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Lagrådsremissen Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och
straffrättsligt samarbete
Tullverket har inget att invända mot att en ny lag om skydd för personuppgifter
vid polissamarbete och straffrättslig samarbete inom Europeiska unionen införs.
Tullverket delar emellertid inte bedömningen att finalitetsprincipen uttryckligen
inte behöver anges i lagförslagets 5 § vad gäller vidarebehandling av uppgifter.
För Tullverkets del är det absolut nödvändigt att lagen innehåller en bestämmelse
med innebörden att vidarebehandling bara får ske om den inte är oförenlig med de
ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Detta beror på att i lagen (2005:787)
om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet (TBL) är
finalitetsprincipen (9 § d personuppgiftslagen (1998:204)) undantagen.
Tullverket noterar att det i utkastet (s. 69) anges att bestämmelserna i 9 § första
stycket c och e personuppgiftslagen inte gäller för Tullverket. Rätteligen är det
9 § första stycket c och d personuppgiftslagen som inte gäller för Tullverket. Ett
alternativ till att uttryckligen ange finalitetsprinicpen i förslaget till ny lag är att en
ändring görs i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet (6 § 3) som medför att finalitetsprincipen blir
tillämplig. Tullverket förordar i sig det senare alternativet eftersom
finalitetsprincipen då blir generellt tillämplig och inte enbart i de fall den nya
lagen ska tillämpas. Detta torde vara att föredra eftersom en generellt tillämplig
regel har en bättre placering i TBL än i den nya lagen om personuppgifter. Ett
införande där torde även kunna ske utan ytterligare beredningsunderlag.
Tullverket har inte något att erinra mot förslaget till ny lag om tystnadsplikt för
anställda vid Europeiska polisbyrån. Tullverket delar regeringens bedömning vad
gäller lagens benämning.
Tullverket lämnar i övrigt följande synpunkter.
Tullverket är mycket positiv till de föreslagna ändringarna i lagen (2005:787)
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Tullverket ser positivt på att förhållandet till andra bestämmelser om
personuppgiftsbehandling regleras i endast en paragraf (1 a §).
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Tullverket välkomnar förslaget till ändring i 7 § 1, där ordet förebygga har lagts
till i ett förtydligande syfte. Tullverket välkomnar också ändringen i 7 § 3 och de
föreslagna följdändringarna i 15 §, 19 § och 21 § som möjliggör för Tullverket att
behandla personuppgifter på grund av förpliktelser som följer av internationella
åtagande.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och juristen Ann Svensson (föredragande).
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