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Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)
Tullverket har inget att erinra mot förslaget till en ny lag om företagshemligheter och tillstyrker de föreslagna ändringarna i rättegångsbalken
(1942:740), förvaltningsprocesslagen (1971:291) och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Tullverket anser att den nya lagen om
företagshemligheter och de föreslagna ändringarna i de övriga
författningarna, förstärker skyddet för företagshemligheter på det sätt som
Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016
om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs, syftar till.
Utredningens förslag om ett tillägg i 27 kap. 2 och 3 § § och 36 kap. 2 § OSL
om att sekretess för uppgift som kan antas utgöra företagshemlighet ska gälla
utan begränsning i tid, innebär ett förstärkt nationellt skydd för företagshemligheter som hanteras hos bl.a. Tullverket och i domstol. Det kan
emellertid i detta sammanhang förtjänas att nämnas följande. De uppgifter
som Tullverket får in i en ansökan om varuundersökning eller de uppgifter
som Tullverket ex officio tar in vid en godskontroll vid misstänkt intrång
enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 608/2013
(förordningen) redovisar Tullverket i ett EU-gemensamt system. Dessa
uppgifter ska enligt förordningen hållas tillgängliga för medlemsstaternas
tullmyndigheter och kommissionen. Tullverket äger därför inte dessa
uppgifter utan även andra medlemsstaters tullmyndigheter har tillgång till
dem. Det är endast om det vid en ansökan om varuundersökning begärs
begränsad behandling av uppgifterna som tillgången till uppgifterna
begränsas till tullmyndigheterna i de medlemsstater där ingripande begärs.
Det verkliga skyddet för eventuella företagshemligheter i dessa fall är därför
beroende av hur skyddet för företagshemligheter hos andra medlemsstaters
tullmyndigheter ser ut.
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Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson och chefsjuristen
Charlotte Zackari samt juristen Charlotte Ljung (föredragande).
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