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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 2 december 1993 bemyndigade regeringen chefen
för Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

myndighetssamverkanöver vid gränskontroll i EU-perspektivatt ettse
m.m.

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefen den 20av
januari 1994 landshövdingen Kjell A. Mattsson särskildatt vara
utredare med uppdrag enligt ovan.

Som förordnades, den februari4 1994 byråchefen Christerexperter
Ekberg, polisintendenten Leif Jennekvist, kammarrättsassessorn Johan
Montelius, överdirektören Alf Nilsson och verksjuristen Staffan
Schyberg, den 18 april 1994 departementssekreteraren Claessamt
Åkesson.

Som sekreterare fr.o.m. den februari1 1994 förordnades den 24
januari 1994 hovrättsassessorn Stefan Olsson.

Utredningen har antagit Yttre gränskontrollutredningen.namnet
Efter anmodan har utredaren den 18 augusti 1994 remissytt-avgett

rande Tullanpassningsutredningensöver betänkande SOU 1994:89.
Härmed överlämnas betänkandet Varu- och personkontroll vid EU:s

gräns.yttre
Utredningsuppdraget därmed slutfört.är

Göteborg i augusti 1994

Kjell A. Mattsson

Stefan Olsson
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Sammanfattning

Inledning

villkoren förbestämmelsernagrundläggande överDe om passage
1987:1065, varusmugglingslagenfinns i tullagenSveriges gränser

1989:529. lagar kompletterasoch utlänningslagen Dessa1960:418
föroch förordningar särbestämmelserantal lagarett som angerav

for medborgare i vissa I de lagarochvaruslagvissa stater m.m. som
myndighetervidare vilka befogenheter dereglerasnämnts somnu

kontroller och vidtagränskontrollerna har verkställa tvångs-utför att
kunna utföra dessa.föråtgärder att

i skall kontroller ochsvenskt medlemskap EUVid ett av personer
medlemsland deSveriges gränser annatmot ettsom passerarvaror -

grundtanke i deti princip inte förekomma. Eninre gränserna -
förfri rörlighet skall rådaeuropeiska samarbetet är att varor,

vilket bl.a.tjänster och kapital mellan medlemsstaterna,personer,
fallupphöra. skallgränsformaliteterna skall Iinnebär vartatt

förhållandet ellerenbart grundar sig detkontroller på att personensom
vid deinte förekomma. Kontrollergränsen yttrepasserarvaran
i skallländer inte medlemmar EUärgränserna gränser mot som --

inte enbart nationellgränskontrollenkvarstå. Den äryttre an-en
kontrolleni samtliga intressegelägenhet. ligger medlemsstatersDet att

gränskontrol-Brister i denlängs hela denstark gränsen.är yttreyttre
spridstill förbjudna och oönskade överlen kan leda att varor personer

därförterritorium. stark gränskontrollhela En ärEU:s yttre en
de inre inteförutsättning för den fria rörligheten över gränsernaatt

förbjudnaför införselnegativa följder i form ökad riskskall få avav
invandring tillnarkotika, och för illegalt.ex. m.m.varor, som

medlemsstaterna.

Uppdraget

varitdelar. första delen harhar bestått två DenUppdraget attav
gränskontrollenorganisationen den med utgångs-utreda yttreav

ansvarsfördelningen mellan de gränskon-den nuvarandepunkterna att
kontrollen skall utförasmyndigheterna skall bestå ochtrollerande att

13
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med mindre eller med befintliga myndighetsresurser. Den andra delen
har varit utreda kostnadsansvaret för kontrollen vid vissa flyg-att
platser och hamnar och här och allsidigt belysa kost-ta upp om
nadsansvaret bör fördelas i förändrasdag eller kostnadernaså attsom

ökad omfattningi kommer vila färje-på och flygföretagen.att
Det har fallit utanför uppdraget gå in sådanapå frågoratt om

organisation och verksamhet myndigheterna själva bör kunnasom
besluta och där det också bör för myndigheternaettom vara ansvar
själva bedriva det behövliga utredningsarbetet.att

överväganden förslagoch

Organisationen den gränskontrollenyttreav

Vid EU:s skallgräns och kontrolleras, i principyttre varor personer
sker vid Sverigespå sätt i dag.gränser För skallsamma som varor

tullar och andra skatter eller avgifter fastställas och det skall kontrolle-
in- eller utförselförbud inte råder. Personkontrollen skallattras

säkerställa medborgare i utanför EU har erforderligaatt stater
identitetshandlingar och de tillstånd krävs för inresa. Med storsom
sannolikhet kommer krav på utresekontroll gälla vid deatt yttre

vilket inte obligatoriskt igränserna, är Sverige i dag.
Villkoren för in- och utförsel till EU:s territorium reglerasav varor

EG:si tullkodex bestämmelser bindande för medlemsstaterna.ärvars
Tullkodexen förutsätter de enskilda har myndigheteratt staterna som
utför kontroll vid ochgränsen dessa myndigheters tjänstemän haratt
erforderliga befogenheter genomföra kontrollen.att

Gemensamma bestämmelser för personkontroll villkoroch för
medborgare i icke-medlemsstat tredje land deatt yttrepassera

saknas för EU:sgränserna ännu medlemsstater. Förslag till kon-
ventioner med bestämmelsersådana utarbetade deär har ännumen

i kraft. frågorDessa får därför nationelltträtt lösas tills vidare.
Enighet råda inom EU kontrollen vid deatt yttresynes om

skall stark. Vad detta innebär igränserna nulägetär svårt attvara
definiera. Yttre gränskontroll i praktiken relativtär företeelseen ny
för EU:s medlemsstater och någon enhetlig uppfattning kontroll-om
nivån intehar hunnit etableras såvitt jag kunnat finna. De konventions-
förslag utarbetats beträffande personkontroller vid de yttresom

innehåller emellertid vissa relativtgränserna detaljerade bestämmelser
hur kontrollerna skall Sammantagetanordnade. kan sägas attom vara

arbetet med införa forregler den gränskontrol-att yttregemensamma
len inompågår EU och för kontrollernas styrka medatt stornormer

14
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förfram inom detta arbete. Motsannolikhet kommer växaatt ramen
vilkaråda kravbakgrund den osäkerhet måsteännu ansessom omav

gäller för EU:s medlemsstater ochgränskontrollernas styrkapå som
uppenbara brister i den svenska gränskon-beaktande någramed attav

utredningsarbetet, har jag dragitframkommit under dentrollen inte
förändring formerna för gränskon-omedelbarslutsatsen någonatt av

i anledning EU-med-påkallad för svensk deltrollen inte är ettav
kontroll vid Sveriges del EU:s kan ilemskap. gränserEn yttreav

gränskontrollen i dag. Vidprincip den svenska gör ettutse som
konventioner under utarbetandeikraftträdande denågon ärav somav

skärpning kontrollen krävas i vissa avseenden. Inomkan ramenaven
gränskontrollverksamhetenorganisera den svenskaför uppdraget att

förkonventionstexterna därför beaktatseffektiv hardenså är attatt
förutsättningar de kravskall ha bästamyndigheterna mötaatt nya som

ställas.kan komma att
polisen Kustbevakningen förSverige det tullen, ochI är som svarar

för varukontrollen medan polisengränskontrollen. Tullen har ansvaret
Kustbevakningen utför såvälför utlänningskontrollen. varu-svarar

myndigheternatill sjöss. Bestämmelserutlänningskontroll attomsom
författningar.fall bistå varandra finns i Någraoch i vissa skall,kan,

gränskontrollerande myndigheternasbrister i de svenskagenerella
utrednings-har inte framkommit underorganisation eller arbetssätt

för lokala förbättringar, intefinns med säkerhetarbetet. Det utrymme
myndigheterna och samutnyttjandevad gäller samverkan mellanminst

själva kunna ochdetta bör myndigheterna överseresurser, menav
förhärvid särskilt angeläget formerna samverkanåtgärda. Det är att

myndigheternaKustbevakningen och de andra vadmellan överses
rutiner för delsjötrafiken och fasta dennagäller kontrollen att avav

utarbetas. reglering verksam-gränskontrollverksarnheten Någon av
myndigheterna bör direktivi lag inte påkallad,heten är ges avmen

säkerställa effektiviteten iföreta förregeringen översyn attatt en
arbetet.

utföras effektivt det enligtgränskontrollen skall kunnaFör äratt
myndigheternade gränskontrollerandemin mening viktstörsta attav

behövs. Eventuella oklarheteroch bistår varandra såsamarbetar när
hindermyndigheternas skyldigheter i detta avseende ellervad gäller

inte erforderligabistående myndighetens personal hari form denattav
syfte föreslagit tullenundanröjas. i dettabefogenheter bör Jag har att

skyldighetKustbevakningen i utlänningslagstiftningen åläggsoch att
begärs. Skyldighet förpolisen vid utlänningskontroller dettabistå om

vid tullkontroller finnsKustbevakningen bistå tullenpolisen och att
tulltjänstemäntullförordningen. ochredan i tullagen och För att

vidvid Kustbevakningen skall kunna medverka sådantjänstemän även
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utresekontroll förväntas bli aktuell för medlemsstaterEU:s harsom
jag vidare föreslagit tjänstemännen skall befogenheter utföraatt attges
denna kontroll. Befogenhet utföra utresekontroll tillkommer enligtatt
gällande författningstext endast polisen.

Kustbevakningen har särpräglad roll det den i principsättet atten
civila myndighet regelbundet övervakarden enda våraär som

territorialvattengränser. Kustbevakningen har självständigtett ansvar
för tullkontrollen till sjöss medan övervakning med inriktning på

principutlänningskontroll i förutsätter begäran från polisen. Vidareen
föreligger brister i Kustbevakningens befogenheter det gällernär att

människosmuggling till sjöss, vilketingripa på årmot senare
förekommit i viss omfattning. Enligt min uppfattning bör Kustbevak-

den myndigheten tillningen, oftast enda närvarande sjöss,ärsom
självständigt för utlänningskontrollenåläggas där ochävenett ansvar

befogenheter poliseni konsekvens härmed de har vad gällerges som
fartyg kan misstänkas illegala invandrareingripanden hamot som
föreslagit Kustbevakningensombord. har regleras iJag att ansvar

utlänningslagen och de erforderliga befogenheterna förs in i den lagatt
reglerar Kustbevakningens befogenheter vid myndighetenssom annars

polisiära verksamhet, nämligen i lagen 1982:395 Kustbevak-om
ningens medverkan vid polisiär verksamhet.

Kartnacåtansvaretför kontrollervissa

inte funnit hinder färje-Jag har några lagliga låta flyg- ochmot att
för tredjelandstrafik flyg-företag kostnaderna kontrollen påstå av

Invändningar i förstaplatser och i hamnar. hand böratt statenom
för dessa kostnader kan framföras det finns inga grund-mensvara

avgiftsñnansieras.läggande principiella hinder verksamhetenmot att
till den olika kontrollplatserMed hänsyn obalans mellan som annars

inträda, jag förordat tredjelandstrafik med flyg ochkan har allatt
avgifter införasfartyg avgiftsbeläggs med skall och inteett systemom

trafiken vissa flygplatser Med hänsyn tillenbart och hamnar. detatt
idag för kommande kontrollverk-svårt beräkna kostnaderna denär att

avgiftsfinansieringsamheten och därmed på-även avgöra äratt enom
frågan förstkallad har jag dock rekommenderat deprövas näratt

myndigheterna erfarenhet olikagränskontrollerande har de typerav av
gränskontroller i fråga vid EU-medlemskap.kan komma ettsom
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till författningsändringarFörslag

l Förslag till lag ändring i utlänningslagen 1989:529om

Härigenom föreskrivs kap5 1 § utlänningslagen 1989:529att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
5 kap.

§1
Vid inresa eller skall utlänning visa sittutresa fören upp pass

polismyndigheten, inte följer föreskrifter regeringenannatom av som
har meddelat. Utlänningen skall också lämna polismyndigheten de
upplysningar och visa de handlingar betydelseär förupp som av
bedömningen utlänningens till inresarätt och vistelse i Sverige.av

Tullmyndigheten och Kustbe-
vakningen skyldiga biståär att
polisen vid kontrollen utlän-av
ningars inresa och enligtutresa
denna lag. Kustbevakningen
skall medverka i polisens kon-
trollverksamhet utövaattgenom
kontroll sjötrajiken.av

Denna träderlag i kraft den januaril 1995.

Lagen omtryckt 1994:515.
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ändring utlänningsför-iförordningtill2 Förslag om
1989:547ordningen

utlänningsförordningen§kapföreskrivs 5 7Härigenom att
ha följande lydelse.1989:547 skall

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse
5 kap.

§7
utlänning landetfår krävaPolismyndigheten utsom reser urav en

förebygga ellerbehövs fördettasittvisar närhan attatt passupp
upprätthålla allmän ordning ochförellerbeivra brott attannars

för genomförai övrigt behövsutsträckning deti densäkerhet attsamt
föreskrivs i utlänningslagenutlänningarkontrollden över som

1989:529.
utresekontroll sker underOm

tullmyndigheten,medverkan av
eller med hjälpKustbevakningen

särskilt färordnad pass-av en
kontrollant skall visaspasset
uppför tulltjänstemannen, tjäns-

vid Kustbevakningentemannen
passkontrollanten.eller

i Danmark,medborgareinte för dengäller ärstycketFörsta som
direkt till dessanågotochIsland eller NorgeFinland, ut avsom reser

länder.

januari 1995.i kraft den 1lag träderDenna
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3 Förslag till lag ändring i 1982:395lagenom om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1982:395 Kustbevak-att om
ningens medverkan övervakningvid polisiär skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l
Denna lag tillämpas Kustbevakningennär bedriver övervakning till

havs och i kustvattnen i Vänern och Mälaren för hindra brottsamt att
föreskrifter i lagar och andra författningar gällermot som
skyddsobjekt och militära skyddsområden,

.
jakt,

.
fiske,

.
bevarande den marina miljön och naturvård,av annan.
trafikregler och säkerhetsanordningar för sjötrañken,.
åtgärder vattenförorening från fartyg,mot.
dumpning avfall i vatten,av.
kontinentalsockeln,

.
fornminnen och sjöfynd,

.
10. fartygs registrering och identifiering,
11. skydd för den marina miljön förorenandeandra åtgärder änmot

sådana i 6 ochsom avses
12. utlänningars inresa och

till och från Sverigeutresa
Lagen tillämpas i fråga övervakning enligt punkterna 2-8, 10om

och 11 inom Sveriges ekonomiskaäven zon.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995.

Senaste lydelse lagens rubrik 1988:445.av
2Senaste lydelse 1992:1142.
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I INLEDNING

1 Uppdraget

1 Bakgrunden till uppdraget

Sverige har ansökt medlemskap i Europeiska unionen, EU.om
Regeringen bemyndigade beslut den 26 1992 statsrådetgenom mars

Dinkelspiel tillsätta arbetsgrupp med uppgift frågorutredaatt atten
rörande gränskontroller gränsformaliteteroch inför de kommande
förhandlingarna svenskt medlemskap. Arbetsgruppen Gräns-ettom
kontrollgruppen delrapport i februari 1993 En marknadavgav en

gränsformaliteter och gränskontroller läget inom EG ochutan en-
huvudrapport i november Gränskontrollerår och gräns-samma
formaliteter i EGEU-medlemskapsperspektiv. I huvudrapportenett
redovisas Gränskontroll slutsatser vad gäller konsekvensernagruppens
för Sverige, dels deltagande i den gränslösa inre marknaden,ettav
dels Övertagande gemenskapens regler gränskontrollerettav av om
och gränsformaliteter i förhållande till utanförstående länder. Gräns-
kontrollgruppen föreslog, bakgrund sina slutsatser, bl.a.mot attav
regeringen skulle särskild förutredare utarbeta förslagutse att etten
till organisationen gränskontrollen i EG-perspektiv.ettav

Till Gränskontroll framförde Rikspolisstyrelsen problemattgruppen
kan till följduppstå hamnar och flygplatser kan drivas iattav
kommunal eller enskild regi. Exempelvis skulle kommun atten genom
tillåta flygtrafik från och till tredje land kunna tvinga staten att
organisera gränskontroll vid den aktuella flygplatsen förutsatt atten

godtog flygplatsen Kostnadernagränsövergång. förstaten som
gränskontrollen skulle med nuvarande flnansieringsprinciper till
betydande del drabba statsbudgeten. Gränskontroll föreslog attgruppen

denna fråga skulleäven utredas den särskilde utredaren. Gränskon-av
trollgruppens förslag i nämnda delar regeringen i formantogsnu av

de direktiv denna utredning fått.av
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1.2 Direktiven

2 december 1993 hemställan chefenRegeringen beslutade den på av
Hellsvik, tillkalla särskildför Justitiedepartementet, statsrådet att en

viduppdrag myndighetssamverkan gränskon-utredare med överatt se
härvid fått iEU-perspektiv Utredaren har uppgifttroll i attett m.m.

organisationen gränskontrollen, dvs. kontrol-utreda den yttreav
utgångspunkt skall därvidlen vid EU:s gränser;yttre atten vara

ansvarsfördelning mellannuvarande huvudsakliga polisenbehålla
samverkan mellan myndigheterna,och tullen ökaattmen

gränskontrollen vid vissa flygplatserutreda kostnadsansvaret för
och hamnar.

följande utgångspunkter:direktiven vidare bl.a.I anges

statsfmansiella börbl.a. med hänsyn till det läget kontrollen
utföras med mindre befintliga myndighetsresurser.eller med En

effektivitet i första hand åstad-ökning gränskontrollens börav
samarbete mellan berörda myndigheter,kommas näraettgenom

myndigheterna, vad gällerutredaren bör överväga utöverom som
befogenheter utföra visst arbeteredan i dag, bör tilläggas att

inom varandras verksamhetsområden,

bör reda hur gränskontrollfrågor löses i länderutredaren påta
iredan medlemmar EU,ärsom

frågordet faller utanför uppdraget på sådanagåatt om
myndigheterna själva bör kunnaorganisation och verksamhet som

för myndig-besluta och där det också bör ettvara ansvarom
själva bedriva behövliga utvecklingsarbetet.heterna detatt

bilagaDirektiven finns i sin helhet intagna som

22



Uppdraget1994:124SOU

1.3 Gränserna för uppdraget

Mitt huvuduppdrag har varit organisera Sveriges gränskon-att yttre
troll, kontrollendvs. och de delarav varor personer som passerar av
Sveriges integräns EU-land. Vilkenutgör gräns mot annatsom
kontroll får förekomma vid de inre gränserna gränser motsom -

medlemsland och hur denna kontroll skall gå till fallerannat -
utanför uppdraget ställning till. inreFrågan gränskontrollatt ta om
utreds EU-gränskontrollutredningen Ju 1994:01. Sist nämndaav
utredning tillsattes den efter förslag från Gränskontrollgruppenäven
i deras huvudrapport från november 1993.

inteJag har tagit ställning till under vilka villkor elleren person
denäger rätt Utredningen i förstagränsen. röratt yttrevara passera

hand organisationen den fysiska kontrollverksamheten och inteav
vilken prövning den utför kontrollen skall företa. Frågansom om
villkor för berörs i falldock de organisationen kontrollenpassage av
påverkas detta. Villkoren för EU:söver gräns äryttreav passage
såvitt gäller reglerade i EG:s tullkodex ärvarutransporter som
gällande och bindande forrätt medlemsstaterna bestämmelser-utan att

införs i respektive lands nationella lagstiftning. Vilken utfyllnadna av
svenska nationella regler varukontroll kommer krävas vidattom som

medlemskap har utredning tagit ställning till i betänkandeett annan
T ullanpassningsutredningen, SOU 1994:89. Gemensamma regler
för till derätt saknasöver gränserna förännuyttrepersoners passage
EU:s medlemsstater. Förslag till konventioner med bestämmelser om

ordning för denna kontroll finns dock.en gemensam
direktivenI uttryckligen utredaren inte skall ingå påattanges

frågor organisation och verksamhet myndigheterna själva börom som
kunna besluta Jag har bl.a. med hänsyn härtill vidstannatom. en

myndigheternasöversyn övergripande organisation och arbetssättenav
i drag. Frågor konkreta kontrollmetoder möjligheteroch tillstora om
lokalt samarbete utifrån olika lokala förutsättningar åligger det
myndigheterna själva utreda och ställning till. Sådanaatt ta ut-
redningar inompågår de berörda myndigheternas organisationer.
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2 Utredningsarbetet

Med hänsyn till eventuellt svenskt medlemskap i EUatt ett är nära
förestående har utredningsarbetet med nödvändighet bedrivits skynd-

Jag har bakgrund tidsperspektivetsamt. huvudupp-mot settav som en
gift reda formernapå för den svenska gränskontrollenatt ta måsteom
förändras omedelbart med hänsyn till gällande ordning för yttre
gränskontroll inom EU. Den andra huvudfrågan har varit sådanom
ineffektivitet föreligger i de gränskontrollerande myndigheternas
verksamhet förändringar påkallade.är Den fråganatt kansenare
ställas oberoende EU-medlemskap.ettav

Utredningsarbetet, påbörjades i februari 1994, har i principsom
bedrivits i förstaDet har varit redatre på gällandesteg. steget att ta
ordning i teori och praktik för gränskontroll såväl i Sverige som-- -
inom EU. Arbetet har i denna del bestått i studier de rättsreglerav

de gränskontrollerande myndigheternas verksamhet,styr relativtsom
omfattande studiebesök hos de gränskontrollerande myndigheterna i
Sverige och inhämtande information hur gränskontrollverksam-av om
heten organiserad i vissaär EU:s medlemsländer skriftligaav genom
frågeställningar via svenska utlandsmyndigheter. Utredningen har
dessutom företagit studiebesök i Storbritannien. Det andraett steget
har bestått i jämförelse mellan vad kan kallas EU:s krav påen som

gränskontroll i den mån sådana krav kunnat konstaterasyttre - -
och den svenska gränskontrollverksamheten, där frågan vad ettom
medlemskap i EU får för konsekvenser i detta avseende har ställts.
Steg har varit utarbetande förslag bakgrundtre de slutsatsermotav av

dragits.som
Under arbetet har utredningen haft kontakt med de under avsnitt 1.3

nämnda utredningarna, EU-gränskontrollutredningen och Tullanpass-
ningsutredningen, även med tullens och polisens interna utred-samt
ningar resultat denna utredning fått viss del Dessutom hartavars av.
kontakter hållits med andra myndigheter m.fl., bl.a. med Sveriges
delegation vid de europeiska gemenskaperna i Bryssel.

