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HKV LEDS JUR Erik Lindmark,
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Remissyttrande över promemorian Anpassning av svensk
rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)
Försvarsmakten har fått promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya inoch utresesystem (Ds 2021:9) på remiss. Försvarsmakten tillstyrker förslagen i
promemorian som berör Försvarsmakten, och har i övrigt inget att erinra.
Följande skrivning rörande Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling bör tas
om hand i det kommande lagstiftningsarbetet på motsvarande sätt som i nedan
angiven proposition:
Försvarsmakten föreslås vara en av de myndigheter som är behöriga att begära
åtkomst till uppgifter i in- och utresesystemet enligt den s.k. EES-förordningen1.
De personuppgifter som Försvarsmakten kommer att få del av vid sökning i inoch utresesystemet enligt EES-förordningen kommer att behandlas inom ramen
för myndighetens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.
Sådan personuppgiftsbehandling regleras av lagen (2007:258) om behandling av
personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära
säkerhetstjänst, jfr vad som framgår rörande Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling enligt 1 kap. 6 § första stycket lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och förarbetena till denna lag (prop. 2017/18:234
sid. 44 och 84).

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om
inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter
om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om
fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål
och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr
767/2008 och (EU) nr 1077/2011.
(AN)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande
Datum

Beteckning

2021-05-19

FM2021-9115:2

I beredningen av detta ärende har deltagit försvarsjurist Anna Saarikoski,
avdelningsdirektör Zenobia Rosander, MUST, och sektionschef Erik Lindmark,
INSS.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga
handläggningen har dessutom ställföreträdande chef för juridiska avdelningen
Kerstin Bynander och tillförordnad sektionschef Lisa Eurén Höglund deltagit och,
som föredragande, försvarsjurist Erik Lindmark.
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