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LAGRÅDET 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-23 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman.  

 

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt 

samarbete 

 

Enligt en lagrådsremiss den 10 januari 2013 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1.  lag med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid 

polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska 

unionen, 

2. lag om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån,  

3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister, 

4. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister, 

5. lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av person-

uppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, 

6. lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt 

samarbete, 

7. lag om ändring i lagen (2011:1175) om ändring i lagen 

(2000:344) om Schengens informationssystem, 

8. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av 

personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, 
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9.  lag om ändring i lagen (2001:617) om behandling av 

personuppgifter inom kriminalvården, 

10. lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i 

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, 

11.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

12. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361), 

13. lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna 

spaningsregister, 

14. lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga  

Pia Cedermark. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:  

 

1. Förslaget till lag med vissa bestämmelser om skydd för 

personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete  

inom Europeiska unionen 

 

Allmänt 

I remissen föreslås en särskild reglering som ska gälla vid behand-

ling av personuppgifter som överförs eller görs tillgängliga inom 

ramen för det s.k. dataskyddsrambeslutet. En ny lag föreslås 

innehålla de specialbestämmelser som krävs. Samtidigt föreslås 

ändringar i ett antal anslutande registerförfattningar, huvudsakligen 

av innebörd att om den nya lagen är tillämplig på vissa person-

uppgifter ska den lagen tillämpas framför registerlagen i fråga.  

Den föreslagna lagstiftningen är komplicerad och svåröverblickbar 

och det kan enligt Lagrådets mening inte uteslutas att olika till-

lämpningssvårigheter kan uppstå. Det gäller bl.a. i förhållande till 

personuppgiftslagen (1998:204), PUL, vilken också förutsätts gälla 
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med visst undantag, samtidigt som de berörda registerförfattningarna 

i stor utsträckning innehåller från PUL avvikande bestämmelser och 

ibland undantar PUL, ibland inte. Det anförda talar för att särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt att klargöra i vilken utsträckning 

centrala bestämmelser i PUL kan bli tillämpliga samtidigt med den 

nya lagen. Det gäller bl.a. bestämmelsen i 8 § PUL om förhållandet 

till offentlighetsprincipen. Lagrådet återkommer till den frågan under 

6 § i lagförslaget. 

 

Rubrikerna i lagen 

Enligt Lagrådets mening behöver rubrikerna ses över, bl.a. så att 

rubrikerna över 10 och 11 §§ inte blir underrubriker till Villkor om 

användningsbegränsningar. Lagrådet föreslår vidare att rubriken över 

1 § ändras till ”Lagens syfte” samt att rubrikerna över 10 § respektive 

11 § utgår och ersätts med en rubrik, ”Övriga bestämmelser”, som 

täcker båda paragraferna. 

 

2 § 

 

Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser om lagens tillämp-

ningsområde. Dessa avser dels vilka uppgifter, dels vilken be-

handling av dessa som omfattas av lagens bestämmelser. Det 

senare regleras enligt förslaget i första stycket medan det förra 

regleras i andra stycket. I tredje stycket finns en bestämmelse enligt 

vilken enligt vilken endast vissa av bestämmelserna i lagen är till-

lämpliga vid viss behandling (överföring från svensk myndighet) av 

personuppgifter som omfattas av lagen. 

 

Vid föredragningen har det bl.a. upplysts att avsikten med den 

föreslagna regleringen varit att lagen inte ska vara tillämplig om 
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personuppgifter som i och för sig omfattas av lagen skulle be-

handlas i verksamhet som har annat ändamål än som anges i det 

föreslagna första stycket. Bestämmelserna om exempelvis be-

gränsningar av de tillåtna ändamålen för behandling och överföring 

av personuppgifter (5,6 och 7 §§) är således inte avsedda att vara 

tillämpliga om uppgifterna väl skulle komma att behandlas i annan 

verksamhet (jfr härtill 5 § andra stycket i förslaget) än som anges i 

första stycket. Den föreslagna regleringen framstår inte som självklar 

men Lagrådet anser sig inte ha tillräckligt underlag för att ifrågasätta 

en sådan ordning.  

