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Departementspromemorian Kompletterande 
bestämmelser till EU-förordningen om 
sprängämnesprekursorer (Ds 2019:17)
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. 

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga invändningar mot 
förslaget men vill lämna följande synpunkter. 

Datainspektionen har noterat att det i promemorian särskilt hänvisas till att 
det i skälen till den nya förordningen framgår att behandlingen av 
personuppgifter som förekommer i samband med beviljande av tillstånd bör 
utföras i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser inklusive de 
allmänna dataskyddsprinciperna. Inspektionen vill understryka att dessa 
bestämmelser ska tillämpas av såväl tillståndsmyndigheten som ekonomiska 
aktörer vid behandlingen av personuppgifter. Det innebär bland annat att 
det ska göras en noggrann integritets- och säkerhetsanalys av hur 
behandlingen ska utföras, i samband med utveckling av tekniska system och 
lösningar, i syfte att minska otillbörliga integritetsintrång. 

I och med att lagstiftningen inom dataskydd ser annorlunda ut nu i 
förhållande till när lagen om sprängämnesprekursorer trädde ikraft anser 
Datainspektionen att det finns anledning att, i det fortsatta arbetet, på nytt1 
analysera med vilket rättsligt stöd integritetskänsliga personuppgifter får 
behandlas i samband med tillståndsförfarandet. 

1 Se prop. 2013/14:144 s. 107 ff. 
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Slutligen vill Datainspektionen återigen framhålla2 att det ur integritetsskäl 
är viktigt att de uppgifter som behandlas hos Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen i samband med yttrande om sökandens lämplighet endast 
är sådana uppgifter som faktiskt har betydelse för lämplighetsprövningen.    

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter 
föredragning av juristen Lisa Zettervall. 

Charlotte Waller Dahlberg, 2019-11-15   (Det här är en elektronisk signatur) 

2 Se Datainspektionens yttrande avseende Ds 2013:39, diarienummer 865-2013.
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