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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i förordningen (1996:702) om 
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 
annat land inom Europeiska unionen, m.m.;

 

utfärdad den 3 juni 1999.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:702) om Tullver-
kets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen, m.m. 

 

dels 

 

att i 6 § orden ”en tullmyndighet” samt i 8 och 9 §§ ordet ”General-
tullstyrelsen” skall bytas ut mot ”Tullverket”,

 

dels

 

 att 3–5 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

 

3 §    

 

Tullverket får träffa överenskommelse med ett transportföretag om ter-
minalåtkomst till företagets bokningsuppgifter under de förutsättningar som
anges i 15 och 16 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sve-
riges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och 67 a och
67 b §§ tullagen (1994:1550).

 

4 §    

 

Beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fattas
endast av Tullverkets chef eller chefen för en tullregion eller, efter någonde-
ras förordnande, av någon annan tjänsteman inom verkets eller regionens un-
derrättelseverksamhet. Transportföretaget skall underrättas om vilka tjänste-
män som har behörighet att begära sådana uppgifter.

 

5 §    

 

Tullverkets chef eller chefen för en tullregionen beslutar om vilka
tjänstemän som skall ha behörighet att ta del av bokningsuppgifter som läm-
nats från ett transportföretag samt vilka som har behörighet att genom termi-
nalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Behörighet skall endast ges till en tull-
tjänsteman som har erforderlig utbildning och som behöver sådan informa-
tion för sina arbetsuppgifter inom regionens underrättelseverksamhet.

 

7 §    

 

Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas
till tulltjänsteman, annan enhet inom Tullverket, polismyndighet och Kust-
bevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksam-
het för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, på-
går eller planeras.

Sådan upplysning får också lämnas till utländsk myndighet eller mellan-
folklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige
har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige träffat.

SFS 1999:539
Utkom från trycket
den 16 juni 1999



 

2

 

SFS 1999:539

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN
Ted Stahl
(Finansdepartementet)