 

Lagrådet vill emellertid framhålla att en på detta sätt utformad 

reglering åtminstone i viss mån blir missvisande genom att den i 

förslagets 8 § upptagna bestämmelsen om användningsbegräns-

ningar är, som bekräftats vid föredragningen, avsedd att vara 

tillämplig även om uppgifterna skulle bli föremål för behandling för 

andra ändamål än som anges i det föreslagna första stycket. Med 

hänsyn till att detta får anses framgå klart av utformningen av 8 § kan 

Lagrådet till nöds acceptera att det inte återspeglas också i 2 §. 

Även bortsett härifrån har emellertid förslaget fått en utformning, bl.a. 

till följd av att första och andra styckena innehåller delvis men inte 

helt översstämmande rekvisit, som gör att det inte är helt lätt att till-

godogöra sig det avsedda innehållet.  

 

Lagrådet noterar också att enligt den nu aktuella paragrafen gäller 

lagen ”vid behandling” medan den enligt exempelvis förslagets 3 § 

gäller ”för behandling”. Enligt Lagrådet är det lämpligt med en en-

hetlig terminologi i detta hänseende, vilket påverkar ett stort antal av 

de i remissen föreslagna bestämmelserna. Lagrådet anser för sin del 

att uttrycket ”för behandling” är att föredra (jfr t.ex. 5 § personupp-

giftslagen, 1998:204,). 
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Lagrådet ifrågasätter om det föreslagna tredje stycket behövs över 

huvud taget. Om så anses vara fallet finner Lagrådet det i vart fall 

mindre lyckat att föreskriva att bestämmelserna i en paragraf (4 §), i 

motsats till bestämmelserna i andra inte angivna paragrafer, gäller 

när innehållet i den paragrafens bestämmelser endast är att lagen 

inte gäller i vissa fall. 

 

Med beaktande av bl.a. vad som nu anförts föreslår Lagrådet att 

paragrafen formuleras på exempelvis följande sätt: 

 

Denna lag gäller för behandling av personuppgifter i verksamhet som 
har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-
samhet, utreda eller beivra brott eller verkställa straffrättsliga på-
följder om personuppgifterna överförs, har överförts, görs eller har 
gjorts tillgängliga inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt 
samarbete mellan en svensk myndighet och 
1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU), 
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, 
3. ett EU-organ, eller 
4. ett EU-informationssystem. 
 
(För behandling av personuppgifter som innebär att uppgifterna förs 
över till eller hålls tillgängliga för dem som anges i första stycket 1–4 
gäller bara bestämmelserna i 3 och 9 §§ med de begränsningar som 
följer av 4 §). 

 

4 § 

 

I paragrafen anges olika undantag från lagens bestämmelser.  

 

Första stycket bör justeras med hänsyn till att den föreslagna formu-

leringen kan skapa osäkerhet om bestämningen ”rör nationell 

säkerhet” hänför sig till viss behandling eller vissa typer av person-

uppgifter. 
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Andra stycket bör justeras så att det klart framgår att undantaget inte 

endast gäller det initiala utbytet eller den ursprungliga åtkomsten av 

personuppgifter utan också efterföljande behandling av dessa.  

 

Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras på exempelvis följande 

sätt: 

 

Lagen gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som rör 
nationell säkerhet. 
 
Lagen gäller inte heller för behandling av personuppgifter som erhålls 
eller erhållits  
1. genom Schengens informationssystem (SIS),  
2. genom Tullinformationssystemet (TIS),  
3. med stöd av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om 
ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning 
av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet), 
eller 
4. enligt rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst 
till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att 

förebygga, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. 

 

5 § 

 

Bestämmelsen reglerar när en svensk myndighet får vidarebehandla 

uppgifter som omfattas av lagen, dvs. när sådana uppgifter får an-

vändas för andra ändamål än det för vilket de ursprungligen över-

fördes eller gjordes tillgängliga.  

Lagrådet utgår från att ändamålet med en viss överföring av uppgifter 

normalt är så generellt utformad att uppgifter som tillhandahålls för 

att upptäcka eller utreda viss brottslighet också får användas för att 

t.ex. lagföra någon för brottet och för att verkställa det straff som kan 

komma att utdömas. Om emellertid en sådan användning i något fall 

inte skulle omfattas av det ursprungligen angivna ändamålet bör en 
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bestämmelse om vidarebehandling säkerställa att uppgifterna kan 

användas också på detta sätt. Första stycket första punkten i den 

föreslagna bestämmelsen innebär dock bara att uppgifterna får an-

vändas för bekämpning av andra brott än de som aktualiserade den 

första överföringen. Inte heller den andra punkten synes omfatta 

fortsatt straffrättsliga hantering av den ursprungligen avsedda brotts-

ligheten.  