Arbetet har till inte obetydlig del försvårats fråganatt yttreav om
gränskontroll i vissa delar inte lösts inom EU. Det förekommer t.ex.

inteännu förnågra medlemsstaterna bestämmelsergemensamma
beträffande personkontroll. En svårighet har bestått i det iattannan
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Finland och NorgelandgränserSverigesoklartnuläget är motom
inreeller gränser.kommer utgöra yttreatt
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GÄLLANDEn ORDNING

3 Allmänt och gränskontrollgränserom

En territorium dess landterritorium,utgörs vattenterritoriumstats av
och luftterritorium. Territoriet omgärdas Enligtstatsgränsen.av
folkrätten i princip behörigär maktutöva allastat att gentemoten

befinner sig inom dess Man talarstatsgräns. attpersoner som om en
självstyrande ellerär suverän.stat

Staterna visade tidigt intresse kontrollera flödetett attav av varor
och Motivenöver gränserna. har skiftar generellt kanpersoner men

kontrollerna främst skettsägas och alltjämt skeratt stats-av- -
finansiella och näringspolitiska jämteskäl säkerhets- och hälsoskäl.

fysiska kontrollenDen eller inte kommer inattav varor personer
i eller landet i strid förbud eller, vad gäller pá sättut mot attur varor,
tull, skatt eller avgift undandras utförs effektivast vidstatenannan

Staterna bevakar därför sinagränsen. och anvisargränser kontrollplat-
där och får det visas förutsätt-attser varor personer passera om

ningarna för uppfyllda.är Fartygs- och flygtrafiken kontrolle-passage
praktiska skäl i hamnar och flygplatser,på dvs. på platserras av som

ligger inne statsterritoriet.pá
utförsKontrollen myndigheter tjänstemän regelmässigtav vars

tillagts vittgáende befogenheter kontrollera gods och resande jämteatt
deras bagage.

föra godsAtt i stridöver förbudgränsen eller påmot utan att
föreskrivet redovisa det tullar,sätt så andra skatter eller avgifteratt

fastställaskan straffbartnormalt enligtär de enskilda staternas
nationella rätt.

Utlänningar försöker i erforderligtstat utansom passera en
tillstånd kan regel avvisas med stöd utlänningslagstift-statenssom av
ning.
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4 Den svenska gränskontrollen

l Inledning med historikkort

Sveriges delFör bestäms främst fredstraktaterstatsgränsen medgenom
ÖresundDanmark och Ryssland. Gränsen Danmark i harmot genom

överenskommelse 1932år bestämts så, Sveriges territorialvattenatten
sträcker sig till mitten sundet. Utsträckningen Sveriges vatten-av av
territorium framgår lagen 1966:374 Sveriges sjöterritorium.av om
Luftrummet ovanför Sveriges land- och vattenterritorium utgör
Sveriges luftterritorium.

Varutullar har med säkerhet tagits i Sverige sedan 1100-taletsut
slut, medan utlänningskontrollen, i fall i organiserad form, ärvart av

datum. Passtvång förekom från tidigt 1800-tal fram till 1860åryngre
då det upphävdes. Därefter kunde utlänningar fritt i Sverigeresa
och vistas framhär till 1914år då möjligheten avvisa och utvisaatt
icke önskvärda utlänningar infördes lag. Genom 1917 årsgenom
passkungörelse återinfördes passtvånget och sedan dess har Sverige
haft lagstiftning reglerar och begränsar utlänningars rätt attsom resa
in i landet vistasoch här.

4.2 Grundläggande regler för gränspassage

4.2.1 Varor

och utförselIn- till och från Sverige skall anmälas tillav varor
tullmyndighet. Då förs i landet skall den förtullas innanen vara

har förfoga fritträtt den. Vid förtullningenövermottagaren att
kontrollerar tullmyndigheten får införas fastställeroch tullatt varan
och skatt eller avgift för den, bl.a. med ledning uppgifternaannan av
i den tulldeklaration skall i samband med in.att tassom avges varan
Betalning skatter och avgifter skall ske till tullmyndigheten.av
Generaltullstyrelsen föreskriver, efter bemyndigande från regeringen,

vilkapå platser får anmälas till förtullning. Vid utförsel,varor som
skallockså anmälas till tullmyndighet, kontrollerar tullen bl.a. om

hinder för utförsel i form utförselförbud föreligger.av
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utförselbestämmelser förfarandet vid in- ochDe styr varorsom av
i 1987:1065 tullförordningenåterfinns i första hand tullagen och

finns författningar kompletterar1987:1114. Det antalett stort som
innehåller vad inte får föras in i ellerdessa och regler utsom om som

tullfrihet i vissa fallriket, skattesatser, bestämmelser om m.m.ur
och innehåller från de huvudreglerRedan TuL TuF undantag som
första stycket. tullmyndighet importör ellerredovisats i Bl.a. kan ge

tillstånd förfoga innandennes ombud hand och överatt ta om varor
avgift fastställts vid förenklat tullförfarande.och s.k.skatt

4.2.2 Personer

Utomnordiska medborgare

in i Sverige skall enligt huvudregeln hautlänningEn som reser
vidare havisering, tillstånd till inresan. Han skall uppehållstill-dvs.

vistas här månader och arbetstillstånd hanstånd han än tremer omom
Undantag krav från visering föreligger dock enligtarbetar här. på

internationella överenskommelser länder.mångagentemot
utlänningar förutsätter de villKontrollen gränsenatt passeraav som

Därför ilegitimera sig. krävs utlänning ellerkan att en som reser
identitetshandling. Reglernai Sverige har eller motsvarandevistas pass
utlänningslagen 1989:529utlänningskontrollen återfinns irörsom

utlänningsförordningen 1989:547.och
visa sitt förEnligt kap. 1 § UtlL skall utlänning5 upp passen

föreskrivs.polismyndigheten vid inresa eller inte Hanannatutresa om
skyldig polismyndigheten deenligt lagrum också lämnaär attsamma

visa handlingar betydelse för hansupplysningar och de ärupp som av
till inresa och vistelse i Sverige.rätt

föreskrivs utlänningar inte särskiltkap. § UtlFI 5 1 utanatt
i s.k. passkontroll-tillstånd får in eller landet påänut annatresa ur

kapitel. Undantag frånVilka i 3 § idessa ärorter. anges samma
fartygfinns för ibestämmelserna in- och påutresa passagerareom

trafik för besättningsmän fartyg och luftfartyg.reguljär och
inteoch kontrollUndantagen innebär bestämmelserna passtvångatt om

luftfartyget.förrän utlänningen lämnar fartyget ellertillämpas
inte vid i hamnen respektiveKontrollen sker alltså pågränsen utan

har be-flygplatsen. Om inte polismyndigheten bestämmer annat
luftfartyget tillfälligt,lämna fartyget ellersättningsmännen rätt utanatt

sig 7eller andra handlingar, de uppehåller påvisa ortenatt ompass
UtlF.kap. §§5-7
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Vid från Sverige förekommer inte längre någon regelbundenutresa
passkontroll. Polisen får emellertid i vissa fall, bl.a. detta behövsnär
för förebygga eller beivra brott, kräva utlänningaratt att utsom reser

landet visar sitt 5 kap. 7 § UtlF.ur upp pass

Nordiska medborgare

Medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge enligt särskildaär
bestämmelser i UtlL och UtlF undantagna bestämmelserna om

viseringpasstvång, och arbetstillstånd. kanDe fritt i Sverigeresa
och vistas och arbeta här. Svenska medborgare har motsvarande
rättigheter i de andra nordiska länderna. Inresa till eller frånutresa ett

nordiskt land behöver därför inte ske på passkontrollort kanannat utan
s.k.äga på gränsövergångsställen ofta obevakade.ärrum som

Nordbor behöver inte visa vid inresa från nordisktett annatupp pass
land de måste, det begärs, kunna visa passfrihet gällerattmen om

förete bevis sitt medborgarskap.attgenom om
Undantagen för nordbor grundas på nordisk passkontrollöverens-en

kommelse och på protokoll från 1954år angående befrielse förett
medborgare i Sverige, Danmark, Finland och Norge från underatt
uppehåll i nordiskt land hemlandet innehavaän ochannat pass
uppehållstillstånd.

Även nordbor skyldiga uppvisaär då de in i Sverigeatt pass reser
från utomnordiskt land. Annan utlänning nordboän tillett som reser
Sverige från nordiskt land behöver endast visa sittett annat upp pass

polismyndighetennär kräver det.
Nordbor behöver aldrig visa då de från Sverige till ettpass reser

nordiskt land.annat

4.2.3 EES-avtalet och gränskontrollfrâgorna

Avtal frihandel fanns redan innan EES-avtalet mellan EFTA-om
länderna och EG. Detta innebär bl.a. tullarna påatt utomvaror -
jordbruksprodukter har tagits bort. I och med EES-avtalet upp--
rättades marknad för tjänster och fri rörlighet infördesen gemensam
för och kapital deöver avtalsslutande ländernas gränser.personer
Sedan EES-avtalet trädde i kraft år 1994 krävs i princip inget tillstånd
för inresa till Sverige för medborgare i EES-staterna. Gränskontroll-
frågor regleras dock inte i EES-avtalet. Detta innebär bl.a. att
tullprocedurer och passkontroller bibehållits mellan medlemsländerna.
I anslutning till avtalet förband sig länderna genom en gemensam
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deklaration fortsätta samarbetet i syfte förenkla gränskontroller-att att
för personer.na

4.2.4 Sanktioner åtgärder vidoch andra otillåten

gränspassage

Varusmuggling

till ekonomisk vinning har medförtMöjligheterna överträdelseratt av
in- och utförselbestämmelser beträffande förekommer. Dettavaror

får föras eller avgiftgäller såväl skatt erläggsvaror som om som
narkotika.förbjudna varor, t.ex.

in-för i strid eller utförselförbudDen över gränsen motvarorsom
eller avgiftspliktigaeller det skatte- undan-gör på sätt att varorsom

enligt varusmugglingslagen 1960:418dras kontroll skall dömas för
Ävenuppsåtligen.varusmuggling brottet sker gärningar begångnaom

straffbelagda liksom försök till uppsåtligtoaktsamhet brott.ärav grov
Som varusmuggling lämnande oriktiga uppgifter iävenanses av
tulldeklaration eller vilseledande i samband med tullbehandlingannat

gods. bl.a. det förövats yrkesmässigt,Brottet grovtanses som omav
gods betydande värde eller det gällt narkotika i vissa fall.avsett av om

vissVidare det enligt VSL straffbart befattning medär att ta
smuggelgods befälhavare vissakan på transportmedel dömas församt
bristande tillsyn smuggelgods påträffas transportmedlet.påom

VSL innehåller också bestämmelser beslag och förverkandeom av
framställningensmuggelgods och brottshjälpmedel, vartill återkommer

avsnittet gränskontrollerande myndigheternasnedan under deom
befogenheter.

bör här framhållas 1986 varusmugglingsutredning harDet årsatt
fram lagstiftning SOUlagt förslag området i betänkandetny

Om smugglingslagstift-1991:84. Betänkandet har remissbehandlats. ny
införas frågan Sverigening kommer hänger medatt samman om

kommer inträda i och därmed omfattas EG:s tullunion.EU Detatt av
därför oklart vad kommer hända med Varusmugglingsutred-är attsom

ningens förslag.

Illegal invandring

uppskatta i vilken omfattning illegal invandringsvårt tillDet är att
Sverige förekommer. det förekommer känt såvälAtt är attgenom

påträffas inne i tillstånd vistas härlandet utan attpersoner som genom
hjälp falska identitetshandlingarde försök komma medatt av som
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avslöjas vid passkontroller.våra På tid har flera försök tillsenare
människosmuggling, främst med fartyg, avslöjats. Orsakerna till att
utlänningar försöker sig i landet tillstånd torde variera.ta utan

utlänning försökerDen sig in i landet ellerta utansom pass
erforderliga tillstånd, med hjälp falska handlingar eller oriktigaav
uppgifter i övrigt, tillräckliga medel för sitt uppehälle ellerutan om
det kan han kommer begå brott här eller i nordisktantas att att annat
land kan avvisasregel direkt vid Avvisningengränsen. kan isom
dessa situationer polismyndighetengöras utför kontrollen.av som
Handläggningen avvisningsfrågan skall i vissa fall, bl.a.av om
utlänningen söker asyl här, skötas Statens invandrarverk.av

utlänningEn har kommit in i Sverige lagligtpå kan i vissasättsom
fall utvisas, beslut Statens invandrarverk hanst.ex. genom av om
uppehållstillstånd löpt eller återkallats eller beslut allmänut genom av
domstol han döms för brott, allt under i lag angivnanärmareom
förutsättningar.

Det inte straffbart in i Sverigeär och erforderligaatt utanresa pass
tillstånd. Den vistas här tillstånd kan dock dömas till böterutansom
enligt 10 kap. §1 UtlL. Alltsedan 1937 utlänningslagårs trädde i
kraft har det varit straffbart hjälpa utlänning in illegaltatt atten resa
till Sverige. Bl.a. grundpå uppmärksammade fall människo-av av
smuggling skärptes straffen för medhjälp till illegal inresa den
l januari 1994. Bestämmelserna återfinns i 10 kap. 2 § och 5 § UtlLa
och innebär den hjälper utlänning komma in i Sverigeatt attsom en
i strid med gällande bestämmelser eller organiserar sådan verksamhet
i vinstsyfte kan dömas till fängelse i till Samtidigttvå år. medupp
straffskärpningen infördes i 10UtlL kap. 6 § möjlighet förverkaatt
transportmedel vid brottet prop. 199394:52.använts Vidare harsom

visst kostnadsansvar förtransportörer utlännings återresa denneom
avvisas därför han saknar eller de tillstånd krävs föratt attpass som

in i landet eller medel för sin hemresa. Bestämmelsenresa om
finns i 9transportörers kap. 2 § UtlL och gäller resande medansvar

fartyg eller luftfartyg. 3 §I i kapitel kompletterande reglersamma ges
kostnadsansvar för återresa och uppehälle för anställda ochom

fripassagerare på transportmedel. Ansvaret för dessa åvilar tillägare
fartyg eller luftfartyg och transportmedlets befälhavare.
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4.3 gränskontrollerande myndigheternasDe

ansvarsområden och organisation

4.3.1 Sammanfattning

Tullen, polisen och Kustbevakningen för den svenska gränskon-svarar
trollen. Tullen har för varukontrollen, vad gälleransvaret utom
trafiken till sjöss Kustbevakningendär har självständigtett ansvar,
medan polisen för personkontrollen. Polisen och Kustbe-svarar
vakningen skyldiga bistå tullen vid de kontrollåtgärderär att som
tullen utför tullen begär detta. Utlänningslagstiftningen medger attom
tullen och Kustbevakningen medverkar vid polisens personkontroll vid

det finns ingen uttrycklig skyldighet för dessagränserna men
myndigheter bistå polisen.att

Myndigheterna frihethar själva organisera kontrollen inomstor att
de lagstiftningen medger och med de prioriteringar regeringenramar
anger.

4.3.2 Tullverket

Tullverkets organisation och arbetsuppgifter framgår regeringensav
förordning 1991:1524 med instruktion för Tullverket, jämte
Generaltullstyrelsens kungörelse T FS 1991:15 föreskriftermed om
organisation tullstatenav m.m.

instruktionen förI Tullverket verkets uppgifter i 2 Däranges
stadgas bl.a. Tullverket uppbär tullar, andra skatter avgifterochatt

vid införsel övervakar och kontrollerartas ut samtsom av varor
trafiken till och från utlandet så bestämmelser införsel ochatt om
utförsel efterlevs. Tullen samlar vidare in och bearbetarav varor
uppgifter för utrikeshandelsstatistik bedriver vissoch utrednings- och
åklagarverksamhet vad gäller misstänkta varusmugglingsbrottoch brott
med anknytning till varusmuggling.

Tullen kan med stöd föreskrifter i UtlL och UtlF medverka vidav
polisens kontroll utlänningar i landet.av som reser

Tullverkets Generaltullstyrelsen.högsta myndighet regionalaDenär
Östra,organisationen består fyra tullregioner Norra, Södra ochav -

Västra med Stockholm,Haparanda, Malmö och Göteborg som-
regionhuvudorter. Tullregionerna i sin indelade i tulldistrikt.är Itur
varje tulldistrikt finns tullkammare. Om det för expedieringkrävsen

utrikes trafik kan del tullkammaren lokaliserad tillav av vara annan
tulldistriktets huvudort. Sådan utlokaliseradän del kallas tullsta-ort
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tion. Som föreskriver Generaltullstyrelsen vilkanämnts påovan
platser får anmälas till förtullning. Vilka dessa platser ären vara
framgår Generaltullstyrelsens tillkännagivande T FS 1992:25av av
uppgifter tullplatser och tullmyndigheternas öppethållandeom m.m.

tullplatserna finnsPå antingen tullkammare eller tullstation. För
finnsnärvarande 35 tullkammare i landet.

Genom regleringsbrev regeringen Tullverkets mål och priori-anger
terade uppgifter verksamhetsår. grundvalPå regleringsbrevetper av

Generaltullstyrelsen målen för verksamheten verksam-anger genom
hetsöverenskommelser med varje region. Verksamhetsöverenskommel-

relativt detaljerade och kanär hur timmarmångat.ex.serna ange som
skall för viss verksamhet och hur hög, iavsättas räknat,procenten
kontrollfrekvensen skall för vissa transportmedel ellertypervara av
resande. regionalaDe myndigheterna träffar på verksam-sättsamma
hetsöverenskommelser med de lokala tulldistrikten tullkamrarna om
hur arbetet skall bedrivas.

Generaltullstyrelsen har alltså frihet besluta hurstor att om
förverksamheten skall organiseras lösandet uppgifterde Tullverketav

Ävenålagts. de regionala och lokala myndigheterna har stora
möjligheter själva bestämma hur skall deuppnå målatt man som

i verksamhetsöverenskommelserna.anges
Lokala variationer i förekommerarbetssättet eftersom metoderna för

kontroll och övervakning avhängiga vilkenär trafiktyp av som
förekommer i respektive distrikt. förfogar,Tullen Generaltullstyrelsen
inräknad, 3 200 årsarbetskrafter.över ca

För riket fördelade sig insatserna, i årsarbetskraftenprocent av
räknat, följandepå budgetåret 199293.sätt

Klarering och kontroll transportmedel 10 %av-
Klarering och kontroll kommersiellt gods 59 %av-
Kontroll i resandetrafiken 15 %-
Efterkontroll företag 5 %av-
Övervakningstjänst %2-
Tullkriminaltjänst 10 %-

Med klarering åtgärder tulljänsteman vidtar i anledningavses som en
någon anmäler till viss form tullklarering anmälanattav en vara av

till förtullning vid införsel, behandling i samband med hemtagning vid
s.k. förenklat tullförfarande eller anmälan vid utförsel. Resursinsatsen
för klarering efterfrågestyrd. Med kontroll sådanaär åtgärderavses

inte obligatoriska och initiativstyrda.är Vad gäller godsetärsom som
klareras inte arbetsinsatsen förgår kontroll särskilja eftersomattsom

arbetsuppgifterna i praktiken intergrerade med varandra.är

35



svenska gränskontrollezzDen 1994:124sou

Redovisningen tidrapporteringbygger den regelbundetpå görssom
uppföljningssystem TUSS.i Tullverkets -

Polisen4.3.3

Polisväsendets organisation regleras i polislagen 1984:387 och
polisförordningen 1984:730.

Rikspolisstyrelsen central förvaltningsmyndighet för polisväsendetär
tillsyn regional nivå följeroch detta. På polisväsendetöverutövar

länsindelningen. länsstyrelserna länens högsta polis-Det är ärsom
indelat i polisdistriktLänet kan i sin eller utgöratur ettorgan. vara

distrikt efter bestämmer. Vilkenenda vad länsstyrelsen verksamhet
polisverksamhet framgår dels PL, dels andra för-ärsom av av

däribland tillsammansfattningar, UtlL med UtlF reglerarsom
utlänningskontrollen polisens ansvarsområde.ärsom

Enligt tullagstiftningen polisen skyldig begäran biståpå tullenär att
myndighetensi den kontrollverksamhet.

för varjeLänsstyrelsen beslutar budgetår polismyndigheternasom
organisation,grundläggande i den mån regeringen inte beslutat om

särskiltdenna. Länsstyrelsen skall vidare till de prioriteringarattse
och riktlinjer riksdagen och regeringen lägger fast för polisarbetetsom
får genomslag i polisverksamheten och länets polis organiseradäratt
på ändamålsenligt verksamheten samordnas såväl inomsättett attsamt

mellan länen. Om inte följerlänet författning, andraannatsom av
föreskrifter, länsstyrelses eller regeringens beslut så beslutar polismyn-
digheterna själva sin organisation i övrigt, indelning distriktenom av
i polisområden, stationeringsorter och fördelning personal.av

Som finns i 3 § UtlF angivet vilka platsernämnts ärovan som
passkontrollorter. polisenPå dessa har personal utförorter som
kontroll utlänningar. förtjänar här påpekasDet redan det inteatt attav
finns några passkontrollorter vid Sveriges Norge ochgränser mot
Finland. berorDetta på den nordiska passkontrollöverenskommelsen

redovisats under avsnitt 4.2.2. Personalåtgången vidsom ovan
kontrollorterna mycket varierande och helt flödetär styrs av av

vid varje ställe. Som jämförelsegränsen kanpersoner som passerar en
polismyndigheten i Stockholms län har 30 poliser 60nämnas ochatt

befattningshavareandra för vid flygplatskontrollen Arlandaavsatta
medan Kallax flygplats i Luleå har polis vid behov utfören som
kontroll där. Det del polisensär svårt hur personalatt storange av

sysslar med gränskontrolluppgifter eftersom dessa oftasom personer
har andra uppgifter.även
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Uppgifterna personalåtgången hämtade blandär påom svaren en
förfrågan Rikspolisstyrelsen gjorde till samtliga polismästaresom per
den januari 199425 angående personal sysslade med passkontrollsom
hos olika polismyndigheterna.de

4.3.4 Kustbevakningen

Kustbevakningen inrättades självständig myndighet den juli1som en
1988. Före detta datum utgjorde kustbevakning Tullverketsen av
bevakningsgrenar. förordningenEnligt l988:256, ändrad 1992:453
med instruktion för Kustbevakningen har Kustbevakningen till uppgift

i enlighet med särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning ochatt
kontroll- och tillsynsverksamhet miljöräddningstjänst tillsamtannan

sjöss. sådan särskild föreskrift återfinns i 66 §En TuF där det sägs att
Kustbevakningen skall utföra tullkontroll sjötrafiken. Kustbe-av
vakningen har alltså självständigt för denna kontroll.ett ansvar

polisen Kustbevakningen skyldighetPå harsätt attsamma som en
bistå tullen vid tullens kontrollverksamhet detta begärs.om

Kustbevakningen kan medverka vid polisens kontrolläven av
inresande utlänningar enligt UtlF.UtlL och

Övriga uppgifter Kustbevakningen enligt särskilda be-harsom
stämmelser bl.a. polisiär övervakning till havs, i kustvattnen och iär

fartygsinspektioner,Vänern och Mälaren, kontroll farligt gods,av
fiskeövervakning och identifieringsuppdrag för militär myndighet.
Kustbevakningen utför inte bara uppgifter svenskt sjöterritoriumpå

också utanför detta inom Sveriges ekonomiska enligt lagenutan zon
1992: 140 Sveriges ekonomiskal om zon.

