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 Infrastrukturdepartementet 
 

 

Europeiska kommissionens förslag till 

Europaparlamentets och Rådets förordning om 

harmoniserade regler för skälig åtkomst till och 

användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final 

Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur det kan 

komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket bedömer att förslaget inte 

innehåller något som i större utsträckning påverkar myndigheten och har därför inga 

direkta invändningar mot förslaget till förordning.  

Tullverket vill dock påpeka att skrivningarna i artiklarna 1.4 och 16.2 sista meningen om att 

förordningen respektive 5 kap. inte påverkar lagstiftning om bl.a. förebyggande, utredning, 

avslöjande eller lagföring av brott eller för tullförvaltning, av oklar anledning skiljer sig åt. 

Myndigheten ser det därför som önskvärt att förhållandet mellan dessa artiklar tydliggörs i 

den fortsatta processen, förslagsvis genom att artiklarna får samma lydelse eller genom att 

sista meningen i artikel 16.2 stryks. Om avsikten är att tillämpningen ska vara olika bör 

detta förklaras närmare i skälen till rättsakten. 

Vidare anser Tullverket att det är oklart om myndigheter kan innefattas i begreppet 

användare eller begreppet kund med hänsyn till definitionen av användare i artikel 2.5 

respektive avsaknaden av en definition av begreppet kund. Därmed är det också oklart om 

myndigheter i egenskap av användare respektive kund påverkas av bestämmelserna i 2 kap. 

respektive 6 kap. i förordningen. Mot bakgrund av förordningens beskrivna syften gör 

Tullverket bedömningen att offentliga organ inte är avsedda att omfattas av nämnda 

kapitel. Tullverket ser det som önskvärt med förtydliganden i rättsakten även i dessa fall. 

Ärendets handläggning 

I detta ärende har generaltulldirektör Charlotte Svensson beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristerna Beatriz Castro och Chatarina Nilsson. I den slutliga handläggningen har även 

överdirektören Fredrik Holmberg och rättschefen Karin Erlingsson deltagit. 

TULLVERKET 

Charlotte Svensson 
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