Lagrådet föreslår därför att första stycket första punkten i bestäm-

melsen får följande lydelse. 

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, 
utreda eller beivra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder 

 

6 § 

 

I paragrafen ges bestämmelser om i vilka fall personuppgifter som 

omfattas av lagens bestämmelser får överföras till enskilda.  

Enligt första stycket får personuppgifter som erhållits enligt vissa 

angivna bestämmelser överföras till enskilda bara om vissa förut-

sättningar är uppfyllda. En sådan anges vara (1 a) att överföringen är 

”nödvändig för att utföra en författningsenlig uppgift”.  Uttryckssättet 

framstår inte som helt adekvat. Dels saknas subjekt – den berörda 

myndigheten –, dels synes ordet ”författningsenlig” inte täcka den 

avsedda innebörden. Lagrådet förordar att punkten utformas 

exempelvis enligt följande: 

 

… (nödvändig för att) myndigheten ska kunna fullgöra en 

författningsreglerad skyldighet,… 

 

Utlämnande av allmänna handlingar med stöd av offentlighets-

principen nämns inte i paragrafen. Detta motiveras i remissen 
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(avsnitt 6.6.4) med att en sådan bestämmelse är onödig eftersom det 

av normhierarkin följer att den nya lagen inte får tillämpas i strid med 

grundlag och att det i 8 § personuppgiftslagen finns en ”upplysnings-

bestämmelse” som gäller för alla aktuella myndigheter (genom hän-

visning eller direkt) och av vilken det framgår att personuppgifts-

lagen inte hindrar en utlämning av allmänna handlingar. 

I samband med utarbetandet av personuppgiftslagen fanns en 

omfattande diskussion om den svenska offentlighetsprincipens 

förenlighet med det bakomliggande dataskyddsdirektivet. Bl.a. 

uttalade Lagrådet tveksamhet i frågan. Lagen utformades emellertid 

utifrån den utgångspunkten att någon motsättning inte förelåg. Den 

bedömningen grundade sig i första hand på den skrivning i punkt 72 i 

ingressen som Sverige fick in i slutskedet av förhandlingarna. När det 

gäller förenligheten mellan offentlighetsprincipen och det nu aktuella 

rambeslutet hänvisar regeringen på motsvarande sätt till punkt 31 i 

skälen enligt vilken rambeslutet ”gör att principen om allmänhetens 

tillgång till offentliga handlingar kan tillgodoses vid tillämpningen av 

principerna i detta”. 

Det går inte att komma ifrån att det stöd för en tillämpning av 

offentlighetsprincipen som sålunda åberopas framstår som ganska 

skört. Lagrådet har emellertid förståelse för den svenska stånd-

punkten och finner inte skäl att motsätta sig att den läggs till grund 

för den svenska lagstiftningens utformning. 

Enligt Lagrådet finns det emellertid i sammanhanget anledning att 

beakta att personuppgiftslagen enligt en uttrycklig bestämmelse (2 §) 

är subsidiär i förhållande till annan lag och förordning. Om det i 

någon sådan finns bestämmelser som avviker från bestämmelserna i 

personuppgiftslagen så är det alltså dessa bestämmelser som gäller. 

Den nu föreslagna bestämmelsen skulle kunna läsas så att 8 § 

personuppgiftslagen inte skulle ”gälla” i förhållande till den nu före-

slagna lagen (jfr t.ex. 2 kap. 2 § polisdatalagen). För att undvika att 
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lagstiftningen uppfattas på detta sätt förordar Lagrådet att satsen 

”utöver vad som framgår av 8 § personuppgiftslagen (1998:204)” 

skjuts in mellan orden ”får” och ”överföras” i paragrafens inledning. 

Lagrådet noterar också att det i punkt 3 upptagna villkoret gäller 

generellt. Det bör därför placeras först. 

 

7 § 

 

På motsvarande sätt som Lagrådet förordat beträffande 6 § bör i 

första stycket det i punkt 4 upptagna villkoret sättas först av villkoren 

för överföring. 