Kustbevakningen bildar sammanhållen myndighet och beståren
organisatoriskt central ledning, fyra regionala ledningar samtav en en
lokal organisation. Den centrala ledningen stationerad i Karlskronaär
och regionledningarna i Härnösand, Stockholm, Karlskrona och
Göteborg. Förutom i Stockholm regionledningarna samlokaliseradeär
med respektive marinkommando. lokala organisationenDen består av
32 flygstationer.kust- och

Kustbevakningens regleringsbrev utfärdasverksamhet styrs av som
priorite-regeringen, i vilka verksamhetens övergripande mål ochav

ringar Myndighetens styrelse beslutar sedan riktlinjer för huranges.
uppgifterna prioriteras.skall Därefter beslutar verkschefen om

inriktningverksamhetens för varje region efter dialog med regionled-
ningarna. Kustbevakningen har alltså, liksom tullen och polisen, stor
frihet organisera sin verksamhet.att

37



svenskaDen gränskontrollerz 1994:124sou

Kustbevakningen bedriver utpräglat operativ verksamhet meden
inriktning övervakning ipå samverkan med rad andra myndigheter.en
I verksamheten använder Kustbevakningen fartyg, flygplan,svävare,
hydrokoptrar, bilar och snöskotrar. Målsättningen för närvarande,
enligt gällande regleringsbrev, ständigt ha minst 16 fartygär fyraatt

region i verksamhet dygnet och flygplantva dygn.runtper per
Kustbevakningen förfogar 600 anställda 550 ärsarbetskrafter,över ca
drygt 100 fartyg, 80-tal fordon och flygplan,4 3 förett varav
operativt bruk.

4.4 Myndigheternas befogenheter vid

gränskontrollen

4.4.1 Sammanfattning

Det i första handär tullen för kontrollen desom ansvarar av varor
Sveriges kontrollFörutom färgränser. lovattsom passerar av varan

föras in i eller landet fastställahar tullen tull ochatt ut attur annan
skatt eller avgift för den vid införsel. De bestämmelser reglerarsom
varukontrollen återfinns i författningar.antal De centralaett stort
reglerna för vad skall iakttas och vad tullen har för befogen-som om
heter kontrollera inte förs eller i strid förbudatt att ut moten vara
eller pä skatt eller avgiftsätt undandras finns i TuL, TuFatt staten
och VSL. TuL och TuF reglerar löpandetullens kontrollverksamhet
medan det i VSL bl.a. vilka befogenheter tullen vidharanges
misstanke brott den lagen. Vid sidan tullenmotom av ansvarar
Kustbevakningen självständigt för tullkontroll sjötrafiken medav
befogenheter motsvarande tullens. Pâ begäran tullmyndighet skallav
polismyndighet och Kustbevakningen lämna bistånd det krävsäven om
för kontrollätgärder skall vidtas.kunna Tjänstemännen vid polisenatt
och Kustbevakningen har vid sådant biträde i princip befogen-samma
heter vad tulltjänsteman har.som en

Polisen ansvarig förär kontrollen utlänningars inresa i Sverige.av
Kontrollen sker i första hand och handlingarandraattgenom pass
granskas vid Polisens befogenheter igränsen. detta avseende ianges
UtlL och UtlF. Polisen kan vid kontrollen bistäs tulltjänstemän ochav
tjänstemän vid Kustbevakningen. förekommerDessutom särskilt
förordnade passkontrollanter anställda och utbildadeärsom av
polisen. Vid den löpande kontrollen har de övriga tjänstemännen i
princip befogenheter polismännen vad gäller de omedelba-samma som

kontrollåtgärderna. Dock skall de överlämna ärendet polismyn-tillra
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utlänning inte styrka sin tilldighet eller polisman kan rättom en
omhändertagitinresa eller de någon.om

4.4.2 Varukontrollen

Inledning

försskall kontrollera intetulltjänstemännen kunnaFör attatt varor
de kani strid gällande bestämmelser krävsöver gränsen attmot

transportmedel jämte resande och derasundersöka såväl varorna som
för anmälnings- ochbefogenheter de har kontrollerabagage. De att att

föreskrifter meddelats meduppgiftsskyldigheten enligt TuL, eller som
fullständigt finns i och TuF.fullgjorts riktigt och TuLstöd lagen,av

ytterligareVSL har tulltjänstemannenVid misstanke brott motom
Kustbevakningstjänstemännens ochenligt den lagen.befogenheter

finns i huvudsak ipolismännens befogenheter då de biträder tullen
författningar.samma

kontrollbefogenheter enligt fl. författningarTullens TuL m.

överin-under Tullverkets61 och 62 §§ TuL stårI näranges en vara
fall förutsättning dettullkontroll. i mångaseende Det är att somen

för tulltjänstemannen skallunder tullkontrollskall undersökas står att
förenklat kanutnyttja sina befogenheter enligt TuL. Någotha rätt att

deinförs under tullkontroll längestår så ärsägas att varor som
utförsel.utförs från det de anmälts tilloförtullade och attvaror som

införsel i princip tullkontroll längeTransportmedel vid under såstår
iblandmedförs under sådan kontroll eller lossats,de stårvaror som

inte medförs till dess anmälan transportmed-ochlängre, omvarorom
Vid utförselinförsel behandlats tullmyndigheten.lets transport-avav

sedantill skall från riket,det under kontroll dess det avgåmedel står
förhållandet undergjorts. Det något ståranmälan detta attom

fritt företa deinte tulltjänstemännen hartullkontroll innebär rätt attatt
får vidtasfinner nödvändiga. Vilka kontrollåtgärderkontroller de som

paragraferna ii de följande TuL.anges
tullmyndigheten, för kontroll63 §I TuL attatt av an-anges

fullgjorts, får undersökamälnings- och uppgiftsskyldigheten

därtransportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen varor
utförsel från tullområdet. Medvid införsel ellerkan förvaras

landområdedefinition i § Sverigestullområdet enligt TuL4avses
sjöterritorium luftrummet däröver.och samt

39



Den svenska gränskontrollen sou 1994:124

områden för tullupplag, tullager, frihamnar och exportbutiker,
flygplatser och bangårdar, där står under tullkontrollvaror som
förvaras, och lokaler inomäven sådana områden, samt

handresgods, såsom resväskor och portföljer, handväskorsamt
och liknande medförs resande vid inresa till ellersom utresaav
från tullområdet.

Befogenheterna enligt 63 § får användas endast i det syfte som anges
i inledningen lagrummet, nämligen för kontroll denattav av an-
mälnings- och uppgiftsskyldighet föreligger tullmyn-gentemotsom
digheterna full gjorts riktigt fullständigt.och krävsDet dock inte någon
misstanke oegentligheter för kontrollen skall få utövas. Detatt ärom
med stöd denna bestämmelse tullmyndigheten kan företa s.k.av som
stickprovskontroller och vissa selektiva kontroller. Paragrafens första
punkt innefattar befogenhet undersöka postförsändelser.att

Enligt 6465 §§ förare eller befälhavareär på ett transport-en en
medel i vissa fall skyldig använda den tullmyndighetenväg anvisar,att

på tullmyndighetens anmaning och lämna uppgifteratt stanna ochatt
visa de handlingar krävs för kontrollen. Han kan också förbjudassom

uppehåll under singöra i landet och ankommaatt eller avgåattresa
med transportmedlet beträda eller lämna, lossa eller lastasamt att
detsamma. Hans handresgods får undersökas i den utsträckningm.m.

i 63 § 31 stsom anges p.
Tullmyndighet får enligt 66 § anbringa lås, förseglingar och

igenkänningsmärken på transportmedel och står undervaror som
tullkontroll hand registreringsbevisäven eller liknande församt ta om

hindra transportmedlets avgång.att
I de följandenärmast paragraferna tullmyndighet rätt stängaattges
område där transportmedel lossas eller lastas liksom infarter till ochav

utfarter från tullupplag, frihamnar och flygplatser prejarättsamt att
fartyg 67-68 §§.

Härefter följer i 69 § bestämmelser den uppgifter skallattom vars
kontrolleras skyldigär bistå med den kanatt transport av varan som
krävas för kontroll, han skall lämna tillhandahållaatt samtvaruprov
arbetsbiträde för provtagning m.m.

I 70 § tulltjänsteman allmän befogenhet undersöka ochattges taen
på står under tullkontroll. Bestämmelsen bl.a.prov varor som avser

täcka undersökarätten herrelöst godsatt anträffas flyg-att påsom
eller färjeterminaler.

75-79 §§ tullmyndighet utföra efterkontrollrätt attc ger av
räkenskaper, anteckningar hos den uppgiftsskyldigär förm.m. som
kontroll de uppgifter lämnats varit riktiga och fullständiga.attav som
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Genom bemyndigande i TuL har regeringen i TuF utfärdat närmare
föreskrifter tullkontrollen och de i TuL angivna befogenheterna iom
samband med denna. Flera befogenheterna i TuL innebär ingreppav
i den grundlagsskyddade personliga integriteten och rörelsefriheten.
Sådana rättigheter får begränsas under vissa förhållanden endastmen

lag. innebärDetta regeringens föreskrifter i dessa fall inteattgenom
får medföra ytterligare begränsningar vad redan följerän TuL.som av
Jfr 2 kap. 12 § regeringsformen.

I TuF tullmyndighet bl.a. kvarhållarätt tåg på gränsortattges om
det oundgängligen krävs för kontroll hänvisas till luftfartsför-samt
ordningen enligt vilken tulltjänsteman har befogenhet begäraatt att
luftfartyg hindras avgå eller landa. 63 § TuF respektiveattanmanas
98 § luftfartsförordningen [1986:171].

Enligt föreskrifter i 3 § 1 lagen 1960:419 förbud i vissamom. om
fall införsel spritdrycker har tulltjänsteman visiterarättmot attav
fartyg det oundgängligen erfordras för kontroll spritdryckerom av om
medförs i strid förbud.mot

En viktig regel tvångsmedelsanvändning finns också i 48 § TuL.om
Enligt den bestämmelsen får tullmyndighet hand oförtulladta om en

för tillfällig förvaring det behövs för tullkontrollen. Ett sådantvara om
omhändertagande kan bl.a. användas det finnsnär risk för tull,att

skatt eller avgift undandras eller risk för någon importregle-annan att
ring överträds, det finns grund för i beslag påutan att att ta varan
grund brottsmisstanke.av

Tullens kontrollbefogezzheter enligt varusmugglingslagen

Om straff för varusmuggling, försök härtill och andra brott med
anknytning till varusmuggling bestämmelser i VSL. Enligtges samma
lag skall gods varit föremål för varusmuggling försökeller därtill,som
jämte emballage och kärl godset förvarats förklaras förverkat.som
Även hjälpmedel vid brottet fåranvänts förklaras förverkat.som

Vid misstanke brott VSL har tullmyndighet dessochmotom
tjänstemän längre gående befogenheter vadän stadgas i TuL. Försom

dessa befogenheter skall det iutövas är regel absolutatt kravett att
brottsmisstanke föreligger. I 14 § VSL åläggs bl.a. tulltjänsteman att

övervaka brott lagen inte äger Han har i detatt motnoga rum.
sammanhanget griparätt misstänkta och medta tillattsamma personer
förhör polisman har enligt rättegångsbalken. Detta innebärsom en att
den på sannolika skäl, eller i vissa fall skäligen, kan misstänkassom
för brott får gripas den befinner sig på plats där brottsamt att ettsom
begåtts får till förhörmed han kommavägrar med frivilligt 24tas om
kap. §7 och 23 kap. 8 § RB. Egendom kan förverkadantassom vara
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smuggelgods, emballage och brottshjälpmedel fårenligt VSL tas--
§ VSL. eftersökandei tulltjänsteman enligt 15 För sådanbeslag avav

18 § VSL och de lagrum denna paragrafegendom har han enligt
förordnandesärskilthänvisar till företa husrannsakanrätt utanatt

magasin, upplagsbodar och uthus, i alla lokaler dit allmän-härom i
tillträde i lokaler kända tillhåll förheten har ärsamt som som

handlas med smuggelgods.förbrytare ocheller ställe där detsom
vidare enligt 18 § VSLTulltjänstemannen har rättsamma som

särskilt förordnande i brådskan-polisman företa husrannsakan utanatt
rättegångsbalkens terminologi om fara ide fall, eller med är
§ innebär bl.a. tulltjänsteman hardröjsmål 28 kap. 5 RB. Detta att

fall företa husrannsakan i syfte säkra bevisningi brådskanderätt attatt
VSL för eftersökande skallrörande brott eller någonmot av som

omständigheter i övrigtgripas. Allt under förutsättning deatt som
uppfyllda.husrannsakan enligt 28 kap. RBkrävs för är

kroppsvisitationtulltjänsteman företar och ytlig19 § VSL tillåter att
anträffas vid eller ankommerkroppsbesiktning hos den gränsensom

finns anledningtill förbindelse till utlandet detplats med att antaom
kroppsvisita-underkastat beslag. Medhan har sig godspå äratt som

undersökning kläderenligt 28 kap. § ochtion 11 RB annatavavses en
paket och andra föremålbär sig väskor,någon på samt av somsom

sig. Enligt 28 kap. 12 § RB med kroppsbe-har mednågon avses
inreundersökning kroppens och tagandesiktning samtyttre av provav

undersökande sådana Definitioner-från människokroppen och prov.av
kroppsvisitation kroppsbesiktning infördes i 1993och RB årna av

kroppsbesiktning definieras199394:24. ytlig inte.prop. Begreppet
detta begrepp fårspecialmotiveringen innebördenI attanges av

förekommerinom för den lagstiftning där denbestämmas ramen
kroppsbesiktning enligt torde38. Ytlig VSLangiven prop. s

och bl.a. kontrollerarinnebära granskar den nakna kroppenatt man
inre kroppsöppningarna jfrinte kroppens ellerskägg och hår men

har alltså betydligt längre198l82:2 24. Tulltjänstemannenprop. s
situationer brottsmiss-visitera resande i de dågående befogenheter att

63utför löpande kontroll enligt § TuL.tanke föreligger då hanän
vid ytlig kroppsbesiktning. En tulltjänste-Befogenheterna dockstannar

28 13 §befogenhet polisman har enligt kap. RBhar inte denman som
fullständig kroppsbesiktning.i brådskande fall själv beslutaatt om

får tulltjänstemannen urinprovSedan den januari 1994 på1 även ta
kroppsbesiktigas 19 § VSLfår kroppsvisiteras och enligtden som

införts för sväljare199394:24. Befogenheten har s.k.prop. att
narkotikaupptäckas, dvs. smugglarskall kunna personer som genom

fårvidsvälja den och förvara den i kroppen Ingengränspassagen.att
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dock kvarhållas för tagande urinprov vilket innebär sådantattav prov
i princip förutsätter frivillig frånmedverkan misstänkte.den

Om chef vid tulldistrikt finner det oundgängligen nödvändigt kan
han enligt 19 § VSL besluta skärpning tullkontrollentemporärom av
beträffande persontrafiken till eller från utlandet. Han kan förordnadå

kroppsvisitation skall företas allapå kommer eller skall åkaatt som
med visst transportmedel eller viss kontrollplats undersom passerar
viss tidsperiod. befogenhetDenna frånundantag principenär ett att
kontrollerna enligt varusmugglingslagen kräver konkret brottsmisstan-
ke den vilken riktartvångsåtgärden sigmot mot.

Om brottsmisstanke kvarstår den enskildenär tulltjänstemannen
sina befogenheter kanuttömt utredningen fortsätta för-attgenom

undersökning rörande brott inleds. Förundersökningen kan enligt 13 §
VSL inledas tullmyndighet och då har chefen för tullmyndighetenav
bl.a. möjlighet besluta kroppsbesiktning begränsningenatt utan attom
den skall ytlig. Om saken inte enkel beskaffenhetär skallvara av
förundersökningen dock åklagare.övertas Närmare bestämmelserav

förundersökning i 23 kap. RB.om ges

Begränsningar tullens befogenheteri

En förutsättning för tulltjänstemännen skall få utnyttja befogen-deatt
heter beskrivits det sker i syfte kontrolleraär att att attsom ovan
bestämmelserna in- utförseloch efterlevs.över gränsen Enom varors
tulltjänsteman har ingen befogenhetgenerell ingripa i andra fall. Enatt

väsentlig begränsning tulltjänstemannens utföraär rättattannan att
kontroller och vidta tvångsátgärder i vissa fall endast gäller vid

Medgränsen. här flygplatsergräns även och hamnar. Dettaavses
uttrycks i 63 § TuL på kontrollerna får utförassätt vidt.ex. att
införsel till utförseleller från tullområdet och i 19 § VSL på sätt att
kroppsvisitation får utföras den anträffaspå vid gräns-m.m. som en
eller kustort eller ankommer till plats har förbindelse meden som
utlandet. Varusmugglingslagens bestämmelser gripande, beslagom
eller husrannsakan innehåller dock inte någon territoriell begränsning.

Kustbevakningens medverkan och befogenheter vid tiilkontrollen

Kustbevakningen skall enligt 73 § 66TuL och § TuF medverka i
tullens kontrollverksamhet utföra tullkontroll sjötrafiken.attgenom av
På begäran skall Kustbevakningen i övrigt bistå tullmyndighetäven

det behövs för avsedd kontrollåtgärd skall kunna utföras.attom en
Kustbevakningen deltar inte vid förtullning, tulltaxering, uppbörd av
skatt och avgift uppgifterna i princip vid denetc. utan stannar

43



Den svenska gränskontrollezz sou 1994:124

fysiskaomedelbara kontrollen resande- och varutrañken. Kustbe-av
vakningen förhar, kunna utföra kontrollen, tillagtsatt samma
kontrollbefogenheter vad tullen har enligt TuL och TuF enligt vadsom

redovisats med det undantaget Kustbevakningen inte harattsom ovan,
kvarhålla I praktikenrätt tåg. det Kustbevakningenär utövaratt som

befogenheten preja fartyg. Kustbevakningen deltar inte i denatt
efterkontroll handlingar kan utföras tullen och haretc.av som av
därför inte befogenhet kräva sådant material.att

Tjänsteman vid Kustbevakningen har skyldigheter ochsamma
befogenheter tulltjänsteman vad gäller kontroll enligt VSL. Beslutsom

skärpning tullkontroll ankommer dock inte på Kustbevakningen.om av
Kustbevakningen inte inleda förundersökningäger rörande brott mot
VSL och kan följaktligen inte besluta husrannsakan, kroppsbe-om
siktning förutsättningarunder de förundersöknings-gällerm.m. som

Tjänstemanledare. vid Kustbevakningen har liksom tulltjänsteman rätt
visitera fartyg enligt förbudlagen i vissa fall införselatt om om av

spritdrycker.

Polisens medverkan och befogenheter vid tullkøntrollen

Polisen § 66enligt 73 TuL och § TuF skyldigär bistå tullen vidatt
kontroller begäran tullmyndighet. föreliggerpå Här viss skillnadav en
jämfört Kustbevakningen,med för tullkontrollvars ansvar av

följersjötrafiken direkt författning och därmed inte förutsätterav en
begäran från polisens uppgiftertullen. I ingår uttryckligen att
medverka vid Tullverkets kontroll utrikes flygtrafik. Polismännenav

deltar i kontrollen har i allt väsentligt kontrollbefogen-som samma
heter enligt och VSLTuL, TuF vad tulltjänstemännen har, docksom
med inskränkningar gäller för Kustbevakningen vad gällersamma som
efterkontroller. Polismyndighets och polismans befogenheter att
ingripa vid misstanke brott i första hand i RB och PL. Deom anges
bestämmelser i VSL tjänstemän vid tullen och Kustbe-som ger
vakningen vissa befogenheter hänvisar inte sällan till polismans
befogenheter. fall befogenheterI de där dem polismanutöver som
generellt har i VSL tillerkänns polismanockså dessa lagen.ges genom
Detta gäller dock inte kroppsvisitation, kroppsbesiktning och tagande

urinprov enligt 19 § VSL. Vad gäller sådana åtgärder polisensstyrsav
möjligheter RB:s bestämmelser vilket bl.a. innebär enskildattav
polisman får besluta kroppsvisitation och kroppsbesiktning faraom om

i dröjsmål, dvs. iär endast brådskande fall. Vidare får polismannen
besluta kroppsbesiktning endast hos den skäligen kanom som
misstänkas för brott kroppsvisitationoch och kroppsbesiktningom
endast fängelse följakan brottet. Det ankommer inte polisenpåom
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fatta beslut skärpt tullkontroll. Polisen kan alltid inledaatt om
förundersökning rörande brott hör under allmänt åtal, dvs. ävensom

Ävenrörande varusmugglingsbrott. för polisens del gäller dock att
ledningen skall övertas åklagare brottet inte är enkelav om av
beskaffenhet.

