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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har anmodats att yttra sig över innehållet i rubricerad promemoria.
Nämnden har granskat förslagen främst med utgångspunkt från sin uppgift att
ur ett rättssäkerhets- och integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet. Nämnden lämnar med denna utgångspunkt förslagen i promemorian i huvudsak utan erinran. Förslagen om vilken behandling
av biometriska uppgifter som ska tillåtas är väl avvägda och nämnden är positiv
till de begränsningar som föreslås när det gäller möjligheterna att använda sådana uppgifter vid sökning.
Nämnden vill dock påpeka följande. Förslaget till sökbegränsning för andra ändamål än handläggning av ärenden om pass (20 § passdatalagen) är utformat så
att det enbart gäller vid sökningar i passregistret och passtillståndsregistret. De
sökbegränsningar som föreslås för passverksamheten (18 och 19 §§) gäller däremot generellt, och omfattar därmed även personuppgifter som behandlas under
handläggningen av ett passärende. Dessa personuppgifter innefattar bl.a. fingeravtryck och biometriska uppgifter från fingeravtryck. Det är därför viktigt att
20 § passdatalagen ges en ny lydelse så att det blir tydligt att även den gäller för
alla uppgifter i passverksamheten på samma sätt som föreslås i 18 och 19 §§.
Nämnden noterar också att det föreslås i promemorian att passregistret endast
ska få innehålla uppgifter om en person som är eller har varit part i ett ärende
om pass (15 § passdatalagen). Bestämmelsen skulle kunna tolkas så att uppgifter
om bl.a. passhandläggarens namn, som enligt promemorian behandlas i passregistret i dag, inte längre ska få behandlas i registret. Av promemorian framgår
det inte att en sådan förändring skulle vara avsedd. Bestämmelsens utformning
kan därmed behöva övervägas ytterligare.
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