I andra och tredje stycket föreskrivs undantag från de krav för över-

föring som ställs upp i första stycket. Undantagen baserar sig på det 

bakomliggande rambeslutet (artikel 13.2 och 13.3). I andra stycket 

används uttrycket ”ett viktigt allmänt intresse” och i tredje stycket ”ett 

väsentligt allmänt intresse”. Uttrycken motsvaras i den engelska 

versionen av rambeslutet av uttrycken ”especially important public 

interests” respektive ”essential interests of a Member State”. Av skäl 

25 framgår att det senare uttrycket bl.a. avser en medlemsstats 

”kritiska infrastruktur” och ”finansiella system”. 

Enligt Lagrådet skulle den avsedda innebörden av bestämmelserna 

framgå tydligare om andra och tredje stycket formulerades på 

exempelvis följande sätt: 

Om kravet på adekvat skyddsnivå enligt första stycket 4 inte är upp-
fyllt, får personuppgifter ändå överföras i ett enskilt fall om en över-
föring är motiverad av ett berättigat intresse hos den som uppgifterna 
avser eller av ett särskilt viktigt allmänt intresse eller om mottagaren i 
det enskilda fallet tillhandahåller tillräckliga skyddsåtgärder för 

personuppgifterna. 
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Om medgivande enligt första stycket 1 på grund av tidsbrist inte kan 
utverkas i förväg, får personuppgifter ändå överföras om en över-
föring är nödvändig för att avvärja en omedelbar och allvarlig fara för 

allmän säkerhet eller andra för en medlemsstat väsentliga intressen. 

 

8 § 

 

Den föreslagna paragrafen är utformad på motsvarande sätt som en 

rad andra lagregler om användningsbegränsningar som numera finns 

(en förteckning finns i lagförslag 11). I paragrafen sägs att ”svenska 

myndigheter” ska följa uppställda villkor ”oavsett vad som är före-

skrivet i lag eller annan författning”.  

Det kan finnas skäl att framhålla att med ”svenska myndigheter” i 

bestämmelser av detta slag avses också domstolar. Bestämmelser-

na innefattar alltså en viktig inskränkning i den princip om fri bevis-

föring som annars anses gälla enligt svensk processrätt. Det kan 

också påpekas att det för frågan om användningsbegränsningar 

saknar betydelse om en uppgift omfattas av sekretess eller inte. 

Enligt Lagrådets uppfattning skulle frågan om användningsbegräns-

ningar och den praktiska hanteringen av sådana vara värd en grund-

ligare analys och närmare överväganden än de som gjorts i detta 

ärende. Det nu aktuella lagstiftningsärendet är dock knappast den 

naturliga platsen för detta varför det inte heller finns anledning att 

rikta kritik mot det framlagda förslaget för bristande beredning i detta 

hänseende.  
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11 § 

 

Paragrafen erinrar om regeringens restkompetens. För att tydliggöra 

att bestämmelsen inte avser verkställighetsföreskrifter föreslår 

Lagrådet att den utformas exempelvis enligt följande. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar 
kompletterande föreskrifter om skyddet av personuppgifter som 

avses i denna lag. 

 

Övergångsbestämmelser 

 

Enligt förslaget ska den nya lagen inte tillämpas på uppgifter som 

överförts eller gjorts tillgängliga före ikraftträdandet. De skäl som 

åberopas för denna övergångsbestämmelse är av praktisk art. Enligt 

vad som anges i remissen skulle det vara förenat med betydande 

svårigheter att identifiera alla uppgifter som kan ha överförts tidigare 

eftersom de kan ha sammanblandats med andra uppgifter. 

Lagrådet betvivlar inte att tillämpningsproblem av detta slag kan 

uppstå. Detta är dock knappast något som är unikt för denna lag. Det 

är också svårt att förstå varför den nya lagen inte skulle tillämpas i de 

fall där uppgifternas ursprung och karaktär står klar. Lagrådet vill 

också erinra om att det enligt rambeslutet (artikel 29.1) ålegat 

Sverige att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestäm-

melserna före den 27 november 2010. Lagrådet förordar att den före-

slagna övergångsbestämmelsen får utgå. 
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2. Förslaget till lag om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska 

polisbyrån 

 

I remissen föreslås en särskild lag om tystnadsplikt för vissa angivna 

personer som är eller har varit verksamma inom Europol. Lagens 

enda paragraf innehåller i första stycket en bestämmelse om 

tystnadsplikt för dessa. I paragrafens andra stycke anges att i det 

allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL, tillämpas.  

Andra stycket har liknande motsvarigheter på många håll i lag-

stiftningen. Där är det dock genomgående fråga om verksamheter 

som kan bedrivas i såväl enskild som offentlig regi, varvid offentlig-

hetsprincipen nödvändiggör olika reglering av tystnadsplikten.  