Andra myndigheters med fleras medverkan och befogenheter vid
tullkontrollen

Enligt 73 § TuL järnvägsföretagär och Posten AB skyldiga att
medverka vid kontrollverksamheten enligt TuL beträffande varor som
befordras järnvägpå eller med Skyldigheten preciseras i 75 §post.
TuF där det järnvägsföretag och Posten AB för tullverketsattanges
räkning tullkontroll i frågautövar befordras järnvägpåom varor som
respektive med Posten AB eller järnvägsforetag får intepost.
självständigt försändelser föröppna kontroll. praktikenI innebär
medverkan försändelser och i övrigt överlämnas till tullen föratt varor
kontroll. Tjänstemän vid Posten AB och järnvägsföretag har samma
rätt tulltjänsteman hand oförtullad föratt tasom en om en vara
tillfällig förvaring det krävs för tullkontrollen i enlighet med vadom

föreskrivs i 48 § 1 TuL.stsom
Tjänstemän vid Statens Järnvägar och Sjöfartsverket lots- och

fyrstaten omfattas enligt §14 VSL skyldigheten i den månatt,av
anbefalld tjänstgöring föranleder det, övervaka brottnoggrant att mot
VSL inte Nämnda tjänstemänäger har också rätt verkställarum. att
beslag enligt 15 § VSL.

de fallI där inte deklareras direkt vid införseln läggs denen vara
ofta tullager,på tullupplag eller i frihamn i avvaktanett påettupp en

förtullning skall ske. I §54 TuL tullmyndighetatt möjlighet attges
delegera vissa kontrolluppgifter till innehavarna dessa förvarings-av
platser. Innehavarna ofta speditionsbolag.är Vad kan delegerassom

den kontrollär ankommer på tullmyndighet i sambandsom annars
med

skall läggas lagret, upplaget eller i frihamnen,att en vara upp

förvaras där skall hand den fåratt tasen vara som taom av som
hem i samband med s.k. förenklat tullförfarande eller ivaran
Övrigt från förvaringen, ellertas ut

frånsänds eller till lagret, upplaget eller frihamnen iatt varaen
enlighet med bestämmelser transitering.om
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praktiskt innebär punkt fraktförarens anmälan importera-Rent 1 att av
de vid upplägg dessa förvaringsplatserpå och kontrol-tas emotvaror
leras innehavaren tullagret, tullupplaget eller frihamnen. Punkt 2av av
innebär innehavaren får medge hemtagning och 3punktatt av varor

innehavaren godkänd avsändare får utföra vissaatt som av varorna
myndighetsuppgifter.

Tullmyndighet får enligt andra stycket nämnda lagrum, detäven om
föreskrifterkan ske risk för utförsel åsidosätts, överlämnaattutan om

förening bedriver godshanteringbolag eller utföra denett atten som
tullmyndigheten ikontroll ankommer samband medpå attsom annars

föras landet.skall uten urvara

4.4.3 Personkontrollen

Inledning

Som tidigare kontrollen vidkrävernämnts gränsen attpersonerav
dessa legitimera uppvisande godkändkan sig passhandling.genom av
Förutom passkontroll krävs den gränskontrollerande myndighetenatt

övriga erforderligahar befogenheter undersöka handlingaratt som
uppehållstillstånd, arbetstillstånd jämte möjligheter undersökaetc. att

för avslöja försök till människosmuggltransportmedel kunna ing.att
Polisens befogenheter avseenden finns föreskrivnai dessa i UtlL och

författningar övriga myndighetersUtlF. I dessa ochävenanges
tjänstemäns befogenheter i den det deras medverkan vidmån rör
personkontrollen.

Polisens kontrollbefogenheter

handlingar krävs förFörutom kontroll och andra attsomav pass
Sverige fastställas fårutlänningens till inresa i skall kunnarätt en

enligt 2 i samband inresekontrollpolisman 5 kap. § UtlL med
kroppsvisitera undersöka hans bagage, handresgods,honom samt
handväskor i utsträckning nödvändig föroch liknande, den är attsom

undersökning fårfastställa utlänningens identitet. Sådan också ske för
utlänningens till Sverige, dennareda på resväg äratt ta om av

betydelse för bedömning hans i och vistas i landet.rätt attav resa
till 198889:86 101 fårEnligt förarbetena lagen prop. någons.

förekommarutinmässig visitation utlänningar inte med stöd avav
finnas anledningdenna bestämmelse det måste attutan anta att

utlänningen handlingar anledning inte uppvisar.har han någonsom av
inresekontrollen undersökaEn polisman får i samband med även
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bagageutrymmen och övriga slutna i bilar och andrautrymmen
transportmedel i syfte förhindra utlänningar Sverigeiatt att reser
i strid bestämmelserna i UtlL eller författning utfärdats medmot som
stöd den lagen. Polismans generella befogenhet företa hus-attav
rannsakan inte tillräcklig förär kontrollen skall kunna utförasatt
eftersom undersökningen enligt utlänningslagen sker i allmänt
brottsspaningssyfte för utreda brott förän vilken någonattsnarare
bestämd kan misstänkas. Skyldighet underkasta sigattperson

Åtgärdenkontrollen gäller svenska medborgare.även får företas
endast i samband med gränskontroll, dit s.k. flygandeäven patruller
i närheten landgränsen hänförs enligt lagmotiven. Inte heller dennaav
åtgärd avsedd få företas rutinmässigt.är förutsättsDet rimligatt att
anledning till misstanke uppkommit. motivenI exempel attanges som
polisen fått skäl misstänka utlänningar vid viss tidpunkt ochatt att en
vid visst gränsavsnitt försöker sig in illegalt. Kroppsvisitationett ta
och undersökning transportmedel får beslutas enskild polisman.av av

Polismyndigheten får hand utlännings biljett i avvaktan påta om en
han får tillstånd vistas i Sverige det framstår sannoliktatt att om som
han kommer sådant tillståndvägras eller det kanatt att antas attom

han siggör med biljetten inteoch själv kan bekostaannars av resan
från Sverige, allt under förutsättning han saknar elleratt pass
erforderliga tillstånd för inresa eller vistelse här eller han kanom

komma ansöka uppehållstillstånd 5 kap. §4 UtlL.antas att om
Polismyndigheten får enligt kap. §5 5 UtlL fotografera utlänningen

och hans fingeravtryck han inte kan styrka sin identitet vidta om
ankomsten eller det finns skäl honom i förvar enligtatt taom
bestämmelserna 6i kap. UtlL. En utlänning får enligt 6 kap. 2 § UtlL
bl.a. i förvar hans identitet inte kan utredas, i avvaktantas på attom
hans i Sverigerätt utreds eller det framståratt stanna om som
sannolikt han kommer utvisas eller avvisas vissapåatt närmareatt
angivna grunder. Beslut förvarstagande fattas Statens invandrar-om av
verk handlägger ärenden uppehållstillstånd, avvisning ochsom om
utvisning, eller polismyndighet i de fall där polismyndigheten självav

fattaäger beslut avvisning. Polismyndigheten har alltid rättom att
besluta förvarstagande det inte finns tid avvakta denattom om
handläggande myndighetens beslut. Enskild polisman kan under
förutsättning dröjsmål med beslut innebär fara omhändertaatt en
utlänning i avvaktan polismyndighetenspå beslut enligt 6 kap. 11 §
UtlL och §ll PL. Fara för utlänningen avviker tillräcklig.äratt

Enligt 5 kap. §7 UtlF får polismyndighet kräva utlänningatt en
landet visar sitt detta behövs förnärutsom reser ur attupp pass

förebygga eller beivra brott eller för upprätthålla allmänattannars
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i den utsträckning det i övrigt behövs förordning och säkerhet samt
utlänningar föreskrivsgenomföra den kontroll i UtlL.att av som

polisens befogenheterBegränsningar i

förutsättning for polisen skall ha kontrollera ochEn rätt attatt pass
naturligtvis föreligger och iandra handlingar passtvångär att att

tillstånd för inresa krävs för utlänningen i fråga.förekommande fall
finns undantag från huvudreglerna ochSom passtvångangetts omovan

beträffande nordiska medborgare. Vidare befogen-visering, ärex.
befogenheter kontrollerai vissa fall, liksom tullensheterna att varor,

till vid eller dessgeografiskt begränsade gälla närhet,gränsenatt ex
transportmedel där lokutionen ivad gäller undersökarätten att

i 2 §inresekontroll används 5 kap. UtlL. Dock tordesamband med
enligt ochbefogenheter RB PL innebärapolisens allmänna att

begränsningar kangeografiska utföras, iytterligare kontroller utan
finns.konkret brottsmisstankefallvart om

och befogenheter vidKustbevakningens medverkanTullens och
personkoiztrollen

utlänningskontrollen.medverka vidSedan länge kan tullmyndigheterna
för myndighet medverka,skyldighet tullen eller såNågon attannan

varukontroll, finnsföreskrivs för bl.a. polisen vid tullens docksom
Kustbevakningen avskildes fråninte uttryckligen stadgad. Sedan

1988 tjänstemän vid denna myndighetTullverket kan ocksåär
fall, särskilt vidvid kontrollen. de passkon-medverka I många större

särskilt förordnade passkontrol-utförs passkontrollentrollorterna, av
utbildade polisen.polismän anställda ochlanter inte är avsom men

6 § UtlF2 § 2 UtlL och 5 kap. 1I 5 kap. st attst anges en
för tulltjänsteman, tjänsteman vidvisa sittutlänning skall upp pass

förordnad passkontrollantKustbevakningen och särskilt någonnär av
förutsättningarunderdessa medverkar vid kontrollen, samma som

tjänstemänpolisman utför kontrollen. Nämnda hargäller när en
transportmedel,utföra kontroll resgodsbefogenheter att avsamma

polisman har ikroppsvisitation vadoch företa motsva-som enm.m.
inte kan styrka sin till inresa skallsituation. Om utlänningenrande rätt

Kustbevakningen eller passkontrollantentullmyndigheten, genast
till utlänningen inte ipolismyndigheten ochunderrätta att reserse

genomfört passkontroll.har Vidare harlandet innan polismyndigheten
§§ 2 UtlL och 11 PL, liksomdessa tjänstemän enligt 6 kap. ll st

i avvaktan polismyndig-utlänning påpolisman, omhändertarätt att en
i förvar. Tjänstemännen skall dockhan skallhetens beslut att tasom
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så skyndsamt möjligt anmäla omhändertagandet till polismansom en
har pröva åtgärden skall bestå. En polismanatt i dennaärsom om

situation förman i förhållande till de övriga tjänstemännen.
Tullens och Kustbevakningens medverkan inskränker sig till den

omedelbara personkontrollen vid utlänningars inresa över gränsen.
Dessa myndigheter har inga befogenheter det gällernär utredningen

de utlänningar skall kontrolleras närmare eller vilka åtgärderav som
i övrigt skall vidtas. De har därför inte tillagts befogenhetersom att

omhänderta handlingar, fotografier och fingeravtryckta Be-etc.
gränsningarna gäller i princip passkontrollanterna.även Eftersom
dessa är anställda polisen torde det dock inte föreligga några hinderav
för de faktiskt utför vissa de nämnda åtgärdernaatt efter beslutav nu

polisman eller polismyndighet åtgärden skall vidtas i varjeav attom
särskilt fall.

Annan myndighet polisenän har inte uttryckli befogenhet utföraattg
utresekontroll.

4.4.4 Generella befogenheter för tjänsteman brukaatten
våld

Polismans befogenheter bruka våld i tjänsten framgår 10 §att av
PL. Förutom då han själv våldmöts eller hot våld har han rättav om

använda våld bl.a. han skallnär verkställa frihetsberövande,att ett en
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, beslag eller vid sådanett
husrannsakan i rättegångsbalken. Annan, tjänstemansom avses t.ex
vid tullen eller Kustbevakningen, har enligt 23 § PL brukarätt våldatt

han med laga stöd skall verkställa sådana åtgärder nämnts.om som nu
Rätten använda våld täcker därmed många de ingripandenatt av som
kan bli aktuella vid gränskontrollen. Dock innebär de inte någon rätt
till våldsanvändning vid verkställandet de kontrollåtgärderav som

i TuL. 1986 års varusmugglingsutredning har i anledning häravanges
föreslagit utvidgning rättigheterna för de utför kontrollenen av som

använda våld i tjänsten SOUse 1991:84att 413-419.s.
Tjänsteman vid Kustbevakningen har vissa ytterligare befogenheter
bruka våld, i enlighet med vad polismanatt generellt har, enligt lagen

1982:395 Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning.om
Lagen tillämpbarär Kustbevakningennär övervakar föreskrifteratt
följs gäller militära skyddsområden, trafikregler till sjöss, jaktsom

fiskeoch den gäller inte vid tull- och utlänningskontrollen.m.m. men

49



svenska grdnskontrollenDen 1994:124sou

4.5 praktikenGränskontrollen i

Sammanfattning4.5.1

kontroller sker vid de fastaGränskontrollerna kan indelas i de som
och tullplatser, och denkontrollpunkterna, dvs. vid passkontrollorter

mellan dessa längs sjö-övervakning och kontroll våraägersom rum
tull-Kontrollplatserna bemannade ochelleroch landgränser. är av

relativt strikt uppdeladpolispersonal. fysiska kontrollen härDen är
poliser,tjänstemän. i huvudsak ellermellan myndigheternas Det är av

utför passkontrollerna medan tulltjänste-polisen anställd personal, som
Kontrollen mellan kontroll-sig varukontroller.männen ägnar

Kustbevakningenutförs till sjöss huvudsakligen och längspunkterna av
polistjänstemän.patrullerande tull- och Ettlandgränserna om-av

ifattande förekommer dock, såväl mellan myndigheternasamarbete
motsvarigheter.Sverige mellan dessa och deras utländskasom

4.5.2 Flygplatser och hamnar

förstå utförs kontroll resande ochAv praktiska skäl lättaär att avsom
fartyg eller flyg först igods anländer till landet med persom

efter territorialhamnarna respektive vid flygplatserna, dvs. gränsenatt
internatio-flygplatser hamnar med regelbundenStörre ochpasserats.

passkontrollorter. Befäl-nell trafik alltid såväl tullplatserutgör som
transportmedel får inte särskilt tillståndhavare eller förare utanettav

inte samband med ankomst tillankomma till plats tullplats. Iärsom
fraktföraren eller deneller från tullområdet skall som annarsavresa

uppgifteranmäla och lämnaansvarig förär transport-transporten om
medförs detta, resandesmedlet och de på utomom varor som

finns i §anmälningsskyldighethandresgods. Bestämmelserna 57om
från utlandet skall befälhavarenVad gäller fartyg ankommitTuF. som

skriftligefter ankomsten lämnaenligt kap. 8 § UtlF omedelbart5
besättningsmänuppgift tullmyndigheten antalettill passagerare,om

polismyndigheten skall lämnas lista medoch fripassagerare. Till en
med-fullständiga ochbesättningsmännens och namnpassagerarnas

uppgifter behöver inteborgarskap m.fl. uppgifter. De nämntssom nu
linjetrafik med fastställd turlista.för passagerarfartyg ilämnas

skyldig omedelbartenligt kap. 9 § UtlFTullmyndigheten 5är att
fartygden fått kännedomunderrätta polismyndigheten attom om

ankommit från utlandet.
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Normalt alltså tull-är och polismyndigheterna förberedda fartygpå
och luftfartyg ankommer till landet, antingen förhandsan-som genom
mälan eller följer fastställd turlista. Enligtatt transporternagenom
uppgift fungerar dock anmälningssystemet och rapporteringar om

Öst-förseningar dåligt vad gäller trafiken från vissa länder i och
Centraleuropa.

Vid ankomsten lossas gods och slussaspassagerarna genom pass-
och tullkontroll.

Det kommersiella godset förtullas antingen direkt eller läggs påupp
tullupplag, tullager eller i frihamn i avvaktan förtullningpå och vidare

Tullmyndigheten kan bevilja importör handtransport. ochatt ta om
förfoga innanöver tull och skatt har fastställts. Genomvaran annan
stickprov och selektivt urval kontrolleras godset tullmyndigheten.av
För detta ändamål har tullen viss teknisk apparatur, t.ex.som
röntgenutrustning, och särskilda lokaler for kontroll fordon.av
Tillgången utrustningpå varierar dock mellan de olika tullplatserna.
Såvitt framkommit deltar inte polisen vid kontrollen.

De resande först passkontrollen där deras och övrigapasserar pass
relevanta handlingar kontrolleras polisman eller vilket regelärav -
vid de kontrollorternastörre särskild förordnad passkontrollant.-
För kontroll handlingarnas äkthet har kontrollanten lampor medav
ultraviolett ljus, mikroskoputrustning Kontrollanten har ävenm.m.
tillgång till polisens olika register för kontroll den resandeav om
förekommer misstänkt för brottslig verksamhet, har inreseförbudsom

Om misstanke uppkommer den resande använder falskaetc. attom
handlingar eller lämnar oriktiga uppgifter han sidan ochtasannars
utredningen polispersonalöver kan fortsättatas medav annan attsom

fingeravtryck för fastställa hans identitet,ta kontaktaattm.m.
utländska myndigheter för information honom eller vadom som anses
påkallat i det särskilda fallet.

Personkontrollen i hamnarna och flygplatserna utförs nästan
uteslutande polis och polismyndigheten anställda passkontrollan-av av

Tulltjänstemän deltar dock ibland. Tulltjänstemännen har fallter. i de
de medverkar vid utlänningskontrollen fått utbildning i kontrolleraatt

och andra handlingar polisens försorg. Tulltjänstemännenspass genom
deltagande begränsas till den inledande kontrollen resenärernasav
handlingar. Som under avsnittet myndigheternasangetts ovan om
befogenheter polisen över utlänningens rätt i Sverigetar attom resa
måste utredas vidare.

Efter passkontrollen kommer tillresenärerna tullfiltret med det
bagage de bär med sig. De väljer igå röd eller gånggrönattsom
beroende på de har gods skall deklareras eller inte. I den rödaom som
gången finns tjänstemän kan godsdeklarationer. tullfilt-Ita emotsom
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tulltjänstemän och plockar destår skall kontrolle-resenärerutren som
för kroppsvisitation finnsRum ofta i anslutning tillras. m.m.

tullfiltret. Kontrollen vad de resande bär sig sigmed eller påav
utförs, såvitt framkommit, uteslutande tullpersonal.av

4.5.3 Sjötrañken

Kontroll sjötrafiken utförs dels till sjöss dels på land vid kusten.av
Vid sin patrullering undersöker Kustbevakningen misstänkta fartyg

och kontinuerligt företeelser till havs till polis- ochrapporterar om
tullmyndigheterna. Varje fartygs- flygpatrulloch målinriktad,är
exempelvis bakgrund aktuella underrättelser. Kustbevakningensmot av
befogenheter själva ingripa omfattar såväl personkon-att varu- som
troll. Om smuggelgods eller utlänningar inresa Sverigetillrätt attvars
kan ifrågasättas påträffas, tillöverlämnas ärendena tullen respektive

för vidarepolisen utredning. Kustbevakningen har, nämntssom ovan,
gripa misstänkas förkan brotträtt att motsompersoner varusmugg-

lingslagen och omhänderta utlänningar under förutsättningaratt samma
tulltjänstemän och polismän. Kustbevakningen ihar sin verksam-som

het tillgång till radarinformation i sina med marinentre av gemensam-
ledningscentraler; också i den fjärde, Region Ost, radarin-ärma

formationen säkerställd.
Tullmyndigheterna förfogar inte med något undantag över- --

båtar. De har vissa förnågra patrullering med bilavsattaresurser
längs kuststräckan. Sådan patrullering förekommer endast i ringamen
omfattning.

Polisen utför såvitt känt inte rutinmässignågon patrullering längsär
kusten med inriktning gränskontroll. sjöpolispå Den finnssom
lokaliserad längs vissa avsnitt Sveriges kuster förstasysslar i handav

uppgiftermed andra till sjöss jakt- och fisketillsyn, övervakningsom
ingripandeoch sjöfylleri, båtstölder Anmärkas skall ocksåmot m.m.

delar den sjöpolisiära liggerverksamheten under vintern.att av nere
ÖversynSe Sjöpolisutredningens betänkande; sjöpolisen, SOUav

1992:51.

4.5.4 Landgränserna

Några passkontrollorter förekommer inte vid landgränservåra mot
Finland och Norge. Detta beror den nordiskapå passkontrollöverens-
kommelsen bl.a. befriar nordiska medborgare från skyldighetensom

inneha vid inom Norden. Viss passkontroll förekommeratt pass resor
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dock vid de tullplatser och gränsövergångar finns. Icke-nordiskasom
medborgare skyldiga visaär begäran dåpå deatt upp pass passerar

mellan degränser nordiska länderna. Det inte ovanligtär det äratt
tullpersonal utför passkontrollerna vid nordiskade gränserna.som
Varukontrollen vid tullplatserna tillgår på vidsättsamma som
flygplatser och i hamnar. Ett samarbete förekommernära med finska
och norska tullmyndigheter på det myndigheternasättet äratt
samlokaliserade vid endastgränsen så nödvändigt föräratt ett stopp
den resande. Vid tullstationerna i Junkerdal och Björnfjellt.ex. -
båda den norskapå sidan utförs all tullklareringgränsenav av-
norsk personal, medan för kontroll delvis åvilar svenskansvaret
personal. Gränsövervakningen mellan kontrollpunkterna sköts av
patrullerande Efter vad framkommit främstdetärgrupper. som
tullpersonal sköter patrulleringen.som

Med stöd lagen 1959:590 gränstullsamarbete medav om annan
har Sverige träffat avtal med Finland och Norge rörande in-stat

gripanden för den andra räkning inom viss kontrollzon på denstatens
Seområde. kungörelsennärmare 1959:591statensegna om

gränstullsamarbete med Norge och kungörelsen l963:2 gränstull-om
samarbete Finland.med

4.5.5 Samverkan mellan de gränskontrollerande
myndigheterna

Som framgått den fysiska kontrollverksamhetenär relativt striktovan
uppdelad mellan myndigheterna. Samarbete förekommer dock i stor
utsträckning på olika plan, främst inom den brottsbekämpande
verksamheten. omfattandeEtt utbyte information förekommer ocksåav
mellan myndigheterna. lokala variationernaDe i samarbetsformerna
varierar uppfattningarnaliksom hur samarbetet fungerar. Generelltom
kan de myndighetersägas utredningen varit i kontakt medatt attanser
samarbetet fungerar väl.

