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Remissyttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet
av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM (2017)495

Säkerhets- och försvarsföretagen är överlag positiva till förslaget och ser det som viktigt då det
reglerar gränsytan mellan vad som kan anses vara personrelaterade uppgifter och vad som kan
definieras som icke-personuppgifter. Det finns uppenbara oklarheter kopplat till
dataskyddsförordningen (GDPR), men det är samtidigt ett omfattande juridiskt material att ta
ställning till och vi har inte haft möjlighet att studera alla delar av förslaget.
I grunden gynnas marknaden om hindren för ett fritt flöde begränsas, inte minst är det vår
bedömning att det gäller för små- och medelstora tjänsteföretag som står beredda att ta sig in på nya
marknader. Sverige som exportberoende land – inte minst inom försvarsområdet där tvåtredjedelar
går på export och nästan alls sker i internationell samutveckling – är det en fördel att vi skapar ökad
transparens som inte åtföljs av att eventuella nationella särregler som begränsar effekten. Å andra
sidan är det viktigt att information av betydelse för rikets säkerhet kan skyddas och att särskilda
säkerhetskrav avseende exempelvis geografisk delning tillåts.
Samtidigt vill vi i sammanhanget belysa problematiken när olika regelverk är i konflikt. Ett exempel: I
enlighet med amerikanska regler måste svenska företag säkerställa att reexport av amerikansk
teknologi eller produkter inte sker till personer eller företag som finns på berörda s.k. spärrlistor.
Företagen behöver då hantera personuppgifter som kan komma att innefatta uppgifter som rör
lagöverträdelser. För det fall att ett svenskt företag inte skulle kunna efterleva den amerikanska
lagstiftningen – t.ex. på grund av att det svenska företag inte får hantera personuppgifter som rör
lagöverträdelser – kan konsekvenserna bli allvarliga för företaget.
I det ovan illustrerade exemplet har vi, i gemensamma remissyttrandet med Teknikföretagen, över
”En ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning” (SOU
2017:39), föreslagit att svenska företag ska tillåtas behandla uppgifter om lagöverträdeselser på sätt
som gör det möjligt att efterfölja de amerikanska regelverken avseende exportkontroll av amerikansk
teknik. Exemplet illustrerar på så sätt komplexiteten.
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