Någon sådan situation är det inte fråga om här. Syftet med det 

föreslagna andra stycket synes vara att första stycket inte ska 

tillämpas i de fall personen i fråga – t.ex. en svensk sambandsman – 

redan har tystnadsplikt enligt OSL. Lagrådet anser därför att andra 

stycket bör omformuleras, t.ex. enligt följande: 

Om någon som avses i första stycket omfattas av tystnadsplikt enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska i stället den lagen 

tillämpas.   

 

3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om 

belastningsregister 

 

I remissen föreslås införande av en ny 1 a § av innebörd att lagen 

gäller ”utöver” personuppgiftslagen (1998:204), PUL. 



 13 

Som Lagrådet inledningsvis konstaterat är sambandet mellan de nya 

bestämmelserna och PUL samt mellan de nya bestämmelserna 

inbördes komplicerat och svåröverblickbart. Den nu föreslagna 

bestämmelsen bidrar knappast till att skingra oklarheten. Av 2 § PUL 

framgår sålunda att om det finns avvikande bestämmelser i annan 

författning ska de bestämmelserna gälla. Lagen om belastnings-

register gör – till skillnad från bl.a. polisdatalagen (2010:361) som 

uttryckligen gäller ”i stället för” PUL – inget allmänt undantag för PUL. 

Däremot innehåller lagen många bestämmelser som avviker från 

centrala bestämmelser i PUL, t.ex. om rätten att få ut uppgifter. 

Samtidigt anges i 20 § att PUL:s bestämmelser om rättelse och 

skadestånd gäller, något som knappast vore befogat om PUL redan 

är tillämplig.  

Enligt Lagrådets mening tillför uttrycket ”utöver PUL” inget som kan 

underlätta tolkningen av bestämmelserna. Den omständligheten att 

samma uttryckssätt använts i andra lagstiftningssammanhang på-

verkar inte denna bedömning. 

Om man önskar klargöra förhållandet mellan de båda lagarna, vilket 

otvivelaktigt vore önskvärt, anser Lagrådet att bestämmelsen kan ut-

formas exempelvis enligt följande: 

1 a §  Om inte avvikande bestämmelser finns i denna lag gäller 
personuppgiftslagen (1998:204). 

 

Bestämmelsen i 20 § kan då utgå.  
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4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:621) om 

misstankeregister 

 

Lagrådet har samma synpunkter på förslaget till 1 a § som 

beträffande motsvarande bestämmelse i lagen om belastnings-

register. Bestämmelsen i 15 § om att PUL:s bestämmelser om 

rättelse och skadestånd gäller kan då utgå. 

 

6. Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt 

polisiärt samarbete 

 

I andra stycket i den föreslagna paragrafen (1 b §) finns en 

hänvisning till ”Prümrådsbeslutet”. Prümrådsbeslutets fullständiga 

beteckning återges i 2 §, som också innehåller andra definitioner.  

Enligt Lagrådets mening bör beslutet presenteras med sin fullstän-

diga beteckning åtminstone första gången det nämns i författningen. 

Lagrådet föreslår därför att den fullständiga beteckningen används 

även i den nya bestämmelsen eller att ordningsföljden mellan para-

graferna ändras. 

 

10. Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av 

uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 

 

Den föreslagna lydelsen av 7 § 3 innebär att uppgifter får behandlas i 

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att 

”fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden”. I den 

föreslagna lydelsen av 15 § föreskrivs att endast personer som 
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”arbetar med internationella åtaganden” får ha direkt tillgång till upp-

gifter för sådant ändamål som avses i 7 § 3. 

Den föreslagna ändringen i 15 § är, såvitt framgår av författnings-

kommentaren, en följdändring till ändringen i 7 § 3. Ändringen inne-

bär emellertid att en vidare personkrets än den som ansvarar för 

verksamhet enligt 7 § 3 får tillgång till överförda eller tillgängliggjorda 

uppgifter. Någon närmare bestämning av denna personkrets eller 

något skäl för att annan personal än den som har att fullgöra de 

förpliktelser som följer av internationella överenskommelser ska ha 

tillgång till uppgifterna framgår inte. Lagrådet anser att en snävare 

begränsning av den persongrupp som ska ha tillgång till de skyddade 

uppgifterna bör övervägas. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 


