, utan hanvisning ti118 kap. 7 § RF.

Tydlighet
Som inledningsvis namnts ar det aktuella rattsorrlladet svargenomtrangligt,
huvudsakligen pa grund av dess fragmenterade karaktar. Andringar i lagen
om passagerarregister belyser delta foihallande. Falcultetsnamnden instam-
mer trots detta i bedomningen att det irate boy inforas nagra hanvisningar till
dataskyddsforordningen, dataslcyddslagen eller brottsdatalagen endast i upp-
lysningssyfte. Som framgar ovan anser fakultetsnamnden att detsamma galley
hanvisningar till RF.

Relationen mellan den aktuella lagen, brottsdatalagen och polisdatalagen kan
dock med fordel fortydligas. Tillampning av lagen ozn passagei•arregister
staller redan mycket stora lcrav pa kunskap om rattsomradet som helhet.

Forslag till yttrande i detta arende hay upprattats av universitetslelctor Moa
Kindstrom Dahlin. Yttrandet hay pa delegation avgivits av Juridiska fakulte-
tens dekanus, professor• Mattias ahlberg.
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Manias Dahlberg
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