På varukontrollens finns möjligheterområde för Generaltullstyrelsen
meddela föreskrifter för Kustbevakningens och polisens medverkan.att

Några sådana föreskrifter finns enligt uppgift inte för närvarande.
Samverkan mellan myndigheterna sker i stället överenskom-genom
melser.

Floran samarbetsformer och varierarär mellan olikastorav
regioner och distrikt. Förutom regelbundna mellanmöten representan-

för myndigheterna regionalpå och lokal nivå, där informerarter man
varandras verksamheter, bör följande exempel långsiktigtpåom mera

samarbete nämnas:
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inrättande samordningsgrupper för myndigheternas verksam-av-
heter,

blandade spaningsgrupper polistull, främst narkotikaspaning,-

avtal användande varandras utrustning datautrustning,om av-
narkotikahundar mm,

sampatrullering vid landgränserna polistull samt-

utbildning varandras tjänstemän och växeltjänstgöring mellanav-
myndigheterna.

Förutom den avtalade samverkan förekommer regelbundna och täta
kontakter myndigheterna emellan. minstInte mellan tjänstemännen

arbetar fältet. det inteT.ex. ovanligt den tjänstemanär attsom som
sköter passkontrollen informerar tulltjänstemännen i tullfiltret hanom
gjort iakttagelser medför bagagenågon bör kontrolle-attsom persons
ras.

På narkotikaområdet samarbetar polis och tull andraän påmer
områden. Båda myndigheterna har befogenheter och kompetens att
handlägga utredningar vad narkotikasmuggling.gäller Enligt överens-
kommelse mellan Riksåklagaren, Generaltullstyrelsen och Riks-
polisstyrelsen Generaltullstyrelsens cirkulär [TFS 1968:116] med
föreskrifter utredningar i mål narkotikasmuggling skall tullom om
och polis underrätta varandra narkotikasmugglinguppdagad ochom

i Övrigtäven hålla varandra sådanunderrättade verksamhet. Omom
det framgår omständigheterna smugglingen kan ha samband medattav

brottslighet, den omfattar sådan kvantitett.ex. att attannan genom
denna inte kan avsedd för den misstänktes konsum-antas vara egen
tion, skall utredningen verkställas polispersonal medverkanunderav

utredningspersonal från tullen. I övriga fall utredningenskallav
verkställas tullpersonal, polisen skall dock beredas följatillfälle attav
denna.

Ett återkommande inslag i samarbetet myndigheternaär att gemen-
planerar och utför aktioner med olika inriktningar, kontrollsamt t.ex.

fritidsbåtar i visst område vid viss tidpunkt.ettav en
Myndigheterna beroende informationär i form tips frånav av

allmänheten och underrättelser från andra länders myndigheter i sina
verksamheter. Likaså spelar resultaten spaning och utredningar storav
roll för brott varusmugglingslagen eller illegal invandring kanmotom
upptäckas. Ett kontinuerligt utbyte information myndigheternaav
emellan därför viktigt och förekommerär också i hög grad.
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länder i4.5.6 Sveriges samarbete med andra
gränskontrollfrågor

före-i tullfrågor och polisiära frågor harInternationellt samarbete
tid.kommit sedan lång

År internationellt samarbete i tullfrågor,1950 bildades forum förett
Council CCC. CCC har förCustoms Cooperation Inom attman

tullbrottslighet flertal rekommendationer ochbekämpa utarbetat ett
sinsemellan skall ingåkonventioner verkat för länderattsamt

CCCmultilaterala samarbetsavtal. utarbetades årbilaterala eller Inom
Nairobikonventio-konvention för bekämpande tullbrott1957 aven

bekämpning narkotika-bilaga gällernen med särskild aven som
Nairobikonventionen. Sverige slutitsmuggling. Sverige antagit harhar

möjliggör samarbeteantal bilaterala tullsamarbetsavtal ettett stort som
de nordiska länderna har sådana avtali olika tullfrågor. Förutom med

Storbritannien, USA,slutits Frankrike, Nederländerna,med Tyskland,
TjeckienEstland. Avtal medSpanien, Ryssland, Polen. Ungern och

uppgift förestående. Avtalsfâirhandlingar pågåroch Lettland enligtär
i kraft fickUkraina. med EES-avtalet träddemed Litauen och I och att

EGSverige samarbetsavtal med övriga länder inom EFTA-även samt
Österrike EES-avtalet.protokoll 11 iländer t.exsom

internationella samarbetet i första handpolisens del sker detFör
kriminalpolisorganisationenför internationellainom denramen

organisation medlemsländer.Interpol, världsvid bestående 174aven
bearbetning information,Genom Interpol sker inhämtning och av

spaningsinformation, internationellautbyte utrednings- ochav
inga operativa uppgifter fungerarefterlysningar Interpol har utanm.m.

informationsutbytescentral.i huvudsak sambands- ochsom en
Sverigeinternationella organisationer och avtalFörutom nämnda är

inriktar sigtill rad samarbetsavtal och arbetsgrupperanslutet somen
brottsligheten. deltar svenskbekämpa den internationella T.ex.på att

MAR-INFOi underrättelsesamarbete inom det s.k.tull europeisktett
information1988 används för snabbt lämnasedan år attsystemet som

syftecontainertratiken till i bekämpaavseende fartygs- och Europa att
vidare i Europarådetsnarkotikasmuggling. Tullen representeradär

servicesCooperation of drug controlPompidou-grupp och atgroup
iSverige tills vidare observatörEuropean Airports. deltar även som

inriktatenligt Maastrichtfördragets artikel K,EUzs samarbete ärsom
för bekämpande in-internationell terrorism, olika formerpå av

immigrationsfrågor.ternationell brottslighet och
Sverige ocksåintensifiera underrättelsesamarbetet harFör att

från polisen tullen utstationerade i andra länder,sambandsmän och
inom för nordiskt samarbete och enligt bilaterala avtal.både ramen
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Inom för samarbetsavtalen finns också in-nära,ramen ett mer
formellt, samarbete med utländska tull- och polismyndigheter på lokal
och regional nivå vad gäller närtrañken Danmark, Norge, Finland,
Polen och Tyskland och vissa de baltiska staterna. Det främstärav
tullen och Kustbevakningen har dessa informella direktkontaktersom
med utländska kollegor. Tullen, polisen och Kustbevakningen har för
utredningen framhållit det ovärderliga i snabbt och informelltatt
kunna få information grannländerna misstänkt gränsrelateradav om
brottslighet. Sammanträffanden mellan lokala tjänstemän i de olika
länderna sker regelbundet och de svenska tjänstemännen utredningen
varit i kontakt med har förklarat de personkontakter då knutitsatt som

mycket värdefulla.är
Sveriges särskilda samarbete med Finland och Norge i den praktiska

gränskontrollverksamheten har beskrivits i avsnitt 4.5.4 ovan.

4.6 Gränstrañken översikten-

4.6.1 Inledning

Detta avsnitt bygger i huvudsak uppgifterpå Verksamhetsplan ochur
budget för Tullverket budgetåret 199394 Tabeller belysandesamt
Tullverkets förvaltning 1993. Framställningen följer därför tullens
regionindelning.
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4.6.2 tullregionenNorra

Verksamheten domineras omfattande gränsöverskridandeav en
fordonstrafik. Regelbunden fárjetrañk finns med Finland. Fartygstrafik

linjetrañkmed finns med bl.a. Nederländerna, Storbritannien, Finland
och Ryssland. Godstrafik med fartyg kommer tilläven norrlandsham-

från de baltiska Spanien och Västindien. Reguljärstaterna,narna
utrikes flygtrañk bedrivs på Luleå, Umeå och Sundsvall.orterna
Charterflyg till Kanarieöarna och Mallorca bedrivs året i Luleå.runt
Tidvis charterflyggår till Svartaäven havet, till Bulgarien.t.ex.

Statistik För 1993 inpasseradegränspassage utpasserare

Lastfartyg 2 485 2 870

Passagerarfartyg 22 19

Färjor 779 773

Personbilar färjapå 85241 39 456

Personbilar över landgränsen 3 281 372 3 294 537

Lastfordon 67 049 71 446

Luftfartyg 8611 saknasuppg.

Passagerare med färjapassfartyg 512 144 484 610

Passagerare flygmed 20 380 21 313
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Östra tullregionen34.

varuflöde och omfattandeVerksamheten domineras ett stortav en
luftfartyg huvudsakligagodstrafik med lastfordon, lastfartyg och som

regionen finns flera hamnar med lasttrafik.transportbärare. Inom
bedrivs StockholmFärjetrafiken omfattande och på där ärär ortersex

geografiskt spridda.den dominerande med tilläggsplatser Andrasex
Grisslehamn,med färjetrafik Kapellskär, Hargshamn,ärorter

Oxelösund. Länderna trafikeras Finland,Nynäshamn och ärsom
Tyskland. Reguljär ochellerRyssland, Estland, Lettland, Polen samt

StockholmAr-chartertrafik med flyg förekommer sju platserpå varav
Flygtrafik bedrivs från Norrköping,landa den dominerande. ocksåär

ÖrebroVisby och StockholmBromma.Linköping, Västerås, samt

1993 inpasseradeStatistik för gränspassage utpasserare

Lastfartyg 5 829 6 174

5 466Passagerarfarty 21g

5 5 157Färjor 089

Personbilar färja 369 174 380 601på

Personbilar landgränsenöver - -

Lastfordon 229 84 27784

57 034 saknasLuftfartyg uppg.

färjapassfartyg 918 647med 4 673 4 313Passagerare

flyg 3 294 929med 3 328 184Passagerare
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4.6.4 Södra tullregionen

geografiska närheten till den europeiskaDen kontinenten och de
infartsorterna för den omfattande trafiken därifrånmånga södrager

regionen profil skiljer sig från övriga regioners. frånTrafiken som
länder tillhör den Europeiska gemenskapen dominerande ochärsom

främstsker Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Trafik frånöver
Östeuropa sker Karlskrona, Karlshamn och Ystad. regionenöver I

trafikendomineras i hög grad färjor medförande lastfordon ochav
personbilar järnvägsvagnar med såväl godssamt som passagerare.
Därtill fárjelinjerkommer antal med enbart passagerartrafik.ett

fartygLasttrafik med förekommer i antal hamnar. Reguljärett stort
Ängelholm,chartertrafikocheller med flyg förekommer platsernapå

MalmöSturup, KristianstadEveröd, RonnebyKallinge, ochKalmar
Växjö.

Statistik för 1993 inpasseradegränspassage utpasserare

Lastfartyg 8 118 8 279

Passagerarfartyg 33 940 32 892

Färjor 57742 41 922

Personbilar färjapå 259 0551 084 1541

Personbilar landgränsenöver - -

Lastfordon 629 315321 475

Luftfartyg saknas12 949 uppg.

färjapassfartygmedPassagerare 10 292 169 10 168 798

med flygPassagerare 275 918 281 893
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4.6.5 tullregionenVästra

Verksamheten domineras godsflöden, containerhantering,storaav
fartygstrafik, trafikoch den svensk-norska Regionenöver hargränsen.
direkt fartygstraflk med flertalet de kända narkotikaproduce-mestav

Östern,rande områdena i världen såsom Fjärran Nordafrika, Syd- och
Östeuropa.Centralamerika Regelbunden passagerartraflk båtsamt per

förekommer med Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark
och Norge. Vidare har regionen betydande flygtrafik främst påen
GöteborgLandvetter.

Statistik för 1993 inpasseradegränspassage utpasserare

Lastfartyg 9 818 9 800

Passagerarfartyg 514 523

Färjor 6 369 6 370

Personbilar färjapå 403 782 400 278

Personbilar över landgränsen 3 060 648 2 554 014

Lastfordon 407 158 378 206

Luftfartyg 22 668 saknasuppg.

färjapassfartygPassagerare med 7952 902 2 734 829

Passagerare med flyg 834 776 821 752

4.7 förKostnaderna gränskontrollen

Kostnaderna för gränskontrollen åvilar i huvudsak de gränskontrolle-
rande myndigheterna, dvs. utgifterna belastar statsbudgeten. Det finns
dock undantag från princip,denna främst på varukontrollens område.

Enligt §74 TuL skall transportföretag befordrar resande frånsom
utlandet, kostnad för ställa de lokaler och anordningar tillutan staten
Tullverkets förfogande enligt vad Generaltullstyrelsen bedömersom
behövs för undersökning resgods och fordon resande för medav som
sig, för förhör och kroppsvisitation resande för tullpersonalsamtav
under uppehåll i tjänstgöringen. Som följer lagrummets ordalydelseav
gäller transportföretagens för lokaler endast persontrafi-ansvar m.m.
ken inklusive fordon.
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uppgifter skall kontrolleras eller för räkningDen vars vars en vara
enligt 69 §införs skall TuL för uppackning ochtransport,svara

återinpackning i förden detta behövs kontrollen.mån Hanav varan
skall vidare tillhandahålla arbetsbiträde för provtagning och vägning.

förKostnaderna dessa åtgärder drabbar således den enskilde inteoch
Åsidosätter den skall kontrolleras nämnda skyldig-staten. vars vara

heter skall han enligt lagrum kostnaden förersätta statensamma
åtgärderna.

Huvudregeln tullförrättningär sker kostnad föratt utanannars
allmänheten §1 ll TuL. Fartyg och flyg anländer till tullplatssom

tid ordinarie expeditionstid tillpå eller platsän änannan annan
tullklareringsområde, vilket tullmyndighet kan tillåta s.k.attgenom ge
trafiktillstånd, förrättningsavgiftskall betala enligt särskild Förtaxa.
tullförrâttning utanför tullklareringsområde förrättningsav-utövertas
gift ersättning för tullpersonalens och traktamenten. Be-ut resor

förrättningsavgifterstämmelserna återfinns i §§111-112 i TuL,om
77-78 §§ i tullordningen TFS 1987:35.TuF samt

Scandinavian Airlines System SAS bedriver trafik med försvävare
befordran flygpassagerare och deras bagage mellan Malmö ochav
Kastrups flygplats i Köpenhamn. Då trafiken till frångår och
transitområdet flygplatsen sker såväl säkerhetskontrollpå tull- ochsom
passkontroll vid terminalen i Malmö. Inrättandet terminalen,av som
i realiteten medfördeflygplatsterminal, ökade förkostnaderär en
nämnda kontroller eftersom dessa inte gick samordna medatt
befintliga kontroller vid färjelägenMalmös eller Sturups flygplats på
den sidan. Efter utredning inomsvenska Kommunikationsdepartemen-

lades i 198384:173 fram förslag på SAS skulle bidra tilltet attprop.
täckandet dessa kostnader. Förslaget resulterade i lagen 1984:283av
med vissa för Scandinavianbestämmelser Airlines Systems flyg-
passagerarterminal i kraft juniMalmö. Lagen trädde i den l 1984 och
innehåller bemyndigande till regeringen besluta avgifter tillett att om

förersättning kostnaderna för särskild kontroll tull-staten samtsom
passkontroll terminalenoch 3 §.
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5 EG:s marknad ochgemensamma
avskaffandet gränskontroll mellanav

medlemsstaterna

l Sammanfattning

Det europeiska samarbetet sker dels enligt de grundläggande EG-tre
fördragen, dels den överenskommelse europeisk uniongenom om en
EU träffades Maastrichtfördraget. Den grundläggandesom genom
skillnaden mellan EG och kan beskrivasEU EG utgöratt ettsom
rättssubjekt vissmed kompetens utfärda bestämmelseratt som
omedelbart gällande i medlemsstaternautgör medan interätt EU är ett
rättssubjekt politisk union inom vilken medlemsstaterna harutan en
förbundit sig förverka vissa mål och i detta syfteatt gemensamma
utöka samarbetet emellan och harmonisera sin politik. Enstaterna
viktig princip i det europeiska samarbetet denär upprättaatt gemen-

marknaden, vilket marknad där det råder fri rörlighet förärsamma en
tjänster och kapital. Vad gäller den fria rörlighetenvaror, personer,

för idenna genomförd inomär EG:s tullunion medanstort settvaror
vissa hinder kvarstår beträffande fria rörlighet överpersoners
gränserna.

5.2 Bakgrund och översikt

5.2.1 europeiskaDet samarbetet och den gemensamma
marknaden

Den Europeiska gemenskapen EG fördragengrundas på de tre om
upprättandet den Europeiska kol- ståloch gemenskapen EKSG,av
den Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG Europeiskadensamt
atomenergigemenskapen EURATOM. fördragen intarAv det denom
ekonomiska gemenskapen, det s.k. Romfördraget roll.central Aven
Romfördragets ingress framgår de fördragsslutande bestämtatt staterna

lägga grunden till förbund folk. Gemenska-mellan Europasnäraatt ett
skall ha till uppgift marknad och gradvisupprättaattpen en gemensam

samordna medlemsstaternas ekonomiska politik. Som mal för
gemenskapen bl.a. harmonisk utveckling den ekonomiskanämns en av
verksamheten inom helhet förbindelsergemenskapen och närmaresom
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mellan de länder gemenskapen förenar. I Romfördragets andrasom
del, gäller gemenskapens grunder, behandlas den för gemenska-som

viktiga principen fri rörlighet mellan medlemsstaterna förpen om
tjänster kapital.och Genom den s.k. enhetsaktenvaror, personer,

infördes 1987år artikel 8a numera artikel 7a i fördraget. Där
definieras EG:s inre marknad område inre därgränser,ett utansom
fri rörlighet för tjänster och kapital säkerställs ivaror, personer,
enlighet fördragetsmed bestämmelser. Vidare inredenattanges
marknaden skall upprättad periodenunder fram den 31t.o.m.vara
december 1992. Redan i juni 1985 EG-kommissionen vitbokutgav en
i vilken redovisas vad vid den tidpunkten ansågs nödvändigt försom

den inre marknaden skulle förverkligas. vitbokenI talasatt om
fysiska, tekniska och fiskala hinder måste undanröjas. Medsom
fysiska hinder kontroller och formaliteter i samband medavses
passerande EG:s inre dvs. mellangränser, medlemssta-gränsernaav

EG:s marknad bygger avskaffandepåterna. gemensamma av
kontroller, avgifter och formaliteter hinder för friutgörsom en
ekonomisk konkurrens inom gemenskapen påsamt att gemensamma
regler och kontrollnivåer upprätthålls länder utanför EG.mot

februari 1992I ytterligare i det Europeiska samarbetet.togs ett steg
undertecknadesDå fördraget Europeiska unionen EU i Maa-om

stricht. Maastrichtfördraget eller det också kallas, unionsfördragetsom
UF medför vissa ändringar i de ursprungliga EG-fördragen samt
innehåller vidare bestämmelser utrikes- och säker-om gemensam
hetspolitik och bestämmelser samarbete i rättsliga och inreom
angelägenheter. Unionsfördraget ibland beståsägs pelaretreav
nämligen ändringarna i EG-fördragen,de bestämmelserna dentre om

utrikes- och säkerhetspolitiken och bestämmelsernagemensamma om
samarbetet i rättsliga och inre angelägenheter. tillEU skillnadär, mot
EG, inte rättssubjekt politisk union inom vilken med-ett utan en
lemsstaterna har förbundit sig samarbeta och harmonisera sinatt
politik vissapå områden. En de viktigaste skillnaderna mellan EGav
och EU EG har kompetens utfärdaär bestämmelser för-att att -
ordningar bindande förär medlemsstaterna och omedelbartsom-

gällande i dessa, dvs.utgör rätt bestämmelserna infogas iutan att
nationell lagstiftning. EG:srätt kompetens utfärda sådanaattgenom
bestämmelser sträcker sig i princip inte utanför de grundfördragenstre
område.
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5.2.2 Förverkligandet inreden marknadenav genom
avskaffande kontroller vid inrede gränsernaav

Inledning

inreDen marknaden skall omfatta område inre gränskontrollett utan
frimed rörlighet för tjänster och kapital. Utgångs-varor, personer,

punkten kontrollär och i princip inte tillåtenatt ärav varor personer
vid de inre Detta innebärgränserna. naturligtvis inte gränsernaatt
mellan medlemsländerna upphör existera. Statsgränserna kvarståratt
likväl för de nationellarätten myndigheterna inom helasom att agera
sitt territorium.

Den fria rörligheten för inom EUvaror

Från den januari1 1993 råder, med få undantag, fri rörlighet för
inom EU. Kontroll förekommer i princip inte vid devaror av varor

inre tullverksamhetengränserna inriktas gemenskapensutan gränser
länder utanför denna.mot

Den fria rörligheten för bygger på EG tullunion.utgörattvaror en
Tullunionen omfattar all handel med och innebär import- ochattvaror
exporttullar avgifter med motsvarande verkan förbjudnasamt är
mellan medlemsstaterna. Den innebär också tulltariffen gemensam
och villkor i övrigt för införsel från tredje landgemensamma av varor
icke medlemsstat. Friheten från tullar och handelsrestriktioner gäller
inte bara med i medlemsländerna också tredje-varor utanursprung
landsvaror i fri cirkulationär på den inre marknadensom genom

importformaliteterna uppfyllts och tillämpliga tullaratt och avgifter
fastställts Romfördragets artikel 10. Varor förtsgång in påsom en
EU:s territorium och förtullats behandlas alltså på desättsamma som

har sitt där. Gods kommer från säljare ivaror som ursprung som en
EU-land kan föras direkt till köpare iett EU-landett annaten utan att

tullmyndigheten behöver blandas in. Uppgifter statistik ochom
mervärdesskatt lämnas i efterhand.

