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datainspektionen@datasinspektionen.se 

Datainspektionens föreskrifter i anslutning till lagen med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

 

Svenska Bankföreningen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag 

och önskar lämna följande synpunkter. 

 

Bankföreningen tillstyrker Datainspektionens författningsförslag och föreslår 

dessutom att 2 § utvidgas med en ytterligare punkt (5).  

  

2 § 

Personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning får 

behandlas av andra än myndigheter om  

 - - - 

5. behandlingen är nödvändig för att kunna göra kontroller i enlighet med 

internationella organs eller staters sanktionsbestämmelser 

 

Bankföreningen har länge påtalat behovet av att kunna göra löpande kontroller av 

kunddatabaser och transaktioner mot sanktionslistor, utöver de av Europeiska 

unionen beslutade internationella sanktionerna, som är direkt tillämpliga i svensk 

nationell rätt. Genom det undantag från förbudet i 21§ personuppgiftslagen som 

Datainspektionen (DI) har beviljat Bankföreningens medlemmar har dessa sedan ett 

antal år möjlighet att göra kontroller mot OFAC:s Specially Designated Nationals-

listan (SDN). Utöver OFAC:s SDN-lista förekommer det dock ytterligare ett antal 

internationella sanktionsbestämmelser som svenska verksamhetsutövare kan 

behöva beakta utifrån sin globala verksamhet.  Som exempel kan nämnas att vissa 

entiteter som tidigare varit upptagna på SDN numera flyttats över till en annan OFAC 

lista.  DI:s beviljade undantag begränsar svenska verksamhetsutövares möjlighet att 

uppfylla internationella samarbetsavtal med utländska börser och finansiella institut.  

 

I Sverige behandlas penningtvättslagstiftningen och sanktionsregelverket som skilda 

regelverk. De har dock starka beröringspunkter, särskilt vad gäller terrorism-

finansiering. Sanktionslistor innehåller information som är relevant för att kunna 

bedöma den risk som kan vara förknippad med en kundrelation. Finns en kund, eller 

en part med koppling till kunden, upptagen på en sanktionslista är den informationen 

oftast av yttersta vikt för verksamhetsutövarens riskbedömning av affärsförbindelsen 



 

 

 

 

 

 

med kunden. Att inte kunna beakta information som finns i olika sanktionslistor 

innebär att verksamhetsutövarna inte kan agera verkligt riskbaserat och att 

riskbedömningar av kundrelationer inte fullständigt återspeglar den faktiska risken. 

 

Kontroller mot sanktionslistor är numera, som beskrivits ovan, något som 

internationellt sett betraktas som en grundläggande del i en verksamhetsutövares 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Globalt verksamma svenska 

verksamhetsutövare måste ha en global riskhantering och kunna anpassa sig till de 

krav som ställs av motparter på de marknader där de är verksamma -  även i sådana 

fall där de krav som ställs är högre och går längre än regelverken i Europa och i 

Sverige.  

 

Den möjlighet till kontroller mot OFAC SDN-listan som medges genom det undantag 

som Datainspektionen har beslutat är en nödlösning för att kunna hantera de krav 

som ställs i internationella korrespondentrelationer och det är i dagsläget oklart om 

detta undantag kan bestå när GDPR träder i kraft. Att verksamhetsutövare ska vara 

beroende av en myndighets beslut för att kunna vidta nödvändiga riskbegränsande 

åtgärder är vare sig effektivt eller hållbart. Undantaget gäller dessutom inte samtliga 

verksamhetsutövare som omfattas av PTL, vilket också är djupt otillfredsställande.  

Sverige har inga egna, nationellt beslutade sanktioner, vilket innebär att Sverige som 

land kan bedömas medföra högre risk. FATF konstaterar i sin granskning av Sverige 

2017, att Sveriges hantering av riktade finansiella sanktioner är ineffektiv. 

Verksamhetsutövarna kan inte göra kontroller direkt mot FN:s sanktionslistor, utan 

måste avvakta tills dess EU beslutat genomföra dessa i en EU-förordning. Detta sker 

visserligen tämligen skyndsamt, men inte tillräckligt snabbt, någonting som utländska 

motparter till svenska verksamhetsutövare ofta påpekar.  

 

Utländska korrespondentförbindelser måste vida åtgärder för att mitigera de risker 

som den bristfälliga svenska sanktionshanteringen ger upphov till, tex. att kräva att 

svenska verksamhetsutövare gör kontroller mot vissa sanktionslistor. Eftersom detta 

inte är möjligt med nuvarande lagstiftning kan verksamhetsutövarna komma att 

anses medföra högre risk, vilket orsakar åtskilligt administrativt merarbete för båda 

parter. Utebliven kontroll mot sanktionslistor kan också komma att drabba 

verksamhetsutövarnas kunder negativt då de t.ex. gör dollarbetalningar, eftersom 

det finns en återkommande risk för att sådana transaktioner fastnar i ett utländskt 

instituts sanktionskontroller med följd att pengarna fryses.   

 

Att löpande kunna göra kontroller mot sanktionslistor är en åtgärd som fått en ökad 

betydelse under senare år, särskilt då terrorismfinansieringsfrågan kommit i fokus 

efter de senaste årens terrordåd i Europa. Det är också troligt att ytterligare krav 

kommer att ställas på svenska verksamhetsutövare att görakontroller mot 

sanktionslistor när Brexit genomförs och Storbritannien blir ett tredje land. Brittiska 



 

 

 

 

 

 

korrespondentförbindelser kommer då kräva att deras svenska motparter gör 

kontroller direkt mot HM Treasury:s listor.  

 

Risken för penningtvätt och terrorismfinansiering innefattar även risken för att 

kringgå sanktioner. Olja mot mat-programmet i Irak under Saddam Husseins regim 

är ett bra exempel som inkluderar såväl brott mot sanktioner som penningtvätt och 

korruption. Ett annat exempel är att organ som FATF och EU påkallar fördjupad 

kundkännedom avseende länder som förutom bristande penningtvättsregelverk 

omfattas av sanktioner, såsom Iran och Nordkorea. Samma organ pekar även på 

risken med Trade Based Money Laundering. För att kunna hantera penningtvätts-

risken i båda dessa exempel är det fullständigt självklart att löpande kontrollera mot 

internationella sanktionslistor. 

 

Vad gäller regleringens närmare utformning föreslår Bankföreningen att 

verksamhetsutövare ges möjlighet att göra slagningar mot samtliga sanktionslistor 

som är relevanta utifrån den verksamhet som bedrivs. För många verksamhets-

utövare som inte har en internationell närvaro bör det inte bli aktuellt att göra 

kontroller mot andra än EU:s sanktionslista. För banker och andra finansiella företag 

är därutöver FN:s sanktionslista och OFAC-listor viktiga för att kunna upprätthålla 

korrespondentförbindelser. Som nämns ovan finns dock andra nationella 

sanktionslistor som är nödvändiga att förhålla sig till för verksamhetsutövare som är 

etablerade eller har affärsförbindelser i andra stater. Den föreslagna lydelsen skulle 

göra det möjligt för verksamhetsutövare att själva bedöma vilka sanktionslistor som, 

utifrån ett riskbaserat perspektiv, är relevanta.  

 

Sammanfattningsvis anser föreningen alltså att en punkt ska läggas till i förslag till 

föreskrifter (DIFS 2018:2) som avser kontroller mot sanktionslistor, så att bankerna 

slipper begära undantag i det enskilda fallet.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg   Sara Ekstrand 


