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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

SFS 2006:889
Utkom från trycket
den 21 juni 2006

utfärdad den 14 juni 2006.
Regeringen föreskriver att 3 § sekretessförordningen (1980:657)1 samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
3 §2 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18. Konsumentundersökningar av produkt- sekretessen gäller endast
verket
relaterade olycksfall
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden
19. Åklagarundersökning rörande straff- sekretessen gäller endast
mätning och påföljdsval i uppgifter om enskildas
myndigheten
mål om misshandel, grov personliga förhållanden
misshandel, olaga hot, grovt
olaga hot, rån och grovt rån

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2006.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartmentet)
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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse 2006:169.
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Bilaga3
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26. tillståndsgivning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut i
förordningen (1956:413) om klassifi- ärenden
cering av kött, lagen (2006:000) om
foder och animaliska biprodukter, för- sekretessen enligt 2 § första stycket 1
ordningen (2006:000) om foder och gäller inte för uppgifter i tillsynsanimaliska biprodukter, de föreskrifter verksamheten, om intresset av
som meddelats med stöd av förord- allmän kännedom om förhållande
ningarna och de EG-bestämmelser som rör människors hälsa, miljön
som kompletteras av lagen samt för- eller redligheten i handeln eller ett
ordningen (1997:969) om import- och liknande allmänintresse har sådan
exportreglering, eller enligt motsva- vikt att de bör lämnas ut
rande äldre bestämmelser
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33. tillståndsgivning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut i
livsmedelslagen (2006:000), livsmed- ärenden
elsförordningen (2006:000), förordningen (2006:000) om import av livs- sekretessen enligt 2 § första stycket 1
medel från tredje land, kungörelsen gäller inte för uppgifter i tillsyns(1974:271) om kontroll vid utförsel av verksamheten, om intresset av
livsmedel eller enligt motsvarande allmän kännedom om förhållande
äldre bestämmelser, de föreskrifter som rör människors hälsa, miljön
som meddelats med stöd av förord- eller redligheten i handeln eller ett
ningarna och kungörelsen och de EG- liknande allmänintresse har sådan
bestämmelser som kompletteras av vikt att de bör lämnas ut
livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni
1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung4
34. tillsyn över hälsoskyddet enligt
miljöbalken
och
förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
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sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om förhållande som rör
människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt att de
bör lämnas ut

Senaste lydelse 2005:1112.
EGT L 224, 18.81990, s. 1 (Celex 31990R2377).

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen
35. utredning, tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i
tillsyn enligt lagstiftningen om djur- ärenden
skydd, epizooti, zoonoser, kontroll av
husdjur, provtagning på djur, införsel
och utförsel av levande djur, behörighet att utöva veterinäryrket och EGbestämmelser som kompletteras av
lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid
veterinär yrkesutövning eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser och
förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39. tillsyn enligt läkemedelslagen sekretessen enligt 2 § första stycket 1
(1992:859) och lagen (1993:584) om gäller inte vid tillsyn över produktsämedicintekniska produkter eller enligt kerheten hos varor som är avsedda
motsvarande äldre bestämmelser, för konsumenter eller kan antas
tillsyn enligt rådets förordning (EEG) komma att användas av konsumennr 2309/93 av den 22 juli 1993 om ter, om intresset av allmän kännedom
gemenskapsförfaranden för godkän- om förhållande som rör risk för
nande för försäljning av och tillsyn skada på person har sådan vikt att
över humanläkemedel och veterinär- uppgiften bör lämnas ut
medicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet5, tillsyn enligt rådets förordning
(EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003
om förhindrande av att handeln med
vissa viktiga mediciner avleds till
Europeiska unionen6 och tillsyn enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj
2006 om tvångslicensiering av patent
för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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EGT L 214, 24.8.1993, s. 1 (Celex 31993R2309).
EUT L 135, 3.6.2003, s. 5 (Celex 32003R0953).
EUT L 157, 9.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0816).
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