Förbudet gränskontroll inte absolut.är Kontrollermot av varor som
inte försvårar eller fördyrar rörlighet förbjuds inte ivarornas
Romfördraget. Diskret övervakning varutrafiken krav påutanav
uppgiftslämnande kan därför tillåten. Det finns vidare möjlighetvara
för medlemsstaterna nationell lagstiftning bibehålla elleratt genom
införa förbud eller restriktioner för import eller i syfteexport att
skydda allmän säkerhet, människors och djurs liv och hälsa m.m.
Härom stadgas i Romfördragets artikel 36. Artikeln stöd för attger
viss kontroll får förekomma vid de inre gränserna.
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EUinomrörligheten förfriaDen personer

Romfördraget föreienligt artikel 7aomfattarrörlighetenfriaDen
innebär rättighet8a DenartikelMaastrichtfördraget även enpersoner.

iuppehålla sigfritt in ochEU-ländernafrånför medborgare att resa
verksamhet,anställning,därmedlemsstat, startataatt egenen annan
landetsoch behandlas på sättbo och levastudera, egnasamma som

behålla lagarhar dock rättMedlemsstaternamedborgare. att som
hänsyngrundas påutlänningarbehandlingsärskildföreskriver somav

enligt artiklarnahälsasäkerhet och allmänordning, allmäntill allmän
66 i Romfördraget.och48.3, 56,

inre harvid de ännupersonkontrollen gränsernaavskaffaMålet att
den friavissa frågorEU iinom rörOenighet raderinte uppnåtts. som

inte EU-i frågan ärbl.a.förrörligheten personer somompersoner,
deterritorum sedansig fritt inom EU:sskall kunna röramedborgare

omständighet jämte detDennaden gränsen.väl yttrepasserat
för den fria rörlighetenvidtasskallåtgärderförhållandet de attatt som

illegal invandringi formkonsekvensernegativaskallinte m.m.av
identitetskontroller vidmedförtvidtagits fullt harinte harännu attut,

EG-domstolen harupprätthålls.alltjämtpraktikenide inre gränserna
EU-kan krävamedlemsstatvillkordet endauttalatdock att avsom en

identitetshandlingelleruppvisandemedborgare är somannanpassav
medborgarskap.styrker
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6 Kontrollen och vidav varor personer
EU:s gränseryttre

1 Sammanfattning

EU:s i princip medlemsstaternasgränser utgörs gränseryttre motav
icke-medlemsstater och internationellt och luftrum.mot vatten
Varukontrollen regleras EG:s tullkodex dock förutsätterav som
utfyllnad i respektive medlemsstats nationella vad gäller myndig-rätt
heternas kontrollbefogenheter. För personkontrollen saknas ännu

bestämmelser för EU:s medlemsstater. Förslag tillgemensamma en
gränskontrollkonvention bl.a. behandlar denna fråga haryttre som

Änden har inte ratificeratsupprättats medlemsstaterna. såmen av
länge det de enskilda nationellaär förgällerrättstaternas som
utlänningskontrollen.

Översikt6.2 de bestämmelserav som anger
villkoren för EU:s gränseryttrepassage av

6.2.1 Inledning

På enskild har geografiskasätt EU gränserstat motsamma som en
yttervärlden, dvs. inteländer medlemmar i unionen.är Demot som

principi de enskilda medlemsstaternasgränserna utgörsyttre av
länder utanför unionen och internationelltgränser ochmot mot vatten

luftrum. En definitionnärmare EU:s nedan undergränseryttreav ges
6.4.avsnitt

likhet medI och skäl finns också villkor för in- ochstater av samma
utförsel för in- utpasseringoch till och frånsamtav varor av personer
EU:s territorium. Villkoren liknar också enskildade staternas.
Beträffande finns regler tullar och avgifter, in- utförsel-ochvaror om
förbud Medborgare i tredje land visamäste och han harattm.m. pass
erforderliga tillstånd för inresa visum hannäretc. passerar- -
på EU:s område. Reglerna för till och frångränspassage EU:s
territorium återfinns inom EG-rätten,dels dvs. i förordningarde som
EG utfärdar, dels i de enskilda nationella När det gällerrätt.staternas

till EU:s gällerrätt över gränser inteännuyttrepersoners passage
några regler för EU-staterna.gemensamma
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6.2.2 Varutrañken deöver igränserna regleras EG:syttre
tullkodex

Som EG tullunion förnämnts utgör med medlemsländernaovan en
förregler bl.a. in- utförseloch till och frångemensamma av varor

EG:s territorium. EG:s tullagstiftning samladär i för-numera en
ordning tullkodexen Community Customs Code, förordning [EEG]-

291392 inrättandet tullkodex för gemenskapen.nr om av en
Tullkodexen alla och innefattar områden i svenskavser varor som
lagstiftning finns i och följdförfattningarTuL dess och lagen
1987:1069 tullfrihet Vissa bestämmelser i tullkodexen ärom m.m.
sådana för svensk del regleras i sekretesslagen 1980:100 ochsom
förvaltningslagen 1986:223. EGEU-ländernaFör gäller också en

tulltaxa eller tulltariff. Tullkodexen kompletterasgemensam av
tillämpningsföreskrifter utfärdats kommissionen förordningensom av
[EEG] 245493 med föreskrifter för verkställighet förordningennr av
[EEG] 291392. Tullkodexen och tillämpningsföreskrifterna ärnr
bindande för medlemsstaterna och gällande iutgör dessarätt utan att
bestämmelserna införs i nationell fallerDet utanförrätt. denna
utrednings uppdrag analysera tullkodexensnärmare innehåll.att
Generellt kan reglerna in- och utförselsägas till ochatt om av varor
från EG:s område omfattande vadär gäller förän svensk delmer som
i dag. Tulltjänstemännen inom EGEU har också andra och i vissa fall

komplicerade regler tillämpa sina svenskaän kollegor. Somattmer
exempel kan det införselvid finns bestämmelsernämnas att om varors
produktsäkerhet och bestämmelser syftar till förhindraattsom
varumärkesintrång. Härtill kommer utförseltullar eller liknandeatt
avgifter skall i vissa fall försdå från EG:s territorium.tas ut utvaror

De förs in till EG:s tullområde från tredje land skallvaror som
tillanmälas tullmyndighet och förtullasregel vid den yttresom

plats tullmyndighetengränsen, anvisar. När tullbe-som varorna
handlats i vederbörlig ordning de ha kommit i fri cirkulation ochanses
de då, liksomär med inom EG, i princip fria frånvaror ursprung
tullar och restriktioner inom den marknaden. Varorgemensamma som
skall föras till tredje land skall anmälas för tullmyndighet i det landut
det förs ifrån, även skall ske via med-ut transporten ett annatom
lemsland.
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6.2.3 konventionerDe rör rätt attsom personers passera
den gränsenyttre

friaDen rörligheten för tidigareär inte fulltnämntspersoner som
genomförd inom EU. Någon fullständig harmonisering med-av
lemsländernas politik vad gäller villkor för inresa beträffande
tredjelandsmedborgare har heller inte uppnåtts. Frågorna faller i
huvudsak under Maastrichtfördragets s.k. tredje pelare samarbete i
fråga rättsliga och inrikes frågor och ligger utanför området förom
EG:s regleringskompetens. Staterna därför iär dessa delar hänvisade
till söka lösa problemen mellanstatliga överenskommelser.att genom
Två konventionsförslag har utarbetats. förstaDet behandlar vilket av
medlemsländerna skall ansvarigt för handläggaattsom vara en
asylansökan Dublinkonventionen och den andra EU:srör yttre
gränskontroller, viseringsordning yttre gränskon-gemensam m.m.
trollkonventionen. Redan 1985år undertecknade Frankrike, Tyskland
och Beneluxländerna det s.k. Schengenavtalet avskaffandetom av
dessa länders inre Schengenavtaletsgränser. tillämpningskonvention
från år 1990 innehåller bestämmelser återfinns i Dublinkon-som
ventionen och gränskontrollkonventionen. Dessutom finns iyttre
tillämpningskonventionen bestämmelser informationssystemettom -

nedan och polisiärt och judiciellt samarbete mellanvarom mera om-
avtalsparterna. Nio EU:s medlemsländer är med i Schen-av numera
gensamarbetet. Danmark har ansökt observatörsstatus. Irland ochom
Storbritannien utanför.står

Enligt gränskontrollkonventionen och Schengenavtalets till-yttre
lämpningskonvention skall särskilt tillsatta kommittéer övervaka att
konventionernas bestämmelser följs.

Ingen de nämnda konventionerna har samtligaav accepteratsnu av
EU-länder och de gäller alltså inte för unionen. Orsaken till att yttre
gränskontrollkonventionen inte kunnat undertecknats främst tvistär att
råder mellan Storbritannien och Spanien angående Gibraltar. Tills
vidare det medlemsstaternasär nationella inbördesrätt, med de
olikheter finns,där reglerar villkoren för tredjelandsmed-som som
borgares rätt respektive del EU:s Vilkaatt gräns.stats yttrepassera av
villkor kommer gälla i framtiden beror vad medlemsländer-attsom

kommer överens Med sannolikhetstörsta kommer någon dena om. av
nämnda konventionerna reglerar gränskontrollfrågor ratificie-attsom

och efter överföring till respektive medlemsstats nationella blirättras
gällande i dessa. fortsattaDen framställningen följer detta antagande
och behandlar konventionstexterna i relevanta delar under de rubriker
de aktuella. Schengenavtaletär ligger utanför EU-samarbetet och avser
egentligen inte EU:s område endast de avtalsslutandeutan parternas
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territorier. enkelhetens skull används dock begreppet EU:sFör yttre
tillämpningskonventionSchengenavtalets behandlasgräns även när

nedan.
område enligt gränskontrollkon-Villkoren för inresa EU:spå yttre
tillämpningskonventionventionen och Schengenavtalets iär stort sett

flesta nationella idesamma gäller enligt de dag. Denrättstaterssom
resande får enligt konventionerna endast på särskiltgränsenpassera

och erforderligaangivna platser och han skall visa andrapassupp
handlingar hans till inresa. Dessutom krävs hanstyrker rätt attsom

förekommer särskild spärrlista enligt konventioner-inte en som
skall inte önskvärda på EU:supprättas över ärna personer som

de gjort sig skyldiga tillområde. på grundPersoner grövreattsom av
brottslighet eller orsak bedöms hot allmänutgöra ett motav annan

kan listan. Medborgare iordning eller säkerhet på EU-sättas upp
listan.länderna får dock inte påsättas upp

6.3 Kompensatoriska åtgärder

6.3.1 Inledning

medlemsstateravskaffande gränskontrollen mellan EU:s kanEtt av
förmedföra oönskade konsekvenser i form ökad risk narkotika,attav

föremål förs i land i stridoch andra ellerämnen ett motvapen
invandring försvåras.förbud. Likaså kan kontrollen illegal Det ärav

enhetlig och starkdärför viktigt medlemsländerna hålleratt en
i frågaden Brister kontrol-kontrollnivå helaöver gränsen.yttre om

medlemsland kan leda till såväl för-lens effektivitet hos något att
oönskade sprids hela EU:s områdebjudna övervaror som personer

i princip avskaffas.eftersom den inre gränskontrollen skall För att
förhindra den fria rörligheten får sådana negativa följder krävsatt att

borttagandet den inre gränskontrollenåtgärder kompenserarsom av
vidtas. kompensatoriska i sammanhanget i förstaMed åtgärder avses

förstärkning vid delshand dels kontrollen EU:s gränsyttre etten av
polismyndigheterutbyggt samarbete mellan tull- och och andra organ

handlar både allmäntmedlemsländerna emellan. Det samarbeteettom
internationellainnefattande bl.a. informationsutbyte den brottslig-om

utveckling och arbetsmetoder och samarbete mellanhetens näraettom
myndigheter i konkreta ärenden. De kompensatoriskaländernas
faller i utanför EG-rätten. därföråtgärderna huvudsak De måste

särskilda konventioner eller formerregleras andra mellan-genom av
statligt samarbete.
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kompensatorisk åtgärdgränskontroll6.3.2 Yttre som

ochgränskontrollkonventionen6.2.3 nämndaavsnittunderDen yttre
utslagtillämpningskonvention bådaärSchengenavtalets ett av en

nivå.hållas höggränskontroll skall påEU:ssträvan yttreatt enmot
varmedi vid mening,personkontrollensiginriktar påKonventionerna

förresandekontroll vad deidentitetskontrollsåvälförståshär avsom
nedan underinnehåll närmareKonventionernassig.med presenteras

utredningsuppdraget.förrelevantadelar de6.5 i de äravsnitt

åtgärderkompensatoriskaAndra3.3

invandringoch illegalbrottslighetgränsöverskridandearbetetI mot
mellansamarbeteländer ochmellaninformationutbytespelar av

framträdande roll. Detmyndigheterbrottsbekämpandeländernas en
förredogörauppdragutredningsutanför dennahuvudsakifaller att

samarbetsformerna ärVissaområde.dettainom EU påsamarbetet av
skallgränskontrollenhur denförbundna meddock så nära yttre

översiktligt bördekonventioner nämntsenligt deutföras attovansom
presenteras.

innebär ocksågränskontrollkonventionenanslutning tillEn yttre
internationella informa-regleradekonventionendet ianslutning till

förteckningspärrlistamed bl.a.tionssystemet engemensamen -
medEU-områdetoönskade inomtredjelandsmedborgare äröver som

konventionsäkerheten. Enordningen ochtill den allmännahänsyn om
SystemInformationEuropeaninformationssystemeuropeisktett -

spärrlista.för nämndaoch skallutarbetandeunderEIS är svara
Schengensam-förutsätts inominformationssystemliknandeEtt

förskall underlättaSISSystemInformationSchengenarbetet, som
Systemet bestårsäkerhet.ordning ochbevaramyndigheterna enatt av

i för-enhet stårcentralochvarjeinationell enhet stat somenav
medlemslandiMyndigheternationella enheterna.debindelse med ett

informationsökrutintillanslutas attvia datorkan omsom geren
med-visstregistrerad hosfinnsvissuppgifter ettpersonenom

deni fråga krävsinformation attlemsland. För närmare personenom
med dendirekt kontaktfrågandei denenhetennationella staten tar

uppgifterharmedlemsstati dennationella enheten personenomsom
registrerade.

europeisktcentraltkonventionvidareEUInom är ettomen
sysslaskall främstEuropolutarbetande.underEuropolpolisorgan

kriminellunderrättelsersamordningutväxling ochmed omav
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verksamhet analys brottsaktiviteter till församt medlemssta-av gagn
terna.

Även tullområdet finns databaserat underrättelsesystemett
Customs Information System CIS.-

Bortsett från CIS informationssystemenär inteännu i bruk.

6.4 Vad yttreär gräns och vilka ochvaror
skall kontrolleras vid dennapersoner

6.4. l Begreppet gränsyttre

En enskild kan, enkeltgräns uttryckt, sägas denstats gränsvara som
dess territorium land,på i och i luften. En sådanomger vatten gräns

kan svårighet geografiskt på karta. I principutan kananges en samma
metod tillämpas vid definitionen EU:s gräns deyttreav attgenom av
medlemsstaternas integränser utgör gräns medlemsstatmotsom annan

Den marknadens område följer dock inte heltanges. gemensamma
denna gränslinje. Skillnader föreligger mellan det område som
omfattar fri rörlighet för och motsvarande område förvaror personer.
Eftersom den iblandgränsen definieras i anslutning tillyttre frågan om

kontrollen och från tredje land skall ägavar av varor personer rum
tillkommer områden flygplatser och hamnar när gränsensom anges.

Den inre marknadens förgränsyttre varor

Beträffande sammanfaller EU:s gräns med förgränsenyttrevaror
EG:s tullområde. Enligt EG:s tullkodex omfattar detta område:

Belgien-
Danmark Färöarna Grönlandochutom-
Tyskland Helgoland och Büsingenutom-
Spanien Ceuta och Melillautom-
Grekland-
Frankrike Territoires dOutre-Mer och collectivitésutom terri--
toriales
Irland-
Italien Livigno och Campione dItaliautom deorterna samt-
nationella Luganosjönvattnen av
Luxemburg-
Nederländerna-
Portugal-
Storbritannien, Nordirland, Kanalöarna och Isle of Man-
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Tullomrädet omfattar medlemsstaternas territorialvatten, inre vatten-
och luftrum.vägar Utanför medlemsstaternas territorium utgör även

de österrikiska områdena Jungholz och Mittelberg Monaco ochsamt
San Marino del EG:s tullområde.av

Den inre marknadens förgränsyttre personer

Beträffande persontrafiken har den definieratsgränsen i utkastetyttre
till den gränskontrollkonventionen YGK.yttre Enligt artikel 1f i
denna konvention med gräns:yttreavses

a En medlemsstats landgräns inte tillangränsar med-som annan
lemsstats gräns sjögränsen.samt

b Flygplatser, förutom beträffande interna flygningar, varmed
förstås flygtrafik enbart inom eller mellan EG-staternas landterri-
torium mellanlandning inom tredje landsutan territorium.

c Hamnar, förutom beträffande inrikesturer och reguljär farjetrafik
mellan medlemsstaterna.

Yttre gränskontrollkonventionens artiklar finns fogade bilaga 2som
till betänkandet

6.4.2 Vilka och skall kontrolleras vid denvaror personer
gränsenyttre

Inledning

Vad gäller såväl i godstrafik beträffande resandesvaror, ren som
bagage, finns vissa för medlemsstaterna bindande regler kontrollenom
vid den EG hargränsen. kompetens utfärdayttre förordningaratt som

dessa procedurer.styr
Kontrollen fysiska inte regleradär inom EG-rätten.av personer

Åtgärderna faller under Maastrichtsfördragets s.k. tredje pelare och
tillhör inte sådant EG kan utfärda direkt tillämpliga bestämmelsersom

Gemensamma regler får tills vidare söka åstadkommaom. staterna
mellanstatliga överenskommelser konventionergenom som- -

sedan får infogas i varje nationella rätt lagstiftning.stats Somgenom
nämnts råder viss oenighet mellan personkontrollenovan staterna om
och några konventioner har inteännu i kraft. Staternaträtt har dock

intresse kontrollenett vidgemensamt den skeratt gränsenav yttre
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effektiv. bundnaden Deoch ärenligt äratt avgemensamma normer
rörlighet för och det tordemålsättning friRomfördragets personerom

vid denstark kontrolluppfattning yttreatt engemensamvara en
förutsättning förkompensatoriska åtgärder, ärjämte andragränsen, en

skall kunna upphöra.vid de inrekontrollerna gränsernaatt
för hur ochöversiktlig redogörelseNedan följer varor personeren

behandlas frånskallden geografiska gränsenyttresom passerar
framställningen EG-pågäller byggerkontrollsynpunkt. Vad varor
bakgrund bestämmel-redovisaspersonkontrollenmedanrätten mot av

kan förutsesefter vadkonventioneri de som nusomserna --
denna kontroll.kommer att styra

kontrolleras vidskall denvilka ochFrågan personer somvarorom
definition begreppetförtydligande denkräver visstgränsenyttre avav

vissaDefinitionen komplicerasgjortsgräns attyttre avovan.som
kan såvälflygplatser och hamnar utgöragränsavsnitt yttre som--

eller dedenGenerellt kaninre sägasgräns. att varorperson som
fartyg direkt frånmed flyg ellerflygplats eller hamnanländer till en

iha dengemenskapen kan gränsenland inom passerat yttreett
kontrollsynpunkt. Dettaha gjort detgeografisk mening attutan ur

gränskontrollkonventionens definition vadframgår bl.a. yttre avav
konventionsEnligt nämndaför resande. sättär gräns attyttresom

alltså intedenna gränsbeskriva vad gräns ärär ett rentyttresom
i princip för godstransporter.gällergeografiskt Detsammabegrepp.

nedan den löpandeden kontrollskall tilläggas ärDet att som avses
förhållandetsig detenbart grundar på gränskontrollen att ensom

misstanke narkoti-föreligger,brottsmisstankeOm t.ex. ompasseras.
EU-trafiken kontrolle-internanaturligtvis denkasmuggling, får även

utföras i dessa situationer,fårvilka kontrollerFrågan somomras.
för kontroll behandlasskall krävasmisstankevilken grad etc.av som

i kommande1994:01 dessEU-gränskontrollutredningen Juav
betänkande.

vid denskall kontrollerasvilkaAllmänt gränsenyttrevaror somom

geografiska stården gränsenAllt gods över yttrepasserarsom
införseln. gällerfr.o.m. Dettatullövervakningunderenligt tullkodexen
gemenskapen detland inomförts frångodssåledes även annat omsom

emellertidterritorium. Detförts från EU:s ärunder transporten ut
Beträffande EU-skall kontrolleras.från tredje landendast gods som

övervakning tills dess derasendast underdessastår statusvaror
till tredje landmedlemslandförasskallfastställts. Varor ettut ursom

skallförsta medlemslandeti det ävenskall kontrolleras transportenom
medlemsland.via ett annat
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flygplatser och i hamnarKontrollen inkommande påvarorav
utifrånsåväl kan blandas påförsvåras EU-varoratt varorav som

därförSärskilda regler hartransportmedlen och vid lossningen.
för kontroll dessa platser.utarbetats påav varor

Särskilt varukontrollen flygplatserpáom

skall och bestämma vilkaVarje medlemsland inom gemenskapen utse
för trafik till och från tredjeflygplatser skallderas öppnasom varaav

flygplatser International Community Airportland. Endast vid dessa
flygplatser naturligtvistredje land Dessafår trafik med äräga rum.

trafik inomnormalt för EU.även öppna

direkt från tredjeflyg land kontroll-Gods ärtransporterassom per-
inomOm skall vidare till land gemenska-objekt. gåtransporten annat

inte föromlastning behöver dock tullenpresenterasutan varornapen
förrän i destinationslandet.

från inomBeträffande gods land gemenskapensetttransporterassom-
gällertullområde till via tredje land, dessett att statusett annat av

dokument ellergemenskapsvara styrkasmåste sätt.annatgenom
förViss kontroll kan alltså bli nödvändig. I fallvart att separera

från tredje land.gemenskapsvarorna från eventuella varor

anländer flyg direkt från tredje land skallPassagerare som per-
Om skall fortsätta med flyg till landtullkontroll. degenomgå annat

därvid under markuppehållet skall derasinom EU och lämnar planet
vid gaten medanhandbagage kontrolleras vid flygplansdörren eller

förrän slutdestinationenincheckade bagage inte kontrolleras vidderas
Anledningen kontrollen handbagaget skall skeinom EU. till att av

vid olika kategorier blandas iärsenast gaten att passagerare av
smuggelgods lätt kan överlämnas.transithallarna där Lämnar

inte planet sker hela tullkontrollen, dvs. kontrolläven avpassageraren
från flerahandbagaget, vid slutdestinationen. Flyg tredje land med

landningsuppehåll EU:s område kan medföra såväl frånresenärer
Äventredje land endast inom EU. EU-personer som resersom

slutdestina-handbagage kontrolleras i dessa situationerresenärers
tionen eftersom de blandats med tredjelandspassagerare ombord på

försesflygplanet. EU-resenärernas incheckade bagage skall med
märkning befriar från vid slutdestinationen.särskild tullkontrollsom

reguljär- och charterflyg. privat- ochVad Dånämntssom nu avser-
fråntaxiflyg ankommer tredje land skall tullkontrollen alltid ge-
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nomföras vid första destinationen i EU flygetäven skall vidaregaom
till inom unionen.ortannan

Kontrollerna bagage regleras i rádsförordningarna 392591 ochav
182392.

