
 

 

LAGRÅDET               

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-10-29 

Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Mari Andersson 

samt justitierådet Petter Asp 

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem 

Enligt en lagrådsremiss den 20 oktober 2021 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande         

över förslag till  

1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), 

2. lag om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27), 

 
3.  lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av  

     personuppgifter inom brottsdatalagens område. 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga     

Catrine Manne Rutberg.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  
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Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen 

1 kap. 4 e § 

I paragrafen införs beteckningen EES-förordningen på den EU-

förordning som reglerar inrättande av ett nytt in- och utresesystem. 

EES står för Entry/Exit System. Utlänningslagen innehåller   

emellertid åtskilliga regler där förkortningen EES står för    

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (se t.ex. definitionerna  

av EES-stat och EES-medborgare i 3 b § i samma kapitel). Mot 

denna bakgrund är beteckningen EES-förordningen på den nu 

aktuella förordningen förvirrande. Den bör ersättas med en annan 

beteckning, t.ex. EnEx-förordningen eller in- och utreseförordningen.  

9 kap. 8 d § 

Avseende denna paragraf föreslås bl.a. att det tredje stycket – om 

omedelbar förstörelse av fingeravtryck och andra biometriska data – 

ska utgå. Av allmänmotiveringen framgår att det sker mot bakgrund 

av att det befintliga dataskyddsrättsliga regelverket innebär att det 

som sägs i stycket i huvudsak gäller ändå.  

Samtidigt innebär förslagen i remissen att motsvarande regler 

behålls i 9 kap. 8 a och 8 c §§ samt att en reglering motsvarande  

den som föreslås borttagen i 9 kap. 8 d § införs i 9 kap. 8 h §. 

Lagrådet kan inte se annat än att detta förhållningssätt är 

inkonsekvent och kommer att väcka frågor hos rättstillämparen. 

Enligt Lagrådets mening bör frågan om det finns behov av särskilda 

regler om förstörelse av biometriska uppgifter behandlas samlat. Till 

dess så sker synes det vara att föredra att tredje stycket i 8 d § får 

vara kvar.   

I sammanhanget bör framhållas att det knappast kan förutsättas att 

de allmänna krav som innebär att uppgifter ska förstöras när de inte 
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längre behövs innebär samma sak som att de ska förstöras 

omedelbart efter att en viss specificerad åtgärd vidtagits.  

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


