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Yttrande över SOU 2022:48 
Tullverkets rättsliga befogenheter i en 
ny tid 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter 
skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Utifrån den utgångspunkten 
lämnar IMY följande synpunkter. 

Utredningen föreslår att Tullverket ska kunna begära fler bokningsuppgifter och att 
uppgifterna ska få behandlas för fler ändamål än vad som gäller idag. Att dessa förslag 
är proportionerliga och överensstämmer med EU-rätten motiveras i huvudsak med att 
motsvarande reglering gäller för flygpassagerartrafik enligt PNR-lagstiftningen. Enligt 
IMY är det visserligen förståeligt att jämförelser görs med PNR-lagstiftningen på grund 
av likheterna med den lagstiftning om bokningsuppgifter som utredningen avser. Det 
bör dock framhållas att PNR-lagstiftningen är begränsad till att avse terroristbrott och 
viss typ av allvarlig brottslighet. Lagstiftningarna skiljer sig också åt på andra sätt. 
PNR-lagstiftningen avser till exempel fler typer av uppgifter och ställer krav på ett 
särskilt dataskyddsombud vid enheten för passageraruppgifter. Lagstiftningen om 
Tullverkets tillgång till bokningsuppgifter avser – till skillnad från PNR-lagstiftningen – 
endast tillgång till uppgifter vid begäran. Enligt IMY är det mot denna bakgrund inte 
tillräckligt att hänvisa till att motsvarande uppgifter hämtas in och behandlas för 
samma typ av ändamål enligt PNR-lagstiftningen, utan det bör göras en självständig 
bedömning av om de aktuella förslagen är proportionerliga och i överensstämmelse 
med EU-rätten. 

IMY vill i sammanhanget även framföra att EU-domstolen i dom den 21 juni 2022 i mål 
C-817/19 gjort ett antal uttalanden avseende tolkningen av PNR-direktivet, inklusive 
medlemsstaternas möjlighet att inhämta PNR-uppgifter inom EU. Även om nämnda 
mål inte direkt avser den lagstiftning som är föremål för utredningen anser IMY att det 
bör analyseras om domen kan påverka utredningens bedömning av förslagens 
förenlighet med EU-rätten. 

Avslutningsvis vill IMY lyfta fram att det i utredningen saknas närmare uppgifter om i 
vilken utsträckning Tullverket begär bokningsuppgifter med stöd av nuvarande 
lagstiftning samt i vilken utsträckning sådana begäranden kan förväntas ske enligt den 
föreslagna lagstiftningen. Enligt IMY medför detta svårigheter med att bedöma 
integritetsintrånget på ett fullständigt sätt. 

Med reservation för dessa synpunkter tillstyrker IMY utredningens förslag. 
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Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter 
föredragning av juristen Andreas Persson. 

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-12-08   (Det här är en elektronisk signatur)  