Särskilt varukontrollen hamnariom

Beträffande godstrafiken reglerna i alltär väsentligt desamma som-
de gäller för kontrollen vid flygplatser. Dvs. gods kommersom som
från tredje land behöver inte för tullen förrän vidpresenteras
slutdestinationen inom EU det inte lastats i medlemslandannatom om
och gods fartygpå anlöpt tredje land vid tillfällenågot påsom resan

delasmåste i gemenskapsvaror och andraupp varor.

Passagerare med reguljär farjetrañk direkt mellansom reser-
medlemsstater skall inte för kontroll. Trafikenutsättas betraktas som
intern.

Passagerare inom EU med fartyg under anlöptsom reser som resan-
tredje land förutsätts kontroll från tredjesamma som passagerare
land. inomResande EU alltså i denna situationär berövade sin rätt att
inte förutsättas gränskontroll. Orsaken till detta ärsystem att
fárjepassagerare, till skillnad från flygpassagerare, normalt inte kan
checka sitt bagage detta blandas med övrigautan resenärers
fartyget.

Trafik med fritidsbåtar behandlas alltid tredjelandstrafik och kansom-
således för kontrollerutsättas båtarna kommeräven från ett annatom
land inom EU.

Bagagekontrollerna regleras för sjötrafikenäven rådsför-genom
ordningarna 392591 182392.och

Personkorztrollezz

Hur kontrollen vid EU:s kommergränseryttreav personer att vara
utformad i framtiden beror vad medlemsländerna kommer överens

Två konventioner kontrollenrör resande vid denom. som yttreav
utarbetade.gränsen är Det dels denär gränskontrollkonventionenyttre

YGK, dels Schengenavtalets tillämpningskonvention. Ingen av
konventionerna har hela EU-kollektivet och de gälleraccepterats av
alltså inte för unionen. Konventionernas bestämmelser den fysiskaom
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kontrollen och övervakningen vid den gränsen inbördesäryttre
mycket lika. Yttre gränskontrollkonventionens artiklar fogade tillär
betänkandet bilagasom

Vad frågangäller vilka skall kontrolleras vid denom personer som
förstskallgränsen beaktas den inte definierasgränsenyttre att yttre

enbart geografisk också medgräns hänsyn till varifrånutansom en
Ävenden resande kommer. den resande den geografiskapasseratom

räknas hangränsen resande inom EU han med flygyttre som om reser
dock privat- eller taxiflyg eller reguljär färja landautan att
respektive hamn utanförangöra EU:s territorium. I dessa situationer
skall den resande undantagen kontrollåtgärder. Definitionernavara av
vad återfinns i artikelär gräns f i1 YGK och i §l iyttresom
Schengenavtalets tillämpningskonvention.

Beträffande de den stadgargränsen såväl YGKyttresom passerar
Schengenavtalets tillämpningskonvention alla skall kontrollerasattsom

såväl vid inresa vid artikel 2 YGK1 och 6 § 1 och 2utresasom p. p.
Schengenavtalets tillämpningskonvention. Bestämmelserna gäller både
tredjelandsmedborgare och EU-medborgare. Möjligheter att genom
nationell lagstiftning undanta det landets medborgare frånegna
kontrollen finns enligt artikel 2 YGK. Schengenavtalets4 till-p.
ämpningskonvention i 6 § 2b I samtliga fall bör åt-attanger p.
minstone kontroll förske fastställande identitet innehaven av genom
eller uppvisande resedokument. Båda konventionernaav attanger
inresekontroll skall prioriteras framför utresekontroll, Schengenavtalets
tillämpningskonvention med det förtydligandet sådan prioriteringatt
gäller kontroller inte kan anordnas på grund särskildaom av om-
ständigheter artikel 5 YGK4 och 6 § Ze Schengenavtaletsp. p.
tillämpningskonvention.

Liksom för uppkommer praktiska problem vid kontrollenvaror av
flygplatserpå och i hamnar. Såväl YGK artikel 6personer som

Schengenavtalets tillämpningskonvention §4 anvisar beträffande
flygplatser lösningar i princip överensstämmer med EG:s reglersom
för kontrollen handbagage. Som nämntsav passagerarnas ovan
behandlar aktuella konventioner kontrollenäven resandenasnu av
medförda bagage. Principen flygpassagerareär frånkommeratt som
tredje land kontrolleras inkl. handbagage vid första anhalten inom
EU. Passagerare skall flyga till tredje land kontrolleras vid densom
flygplats från vilken till tredje land sker. YGK innehålleravresan
vidare detaljerade bestämmelser kontrollnär skall ske i fall dåom
flygpassagerare inom färdasEU med plan anlänt tillsom reser som
området från tredje land eller slutligen skall avgå till sådant land.
Principen här, liksom EG:sär enligt bestämmelser rörande resandenas
bagage, praktiska skäl ofta får finna sig i bliatt passageraren attav
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underkastad kontroll i likhet med de kommer frånpassagerare som
till tredje land.eller skall

innehåller inte speciella regler för vilkaKonventionerna några
skall kontrolleras i hamnar vad följerutompassagerare som som av

definitionerna vad tordede allmänna Dettaär gräns.yttreav som
fartyginnebära alla anländer med underatt passagerare som som resan

kontrolleras lämnar fartygetangjort tredje land skall när passagerarna
avtalsslutande område fartygetpå de även närmastparternas om

från hamn inom Vid med båt skallkommer området. utresaen som
tredje lands hamn under torde allanågon gångangöra resan passagera-

kontroll fartygetsstiger ombord underkastade ävenvara omre som
territorium.hamn inom de avtalsslutandenästa är parternas

6.5 Vilka befogenheter har de gränskontrollerande
myndigheterna och hur skall kontrollen till

6.5.1 Inledning

nationella myndigheter förDet de enskildaär staternas som ansvarar
och utför kontrollerna vid varje lands del EU:s gräns.yttreav

EG-rätten eller i de konventioner gränskon-Varken rörsomgenom
myndigheternas tjänstemäntroller de gränskontrollerande någrages

Sådana befogenheterdirekta befogenheter utföra kontroller. ochatt
därförförutsättningarna för utnyttjandet dem måste regleras påav

nivå.nationell
effektivitet finns förVad gäller kontrollernas varukontrollens del,

inte uttryckligamed undantag för vissa speciella varuslag, några regler
Beträffande personkontrollen ställer dekraven på denna.som anger

konventioner behandlar relativt höga krav på nivån, såväldennasom
vid Övervakningenbeträffande kontrollen kontrollpunkterna avsom

gällermellan Konventionernas krav på kontrolldessa.gränsen även
och fordon.resandes bagage

6.5.2 Utformningen varukontrollen och kraven dessav
effektivitet

myndighetEG:s förutsätter varje land hartullkodex att en som svarar
för vid denna myndighetkontrollen den gränsen attyttre samtvarorav

befogenheter kontrollera transportmedel och påhar att varor, personer
effektiv varuflödet kan upprätthållas.kontrollsåsättett att aven
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myndighet skall för kontrollen, hur den skallVilken ansvara varasom
vilka befogenheter skall inte regleratorganiserad och den ha är genom

därför tillsEG-rätten. frågor vidare reglerasDessa måste genom
lagstiftning. vissa ochnationell Tullkodexen dockanger ramar

för medlemsländerna beakta, nämligen följande:riktlinjer att

13 får tullmyndigheterna, i enlighet med villkorEnligt artikel de som-
utförai gällande bestämmelser, alla de kontroller deanges som

nödvändiga för säkerställa tullagstiftningen tillämpasbedömer att att
korrekt. Med gällande bestämmelser enligt artikel 23 både4avses p.
gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser.

förs i gemenskapensartikel 37 1 tullom-I sägs att varor somp.-
tullövervakning från och inforseln. fårråde skall underkastas med De
myndigheterna enligtför kontroll gällande bestämmelser.utsättas av

definieras övervakningartikel 13-14 begreppen tullmyn-I 4 p. av-
Övervakningkontroll tullmyndigheter.digheterna och av av

definitionen vidtastullmyndigheterna enligt varje allmän åtgärdär som
syfte tullagstiftningendessa myndigheter i säkerställa ochattattav

andra bestämmelser underkastade tullövervak-rör ärsom varor som
ning iakttas. Kontroll tullmyndighet exemplifierasav genom upp-

kontroll dokument, undersökningräkning åtgärder som ex. av avav
bagage och bär med sig och genomförande avvaror som personer

inte myndigheterna befogenheterförhör. Definitionerna några utanger
artiklarna kompletteras med bestämmelser nationell nivå ellermåste på
gemenskapsnivå preciserar vilka befogenheter myndigheternasom

förutsättningar får Eftersomskall ha och under vilka de utövas.
gemenskapsnivå saknas fråganbestämmelser på måste regleras genom

nationell lagstiftning.

enligt artikel 2 kvarstå övervakning underskall 37 underVarorna p.-
frågaden tid krävs för fastställa deras tullstatus och i icke-attsom om

förändras, förs igemenskapsvaror till dess deras tullstatus deatt en
frilager eller eller förstörs.frizon eller Uttryckt pååterexporterasett

innebär artikeln EG-varor kommit via densätt även yttreannat att som
skall ställas under övervakning tills dessgränsen att statusvarornas av

gemenskapsvaror fastställts från tredje land underoch ståratt varor
övervakning tills därmed kommit i fridess de tullklarerats ochatt
cirkulation.

Utförselkontrollen artikel 183. bl.a.behandlas i Där att varoranges-
förs tullområde skall underkastas tullövervak-gemenskapensutsom ur
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ning och de får underkastas kontroller tullmyndigheterna enligtatt av
gällande bestämmelser.

Utöver de för kontrollverksamheten tullkodexenramar som ger
medlemsländerna presenterade artiklar innehåller dengenom nyss
bestämmelser får direkt förpliktande för de sysslar medsom anses som
gränsöverskridande handel, bl.a. följande bestämmelser:genom

och direkt eller indirekt inblandadär i verksamhetvar en som som-
berör handel med enligt artikel skyldigär 14 förse tullmyn-attvaror
digheterna med alla nödvändiga handlingar och upplysningar, oavsett
vilket medium används och tullmyndigheternas begäransom ge
dem all nödvändig hjälp och allt detta inom föreskriven tid.

artikel 38 och 39 stadgar bl.a. skyldighet för den fört inperson som-
på gemenskapens område befordra via denattvaror ruttvarorna

tullmyndigheten angivit och i övrigt enligt myndighetens eventuella
anvisningar skyldighet dröjsmål underrätta tullmyndig-samt att utan
heterna han tvingats avvika från vad ålagts honom.om som

Tullkodexen alltså anvisningar när skall stå underger om en vara
övervakning och den fårnär kontrolleras. Vilka befogenheter den
kontrollerande myndigheten skall ha inte änannatanges genom
exemplitiering och inte heller några generella direktiv hurges om
kontrollen skall utformadnärmare eller hur effektiv den skallvara

finnsDet dock bestämmelser hur exportkontrollvara. som anger av
jordbruksprodukter skall tillgå och hur andel %] dessastor av

minst måste kontrolleras. Trots generella be-varuposter attsom
stämmelser kontrollnivån saknas det missvisandeär detsägaatt attom

till varjeär medlemsstat bestämma nivån sinpå gränskon-att yttreupp
trollverksamhet. I bakgrunden ligger det förhållandet varjeatt
gränskontroll enskild medlemsstat företar sker i samtliga med-en
lemsstaters intresse vilket medför länderna angelägnaäratt attom
varukontrollen skall fullgod hela den gränsen.runt yttrevara
Kommissionen har vid flertal tillfällen uttalat de risker ärett att som
förknippade med fri rörlighet för inom denen varor gemensamma
marknaden så långt möjligt måste minimeras med stark ochsom en
likformig kontroll vid den gränsen.yttre

Generella krav varukontrollen i viss mån i YGK ochanges
Schengenavtalets tillämpningskonvention. Dessa konventioner, vars
innehåll behandlas i avsnitt, gällernärmare nästa nämligen såväl
identitetskontroll resande den gränsenyttreav som passerar som
kontroll vad dessa för med sig.av
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6.5.3 Utformningen personkontrollen och kraven påav
dess effektivitet

Framställningen under detta avsnitt innehållet i gränskon-yttreanger
trollkonventionen YGK och Schengenavtalets tillämpningskonvention
i de delar dessa konventioner berör den fysiska kontrollen vid EU:s

gränser. En allmän presentation konventionerna,yttre derasav
innehåll och har givits under avsnitt 6.2.3. Vadstatus kon-ovan
ventionerna vad är och vilkagränsyttreanger om som personer som
skall kontrolleras vid denna har beskrivits under avsnitt 6.4. Som
tidigare framhållits behandlar konventionerna såväl kontroll av

identitet kontroll vad de för med sig. Det skall ännupersoners som av
gång understrykas konventionerna inte i kraft.trättatten

Vare sig YGK eller Schengenavtalets tillämpningskonvention deger
nationella gränskontrollerande myndigheterna några befogenheter. I
båda konventionerna kontroller skall utföras behörigaattanges av
myndigheter i enlighet med varje lands nationella artikelrätt YGK4
och 6 § 1 Schengenavtalets tillämpningskonvention. Av kon-p.
ventionstexterna, i de delar där de specifikt vilka kontrollåt-mer anger
gärder skall företas, framgår emellertid det förutsättssom att att
myndigheterna har befogenheter företa tvångsåtgärderatt som
husrannsakan, kroppsvisitation m.m.

Den fortsatta framställningen följer YGK. I anslutning till varje
bestämmelse i vad Schengenavtaletsmän tillämpningskonventionanges
avviker från vad YGK stadgar. YGK:s artiklar finns intagna som
bilaga

Alla korsar den skall detta vidgränsen görayttrepersoner som en
auktoriserad gränsövergázzg står under ständig kontrollsom av
medlemsstaterna. Varje medlemsstat skall bestämma plats och tider för
öppethållande för sina auktoriserade gränsövergångar artikel 2 Ip.
och 3 YGK.

Bestämmelsen innebär till sin ordalydelse varje gränsen,att passage av
in-såväl skall vidske s.k. auktoriseradutresa, gränsövergång.som en

Att försöka korsa den gränsen på ställe skall i principyttre annat vara
straffbart enligt varje nationella enligt artikelrätt 2 Enligtstats p.

i5 artikel kan undantag från denna bestämmelse görassamma
beträffande lokal gränstrafik och viss trafik till sjöss

Schengenavtalets tillämpningskonvention i detta avseendemotsvarar
YGK vad gäller bevakningen gränsövergångsställena 3 §utom av
1-2 och 6 § 3 Schengenavtalets tillämpningskonvention.p. p.
Ordalydelsen i YGK vid handennärmast gränsövergångs-attger
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deständig bevakning dygnetskall underställena stå runt, oavsett om
tillämpningskonventionSchengenavtaletsEnligteller inte.är öppna

behandlas på gränsenstängd gränsövergång sättskall somsammaen
ständig bevakning.inte förutsättervilketmellan gränsövergångarna,

exemplifieras den sjötrafiktillämpningskonventionSchengenavtaletsI
kustfiske och fritidsbåtar.medför vilken undantag kan göras

skallauktoriserade gränsävergångarnamellan deGränsavsnitten
lämpligt ochellermed mobila enheter påövervakas sättannat vara

artikel 3 YGK.effektiv längs hela denlika gränsenyttre

enhetligvarje medlemsland hållerförutsätterKonventionen att en
Föreskriftersin denkontrollnivå längs hela del gränsen.yttre somav
saknas föreffektiv bevakningen skallreglerar hur ännunärmare vara

förutsättasgränskontrollkonventionen. kan dockDetden attyttre
ömsesidigt beroendemedlemsländerblir EU:s ärkraven stränga. av

Brister i frågagränskontrollen.gäller dendetvarandra när yttre om
medlemsländerna kan leda tilleffektivitet hos någotkontrollens attav

följdoch sedan, tillsig denolovligt gränsenöver yttretarpersoner
vid de inrei princip skall upphöra gränserna, ävenkontrollenattav

upptäckas.i medlemsländersig andrakan utan attta
tillämpningskonventions bestämmelserSchengenavtalets om

imellan gränsövergângarnaövervakning gränserna stortmotsvararav
tillämpningskon-SchengenavtaletsYGK:s 6 § 3 och 5sett p.

docktillämpningskonventionSchengenavtaletsvention. I anges
gällerrörliga enheterbevakningen med gräns-uttryckligen ävenatt

Schengenavtaletsöppethållande.normalt Iutanförövergångarna
kontrollens effektivitet på dettillämpningskonvention definieras sättet

den inte någongenomföras sådantden skall på sätt uppmuntrarattatt
kontroll vid gränsövergång.försöka undvikaatt

sådanskall underkastasdenAlla gränsenyttrepasserarpersoner som
undersökningkan fastställasderas identitetvisuell kontroll att genom

Beträffande tredjelaizds-YGKresedokument artikel 1deras 5 p.av
de harskekontroll dessutommedborgare skall vid inresa attav

de inteerforderliga tillstånd E Uss gräns, attyttreatt passera
skallönskvärdaden lista ickeförekommer på över sompersoner

uppehälle och förtillräckliga medel föroch de har sittupprättas att
icke-medlemsland där de kommerhem eller tillsin återresa attannat
artikel YGK.bli artikel 2 och 75mottagna p.

skall ske förfordon och bagagederasKontrollen attav personer,
försäkerhet och ordningallmänupptäcka och förhindra hot samtmot

skall utföras enlighetKontrollerna iillegal invandring.bekämpaatt
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skall vid kontrollenmedlemsländernalagar ochmed medlemsländernas
5-6artikel 5till samtliga medlemsstaters intressenhänsynta p.

YGK.

i med-för medborgarepasskontrollreglerar sedvanligArtiklarna
legitimation styrkertillräckligt meddetlemsland torde somvara

dentredjelandsmedborgarebeträffandemedborgarskap och --
till inresa.för fastställa derasnödvändig rättkontroll är attsom

6.2.3. Vidareunder avsnittSpärrlistan har presenterats angesovan
vadfordon och bagage. Förutom sägsmed kontrollsyftet som omav

inte6.4.2 stadgas någoti underflygpassagerare YGK se ovan
förutsättaKonventionenbagagekontroll skall ske.särskilt att synesom

sådan kontroll ägeratt rum.
tillämpningskon-Schengenavtaletsbestämmelser iMotsvarande

i princip meddetaljeradevention överensstämmernågotär menmer
tillämpningskon-Schengenavtaletsjfrd §6 § 1-2 med 5YGK:s

uttryckligentillämpningskonventionSchengenavtaletsvention. I anges
inresandevid kontrollenoch fordon bör skekontroll bagageatt avav

medborgare.utländska

medlemsländernasskall páinresalistaEn vägrasöver sompersoner
färmedborgare medlemsländernaiskall Ingaterritorier upprättas.

10 YGK.listan artikelpásättas upp

beskriver denbestämmelselO återfinns den närmareI artikel som
spärrlistan skall innehålla påtidigare omtalade personernamnsom

andra orsakerbrottslighet eller ärgrund tidigarepå avsom av
område.oönskade EU:spá

finns motsvarandetillämpningskonventionSchengenavtaletsi
definitionen i §.96 § jfrd med lbestämmelse i

kontroll-effektiva kontroller ochKonventionerna talar attomom
Även intedethela dennivån skall lika längs gränsen.yttre omvara

skall kankontrolleneffektiv ellerhur tät annanvaraanges --
medlemsländerna höga.tolkning inte kraven ärgöras än att

innehåller allmänttillämpningskonventionSchengenavtalets ett
lämpliga medel i tillräckligtåtagande för medlemsstaterna sättaatt
bevakningkontroll ochgenomförandet gränser.antal för yttreavav

bemyndiganden fördessutominnehållerBåda konventionerna
bestämmelserutfärda detaljeradekommittékonventionsrespektive att

Enligtutförande.vid kontrollernaspraktiska tillvägagångssättetdetom
ieuropeiska gemenskapernavid dedelegationuppgift från Sveriges

inom Schengen-tillämpningsföreskrifter utarbetatsBryssel har sådana
sekretessbelagda.Föreskrifterna docksamarbetet. är
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6.6 Organisationen gränskontrollen i någraav av
EU:s medlemsstater

6.6.1 Inledning

Sammanställningen nedan bygger i huvudsak på enkätundersökningen
utredningen gjort med bistånd Utrikesdepartementet och de svenskaav
ambassaderna i respektive land. Utredningen har dessutom gjort ett
studiebesök i Storbritannien och där bl.a. sammanträffat med
företrädare för brittiska Inrikesministeriet och den centrala brittiska
tullmyndigheten. Vidare har viss information erhållits från den
svenska tullens pågående metodutredning besökt Frankrike,som
Storbritannien och Tyskland.

Allmänt kan densägas övergripande organisationen denatt yttreav
gränskontrollen i de länder undersökts liknar den svenska.systemvars
Tullmyndigheterna för varukontrollen medan polisen skötersvarar
utlänningskontrollen. Myndigheterna har i del de undersöktaen av
länderna vissa befogenheter inom varandras ansvarsområden och
samarbetar på sätt påminner de svenska myndigheternas.som om

6.6.2 Danmark

Tullen handhar kontrollen införsel vid samtliga gräns-av av varor
övergångar och längs sjö- och landgränserna. Tullmyndigheten

för varukontrollen på det införseldokumentsättetansvarar att
kontrolleras varuinnehåll. Tullen har containrarrätt öppna ochmot att
andra lastutrymmen utföra kroppsvisitation har barasamt att men en
skatte- och avgiftsmyndighets befogenheter. Om misstanke brottom
uppstår kommuniceras detta med polismyndigheten verkställersom
utredning. Undantag gäller då brottet ringa ochär i frågapersonen
erkänner. Tullen kan då klara saken administrativtav attgenom
utfärda betalningsföreläggande. Polismyndigheten kanett inte utföra
varukontroll vid gränspassage inte brottsmisstanke föreligger.om

Ansvaret för personkontroller uppdelat mellanär Justitieministeriet
har det övergripande politiska och Rigspolitiämbetetsom ansvaret som

är ansvarigt för kontrollarbetets genomförandeytterst och organisa-
tion. Vid gränsövergångarna handhas personkontrollen de lokalaav
polisdistrikten under ledning polismästare. Enbart polisen harav en
befogenheter utföra personkontroller, aldrig tullen. Längs Dan-att
marks landgräns Tyskland har viss uppdelning kontrollarbetetmot av
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gjorts mellan den danska polisen och tyska gränskontrollmyndigheter.
Arrangemanget har utarbetats särskilt tillsatt bilateral arbets-av en

under höstenvintern 199394. Den danska polisen arbetar igrupp
enlighet med Retsplejeloven, vilken föreskriver skyldighet för samtliga

den danska gränsen ochattpersoner som passerar uppge namn
födelsedatum. Underlåtenhet efterfölja denna uppfordran medföratt

till ingripande från polisens sida.rätt
Uppdelningen mellan tullens och polisens ansvarsområden och

befogenheter markant. Samarbete förekommerär dock myndigheterna
emellan, i princip endast inom för narkotikabekämpning.men ramen
Någon egentlig ledningsstruktur för samarbetet mellan tull och polis
har inte utarbetats samordningen sker på behovs- och ad hocutan
basis från fall till fall.

