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Angående promemorian Passdatalag -  en ny lag som kompletterar EU:s 
dataskyddsförordning (Ds 2019:5) 

Ekobrottsmyndigheten har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i rubricerad promemoria. 
En samordning av förslagen behöver göras med förslagen i betänkandet Ett säkert statligt ID-
kort -  med e-legitimation (SOU 2019:14), såväl i sak som terminologiskt (exempelvis 
avseende sökförbudens utformning och uttrycken gallring respektive längsta tid för 
bevaring). 



Ekobrottsmyndigheten tillstyrker förslaget att det genom ändamålsbestämmelser görs tydligt 
att personuppgifter i passverksamheten får behandlas även i Polismyndighetens 

brottsbekämpande verksamhet. Polismyndigheten får därigenom behandla sådana 
personuppgifter i den underrättelseverksamhet som utförs vid Ekobrottsmyndigheten. 
Ekobrottsmyndigheten har emellertid behov av tillgång till uppgifter i passregistret även i sin 
brottsutredande verksamhet. Enligt förslaget kan sådana uppgifter i varje enskilt fall begäras 
från Polismyndigheten. Ekobrottsmyndigheten, som i dag har direktåtkomst till vissa 
uppgifter i det nuvarande passregistret, anser att myndigheten bör medges motsvarande 
direktåtkomst till passregistret. I annat fall riskerar Ekobrottsmyndigheten att genom den nya 
passdatalagen fä sämre tillgång till information än i dagsläget vilket kan leda till 
effektivitetsförlust i utredningsverksamheten. Den frågan bör därför övervägas i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 

Ekobrottsmyndigheten tillstyrker också förslagen om att biometriska uppgifter som tas fram 
ur ansiktsbilder ska få sparas i passregistret, och om att ansiktsbilder som tas vid en 

passansökan och de biometriska uppgifter som tas fram ur dessa får användas vid sökning i 
passregistret, för att kontrollera sökandens identitet och innehav av pass i samband med 
passansökan. Ekobrottsmyndigheten anser dock att det förbud som föreslås mot att använda 
ansiktsbilder, fingeravtryck och biometriska uppgifter vid andra sökningar i passregistret bör 
utredas ytterligare. Den brottsbekämpande verksamheten har ett ökande behov av att kunna 
identifiera personer som begår brott i Sverige och ett behov för att möta de ökade kraven på 
bevisning i brottsutredningar. Riskerna för intrång i den registrerades integritet måste vägas 
mot Sveriges åtagande att skydda säkerheten hos var och en som vistas i Sverige. I det 
sistnämnda ligger att staten har ett ansvar för att skydda enskilda mot intrång som begås av 
andra enskilda och för att se till att brott förebyggs och utreds samt att gärningspersoner ställs 
till ansvars för sina brottsliga handlingar. Ekobrottsmyndigheten anser att förnyade 
överväganden behövs generellt när det gäller brottsbekämpande myndigheters möjlighet att 
behandla biometriska uppgifter. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga 
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Eva Bergholm 
Guhnby har varit föredragande. 

Tel1 

Monica Rodrigo 
~~ 

Eva Bergholm Guhnby 

Kopia till 

Justitiedepartementet/Å 


	YTTRANDE 
	Angående promemorian Passdatalag - en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning (Ds 2019:5) 




