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Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
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TFS 2004:12
III:1
Utkom från trycket
den 11 juni 2004

beslutade den 3 juni 2004.
Med stöd av 10 § förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i
Tullverkets verksamhet och 79 § tullförordningen (2000:1306) föreskriver2 Tullverket i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
(TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet3
dels att 5 § och de allmänna råden till 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 3, 4, 7, 8 och 10 §§, bilagan till författningen samt de allmänna
råden till 1 § skall ha följande lydelse.
Allmänna råd till 1 §
Spärrsystemet utgör en del av TDS. Lagen (2001:185) om behandling av uppgifter
i Tullverkets verksamhet och förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter
i Tullverkets verksamhet är därför tillämpliga på behandlingen av uppgifter i
spärrsystemet. Behandlingen måste hålla sig inom de ändamål för vilka behandling av uppgifter i TDS får ske. Av 1 kap. 4 § lagen om behandling av uppgifter i
Tullverkets verksamhet framgår att uppgifter får behandlas för tillhandahållande
av information som behövs hos Tullverket för bl.a. övervakning, revision och
annan analys- eller kontrollverksamhet. Att fullgöra spaningsuppgifter omfattas
däremot inte av ändamålen med behandlingen i TDS, jfr 1 kap. 1 § tredje stycket
lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

3 § Vid en riskanalys kan upprättas en riskprofil. Riskprofilen skall utgöra
grund för beslut om sådan spärr som avses i 2 § 1.
Ett särskilt register fört med hjälp av automatisk databehandling får
upprättas för bearbetning av information vid riskanalys och för
registrering av riskprofiler. Registret får inte innehålla personuppgifter i
den mening begreppet har enligt personuppgiftslagen (1998:204).
4 §4 Beslut om spärr får fattas endast av sådan tjänsteman som anges i 7 §.
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7 §5 Beslut om spärr får fattas av riskanalyschefen i kompetenscenter
Företag och, efter bemyndigande av riskanalyschefen, annan tjänsteman
som arbetar med riskanalys inom processen Effektiv handel.
8 §6 Den som får besluta om spärr får även registrera spärr, fråga om spärr
och fråga om resultat av spärr.
Riskanalyschefen vid kompetenscenter Företag får bemyndiga annan
tjänsteman vid kompetenscentret att registrera spärr.
I behörighet att registrera spärr ingår även att fråga om spärr och om
resultat av spärr.
Chef för annat kompetenscenter får efter samråd med riskanalyschefen
vid kompetenscenter Företag bemyndiga tjänsteman vid sitt kompetenscenter att fråga om spärr.
Bestämmelser om tilldelning av behörighet i TDS olika delsystem och
register finns i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om
informationssäkerhet i Tullverket. Behörighetsprofiler beskrivs i den
behörighetshandbok som avses i 5 kap. 2 § i nämnda författning.
10 § Beslut om att registrera spärr skall föras in i ett särskilt register.
I registret skall föras uppgift om
— spärrid,
— beslutande enhet inom Tullverket och diarienummer,
— beslutsfattare,
— vem som utfört registreringen och
— spärrtyp jämte spärrmotiv enligt 2 § (punkt 1 eller 2).
Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.
Av bilagan till denna författning framgår vilka spärrtyper som finns.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2004.
TULLVERKET
GÖRAN EKSTRÖM
Ulf Rolander
(Produktionsavdelningen)
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Bilaga
Följande spärrtyper kan användas för spärrläggning i TDS:
CED
CEK
CEP
CEV
CID
CIK
CIP
CIV
CUE
CUI
REK
REP
REV
RED
RID
RIK
RIP
RIV
RUE
RUI

Central Spärr Dokumentkontroll — export
Central Spärr Klarering — export
Central Passiv Spärr — export
Central Spärr Varuundersökning — export
Central Spärr Dokumentkontroll — import
Central Spärr Klarering — import
Central Passiv Spärr — import
Central Spärr Varuundersökning — import
Centralt Undantag Export
Centralt Undantag Import
Lokal Spärr Klarering — export
Lokal Passiv Spärr — export
Lokal Spärr Varuundersökning — export
Lokal Spärr Dokumentklarering — export
Lokal Spärr Dokumentklarering — import
Lokal Spärr Klarering — import
Lokal Passiv Spärr — import
Lokal Spärr Varuundersökning — import
Lokalt Undantag Export
Lokalt Undantag Import
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