6.6.3 Frankrike

Varukontrollen faller under de franska tullmyndigheternas ansvarsom-
råde. Med stöd den franska tullagen kan tulltjänstemännen i principav
utföra slags kontroller tulltjänstemännen i Sverige. Densamma som
franska tullens befogenheter dock inte begränsade tillär gränsavsnitten

gäller hela franskaöver det territoriet. Den franska tullensutan
arbetsmetoder präglas rörlighet. Enligt uppgift 000är än 4storav mer
tjänstemän placerade i rörliga kontrollgrupper.

Personkontrollen polisensär ansvarsområde. Den franska tullen
deltar dock i denna kontrollverksamhet.

Utvecklingen i Frankrike går utökat samarbete mellan tullmot ett
och polis. Myndigheterna har dock sina ansvarsområden. Sedanegna

försöksverksamhetår pågår vid antal gränsområden därtre ett man
delar övervakningspass mellan mobila enheter från tullenupp
respektive polisen. Samverkan i övrigt går till så den andraatt
myndigheten kallas den kontrollerande uppdagar miss-ellerom
tänker brott inom den andra myndighetens ansvarsområde.

6.6.4 Grekland

Ansvaret för kontrollen ligger det grekiska Tullverket.av varor
Tullen kan stickprovskontrollergöra och väl grundade skäl förom-
misstanke oegentligheter föreligger ingående kontrollerom mer-

kroppsvisitationer.t.ex.som
Personkontroller utförs polismyndigheten.av
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myndighet sorterande undersjälvständigKustbevakningen heltär en
landetsjurisdiktion i alla hamnar.Sjöfartsministeriet den har totaloch

varandrasutför kontroller inomMyndigheterna inte ansvarsom-
avgränsade. Viduppgifter klartVarje myndighets gränssta-råden. är

samlokaliserade och samarbetet kanofta tull polistionerna ochär
samverkan leds högrenivå. frågor påfungera väl lokal Närpå uppom

underrättelse-intressekonflikter. embryo till centralnivåer Ettskapas
Kustbevakningenfunktion mellan Polisen,samordnandeenhet, med en

of Public Order.MinistryTullverket haroch satts upp

6.6.5 Tyskland

utanför den federalafrån länder EUkontrollenFör svararav varor
Finansministeriet.underBundeszollverwaltungtullen sorterarsom

från inte medlemmar i EUkontrollen länderFör ärsomav personer
underBundesgrenzschutz lyderfederala gränspolisenden somsvarar

delstatli gränspolisenBayern där denInrikesministeriet. Undantag är ga
uppgift.Grenzpolizei har motsvarandeBayerische

oinskränktvid deGränspolisen och tullen har gränserna rättyttre
transportmedelrespektive ochundersöka etc. utanatt personer varor

föreligger.brottsmisstankekrav att
skerTysklands land- ochKontrollen vid vattengränseryttre genom

mellan tulli reglerat samarbete ochorganiserat och rättsakterett
myndigheter vidinnebär i praktiken dessagränspolis. Detta att t.ex.

arbetsordningTjeckien schemalagdPolen ochgränserna mot genom en
myndighet denkontrollfunktionen och respektivedelar när ärpå tar,

ordning gäller såväl förden andras befogenheter. Dennai tjänst, över
övervakargränsstationerna för de mobilaarbetet vid gruppersom som

myndig-vid självamellan dessa. Det baraär gränsengränsen som
befogenheter beskrivits. Denvarandrasheterna sättövertar som

uppföljningen olika former gränsöverträdelser handläggsvidare av av
ansvarsområde överträdelsen hör.myndighet inomdenav vars

6.6.6 Storbritannien

Med stöd denför all varukontroll.HM Customs and Excise avsvarar
utföra princip1979 de ibrittiska tullagen CEMA kan samma

Storbritannien präglasikontroller tullen i Sverige. Tullarbetetgörsom
kontrollarbetettillutförsrörlighet specialisering. Vidoch gränsernaav

smugglingFlexible Antis.k. FASTsdel rörligastor av grupper,
170 sådana med 10-15Teams. För närvarande finns grupperca
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utföra kontrollerut ochryckakunnaskallvarje. Deitulltjänstemän
smuggling konstaterats.förriskdärområdengeografiskaolikai

förbjudnaefter ärleta attinriktade páGrupperna är att varor som
trafik,vissspecialiserade påinte sällan t.ex.införa och de typär av

lastbilstrafiklastfartyg, etc.
ImmigrationHMinvandraraspektpersonkontrollenFör svararur

anti-terroristaspekt,bl.a.i övrigt,personkontrollenFörService. ur
delBranchSpecial utgörBranch.Specialpolisen avensvarar

brittiskatill deorganisatoriskt knutenärOperationsSpecial som
polismyndigheterna.

uppgift någotsinmyndighetrespektivesköterGenerellt utansett
dock påförekommerSamarbeteövriga.med desamarbeteorganiserat

jointi s.k.narkotikaspaningvidanledning,förekommen t.ex
polis.tull ochmellanfrämstoperations,
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III KONSEKVENSER AV ETT

MEDLEMSKAP

7 Vilka blir Sveriges vidgränseryttre
EU-medlemskap och vilka reglerett

kommer gälla för kontrollen däratt

Under detta kapitel allmän översikt vad EU-medlemskapges etten av
innebär för svensk del vad gäller kontroller vid kommer,gränser som
eller kan komma, delarutgöra EU:s Framställ-att gräns.yttreav
ningen i huvudsakär sammanfattning vad redanen sagtsav som ovan

regleringen inom EU, här svensk synvinkel, med vissaom sett ur
tillägg och preciseringar svenska förhållanden.rör Frågornasom om
vilka krav kan förgälla den svenska gränskontrollens styrkasom anses

effektivitetoch vid medlemskap och hur den gränskontrollenett yttre
bör organiseras behandlas i avdelning IV nedan.

7.1 Sveriges vidgränser EU-medlemskapyttre ett

För allmän definition begreppet EU:s hänvisasgräns tillen yttreav
avsnitt 6.4 ovan.

För Sveriges del blir hela sjögränsen Någotgräns. undantagyttre
för sjögränser tillangränsar medlemslands sjögräns finnsannatsom
inte i EG:s tullkodex eller presenterade konventioners definitio-ovan

vad är gräns. Alla hamnar kommer delyttre utgöraner av som att av
gräns. Några hamnar där detyttre endast förekommer inrikestrafik

eller reguljär färjetrañk mellan medlemsstaterna finns för närvarande
inte längs Sveriges kuster. Flygplatserna kommer utgöra gränsatt yttre
för ankommande och gods från tredje land. Om land-personer
gränserna Finland och Norge blir inre ellermot berorgränseryttre

dessa länder väljer bli medlemmar i EU eller inte.attom
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vidför kontrollengälla7.2 Vilka regler kommer att

gränserSveriges yttre

Inledning7.2.1

gränskontrollenreglerna för densammanfattat kan sägasKort yttreatt
medlemsstater. Dettaövriga ärför EU:sblir desammai Sverige som

nordiskatillförhållande våraVårtutgångspunkten.falli vart
gällerfrämst vadundantag,vissadock innebärakangrannländer

beträffandelandgränserna äveneventuellavid dekontrollen yttre men
intenordiska länderoch ärSverigeövrigt mellantrafiken i som

medlemsför-Sverige vidpåpekasskallDeti EU.medlemmar att
nordiska passkon-till denframhållit hänsyn måstehandlingarna tasatt

förfria rörlighetendengenomförandettrollöverenskommelsen vid av
gränskontrollenföljande skärptadärtilloch den gentemotpersoner

219.1994:48Dsicke-EU-länder se s

iSverigesvid gränserVarukontrollen7.2.2 ettyttre
EU-perspektiv

EG:sEG:s tullunion.anslutning tillföljerEU-medlemskapMed ett en
ochbestämmelser för importföreskriver bl.a.tullkodex gemensamma

medlemsländerna. Bortsettförtredje landfrån och tillexport varorav
för vilkavaruslag ochför vissabestämmelsersärskildafrån varor

ivid flygplatser ochkontrollerasskallresandemedförda somav
till, hurkontrollen skall gåregler för huruttryckligasaknashamnar,

myndigheternakontrollbefogenhetervilkaochskallstark den vara
idärför tills vidarekontrollen fårföreskrifter förskall ha. Närmare

varjeförutsätterTullkodexennationellt.reglerashuvudsak att
kontrollenförmyndigheterharmedlemsland samt attansvararsom

befogenheter. Hur denerforderligaharmyndigheters tjänstemändessa
i avsnittbeskrivits 4.organiserad hargränskontrollensvenska är ovan

vidbefogenhetergenerellamyndigheternassvenskadeVad gäller
granskatsfrågadennaEU-perspektiv hariVarukontrollen avett

1994:89 i princip inteförslag SOUTullanpassningsutredningen, vars
itill gällande nämnti förhållande rättförändringarinnebär några
ochtill tullagförslagTullanpassningsutredningensavseende. nyny

befogenhetermyndigheternasreglernatullförordning innebär att om
godskontrollgällai princip endasttill passeraratt somavanpassas

land.tredjefrån och tillochvid importdvs.den gränsen, exportyttre
vidkontrollen den gränsennivå påstyrka ellerBeträffande den yttre
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från Kommissio-finns uttalandengäller för EU:s medlemsstatersom
likformig. För svenskviktigt kontrollen stark ochdet äräratt attnen

den principiella inriktningkontrollnivándel bestäms avgenom
statsmakterna beslutarmedelstilldelningverksamheten och den som

verksamhetsöverenskommelser Generaltullstyrelsendesamt som
tullmyndigheterna och ytterligarede regionalaträffar med som genom

nivå, för genomförande iförs lokalöverenskommelser påut sam-
ordningKustbevakningen. rubbas inteverkan med bl.a. Denna ettav

medlemskap.

vid Sveriges i7.2.3 Utlänningskontrollen gränser ettyttre
EU-perspektiv

utlänningskontrollen inte reglerad inom EU.Som framhállits ärovan
Än Enighetnationella denna.sä länge detär rätt styrstaternas som

genomförandet fria förinom den rörlighetenråda EU att avsynes
förutsätter framsteg gjorts det gällernäratt att garanterapersoner

illegal invandring, narkotikasmugglingsäkerhet och förhindraatt osv.
kontrollde kompensatoriska åtgärder krävs starkEn s.k. ärsom enav
utfärdaEftersom kompetensEU:s EU saknargränser.yttre attav

frågan mellanstat-direkt tillämpliga bestämmelser måste lösas genom
liga Samarbetet emellan sker sedanöverenskommelser. staterna

fördragsMaastrichtfördraget inom detta s.k. tredjetillkomsten av
blir för delartikel K. Vilka regler gällande svenskpelare del VI som

i avseende beror vad medlemsstaterna kommerdetta på överens om.
Sverige vid medlemsförhandlingarna åtagit sig tillträda dehar att

färdiga för undertecknande. Vad detkonventioner ligger avsersom
gäller utarbetandetutvecklingssamarbete sker detnär yttresom av

gränskontrollkonventionen instrument liggeroch andra inteännusom
färdiga för undertecknande kommer Sverige vid medlemskap att
befinna sig i position övriga medlemsländer Anslutnings-samma som

artikel 3 jfr 1994:48 219.avtalet och Ds s.

7.2.4 nordiska perspektivetDet

utfallet folkomröstningarna i nordiska grannlän-Beroende på varaav
der kan situationen bli den Sverige får landgränsyttre motatt en

fartyg flyg fran länderFinland ocheller Norge och dessaattsamt
tredjelandstrafik. får förjämte Island skall betraktas Vad dettasom
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konsekvenser vad gäller gränskontroller dessa länder måste tillmot
viss del oklart i dagsläget.anses

Vad gäller varukontrollen kommer den i princip kunna utförasatt
i dag. Huruvida varukontrollen behöver skärpas eller förändrassom

på vidsätt EU-medlemskap frågaärannat ett måste ställasen som
generellt inteoch bara vad gäller gränstrafiken mellan Sverige och
nordiska länder inte medlemmar iär EU. Denna fråga behandlassom
nedan i avdelning IV.

Utlänningskontrollen vid eventuella gränser de nordiskayttre mot
länderna är något komplicerad. Som beskrivits under kapitel 4.2.2mer
gäller inte förpasstvång nordiska medborgare vid inom Norden.resor
Svensk polis företar i dag, med bistånd tullen, vissa kontroller iav
resandetratiken från de nordiska länderna för kontrollera deatt
resandes nationalitet. Skulle Sverige gå med i iEU dag så skulle det,
i fall formellt inte krävas några omedelbara förändringar.vart sett,
En sak andra medlemsländerär kan kräva Sverigeattannan att
skärper kontrollen. Det alltjämt deär enskilda nationella rättstaternas

utlänningskontrollen. I längre perspektivstyr och medettsom
beaktande de konventionstexter utarbetats kan förstärkningav som en

utlänningskontrollen de nordiska länderna behövas.av gentemot
Frågan avhängigär vad medlemsstaterna inom EU kommer överens

och någon konvention i kraft vid Sverigesträtt tillträde tillom om
EU.

I utkastet till gränskontrollkonventionen har Danmark fåttyttre
följande undantag antecknat:

The Kingdom of Denmark declares that controls Denmarksat
external Community frontiers will be carried with the due regardout
for the obligations incumbent for Denmark within the framework of
the Nordic Passport Union.

During transitional period, controls will be conducteda as a
combination of the effective controls that the other Nordic countries

their frontiersexternal and the controls that beout at madecarry can
within the framework of the Nordic Passport Union the internalat
Nordic frontiers between Denmark and the other Nordic countries.

These combined controls will be carried both the intrests ofout to
the Nordic countries and those of Communitythe Member Statesto
and they will be effective the controls that will be establishedas as at
the frontiersexternal of the other Community member states.

Moreover the Kingdom of Denmark does undertakenot to outcarry
controls nationals of Finland, Iceland, Norway Sweden enteringon or
Denmark via external Community frontier according standardsan to
for such controls that stricter than the regulations that applyare to
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nationals of Member States entering Denmark via externalan
Community frontier.

Med undantag Danmarks skulle alltså enderaett gränskontroll-som av
konventionerna kunna fungera parallellt med den nordiska passkon-
trollöverenskommelsen. I fall detpå nordiskasättet med-vart att
borgare fortfarande inte behövde eller tillståndnågra förpass resor
inom Norden. Enligt undantaget skulle nordiska medborgare behandlas
på EU-medborgaresätt den gränsen,samma som yttresom passerar
dvs. endast uppvisande handling styrker medborgarskap kanav som
krävas. Det bör dock observeras identitetskontrollen vid denatt yttre

skallgränsen hundraprocentig enligt konventionerna. Intevara ens
landets medborgare har, det inte föreskrivs särskilt, rättegna om att

denöver gränsen på ställe vidän auktoriseradyttrepassera annat en
gränsövergång där deras identitet skall kontrolleras. Detta innebär

obevakade gränsövergångsställen inte kan finnast.ex. att kvar inom
Norden på de ställen där mellangränserna de nordiska länderna också
blir del EU:s Igräns. sammanhanget skallyttre deten av attupprepas
finns möjlighet för undantag från konventionsbestämmelserna för s.k.
lokal gränstrañk. Sådana undantag skulle förmodligen med nödvändig-
het behövas vid Finlandgränserna och Norge för demmot påsom
grund sitt arbete eller orsak regelbundet behöver korsaav av annan
gränsen på ställe vid auktoriseradän gränsövergång.annat en

Det bör än gång understrykas utlänningskontrollen inteatt ännuen
slutligtär reglerad inom EU. Vad det nordiskasagtssom ovan om

perspektivet därför tillmåste viss del med nödvändighet grunda sig på
spekulationer med igrund de konventionsutkast för tillfället finns.som
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FÖRSLAGÖVERVÄGANDEN OCHIV

Inledning, vissa utgångspunkter8 med
fortsattaför det resonemanget

8.1 fortfarandeskall de oklarheter råderHur som
gränskontrollen hanterasbeträffande den yttre

utredningeni

förutsättningarna flera faktorerbedrivs under deUtredningsarbetet att
frågan Sveriges framtidaavgörande för hurär yttresvaretsom

eller oklara. nedangränskontroll bör alltjämt osäkra Närmastärutse
följer jämte redovisning de ställnings-uppställning dessaen av en av

i utredningengjorts till frågorna skall behandlastaganden hursom
härför.med angivande skälenav

8.1.1 Finland ochGränserna Norgemot

folkomröstningarna genomförts i Finland och Norge kanInnan man
Sverige landgräns.inte får någon yttreveta om

vid bedöm-landgräns avgörande betydelseFrågan äryttreom av
för starkningen vilka totala krävs att yttreresurser som enav

Organisationen kontrollgränskontroll skall upprätthållas.kunna enav
geografiska förut-vid landgränsen kan också, grund olikaav

vid sjögränsensättningar, utformning kontrollenkräva änen annan
väljeroch vid kusten. Möjligheten Finland ocheller Norge ståattatt

till.utanför EU realitet måste hänsyn Fråganär ta omen som man
avsnittgränskontroller vid landgränser berörs nedan undervåra yttre

Sverige9.6, fortsatta framställningen i övrigt frånmedan den utgår att
inte får någon landgräns.yttre
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1.2 Utlånningskontrollen och gränskontroll-
konventionerna

Så länge inte samtliga EU:s medlemsstater ratificerat YGK och så
länge inte heller Schengenavtalets tillämpningskonvention gäller för
EU-länderna det osäkert vilkaär regler kommer gälla förattsom

Ävenutlänningskontrollen vid EU:s gränser. frånutgåryttre om man
de centrala bestämmelserna i nämnda konventioner kommeratt att

gälla för EU:s medlemsstater kvarstår osäkerhet hur konventionsom
skall tolkas i vissa delar.texterna

Om Sverige tillträder någon konventionerna måste den kon-av
ventionens bestämmelser införas i svensk Detta börrätt. ske först när
konventionstexten slutligt utformad och detär klartnär står Sverigeatt

bland de avtalsslutandeär Förutsättningar redan heltparterna. att nu
svensk lag till någon konventionerna föreligger inte. Delsanpassa av

grund det föreligger två konventionsförslag, visserligenattav
mycket lika vad gäller gränskontroll olikheter förekommer,yttre men
dels den anledningen konventionstexterna kan kommaattav att
revideras.

Denna slutsats hindrar dock inte konventionstexterna beaktasatt
inom för uppdraget. Tvärtom bör förslagen effektiviseringramen om

gränskontrollen utformas i samstämmighet med vad konventionernaav
anger.

Resonemanget utlänningslagstiftningen utvecklas inågot avsnittom
9.4 nedan.

8.1.3 Nivån kontrollen längs den gränsenyttre

Yttre gränskontroll relativt företeelse förär EU:s medlemsstateren ny
vad gäller praktisk tillämpning. Någon enhetlig uppfattning styrkanom
på kontrollen eller praxis på området torde inte stå finna inomatt
EU. Att konkret definiera vad med stark ochmer som menas en
effektiv kontroll därför svårt.är

Utredningsuppdraget består i organisera den svenska gränskon-att
trollen effektivtså möjligt inom för befintliga eller medsom ramen -
mindre Huruvida sådan kontroll tillräckligtär starkresurser. en--
med EU:s tillmått del fråga för framtidenmätt är besvara.stor atten
Enhetliga för den gränskontrollens styrka tordeyttrenormer
komma fram dialogerväxa och överenskommelser mellanatt genom
medlemsstaterna. denI mån slutsatser krav på kontrollnivån kanom
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dras redan skall naturligtvis detta beaktas vid förslagen tillnu
organisation de gränskontrollerande myndigheternas verksamhet.av

8.2 Behöver formerna för den svenska gräns-
kontrollen förändras vid EU-medlemskapett

Något Förenklat kan gränskontrollen delas i sådan kontrollupp som
sker vid kontrollplatserna, dvs. vid tullplatserna och vid passkontroll-

och kontroll bestående i övervakningorterna, gränsen mellanav
kontrollplatserna, Denna uppdelning aktuellär iäven EU-perspek-ett
tiv. Passkontrollorterna kommer, vid tillträde till endera de nämndaav
gränskontrollkonventionerna, utgöras s.k. auktoriseradeatt av
gränsövergångsställen. På sätt kommer gods fåsamma attsom nu
föras över varjegränsen på plats tullmyndigheten anvisar. Desom
auktoriserade gränsövergångarna kommer med nödvändighet även att
bli tullplatser, dvs. såväl personkontroller kommer skevaru- som att
där. Gränskontrollkonventionerna föreskriver övervakning den yttreav

mellangränsen de auktoriserade gränsövergångsställena. Sådan
övervakning förekommer i Sverige i dag. Så här långt kan mot
bakgrund vad anförts konstateras de grundläggandeav som attnyss
formerna för den svenska gränskontrollen kan bestå vid med-ett
lemskap. Vad tillkommer vid anslutning till någonsom en av
gränskontrollkonventionerna i principär undantagslös identitetskon-en
troll resande denöver gränsen, dvs. medutav yttresom passerar
destination tredje land. De måste de auktoriserade gräns-passera
övergångsställena där kontrollen skall utföras. Detta innebär en
förändring i förhållande till dagens svenska förhållanden. Någon
utresekontroll förekommer i princip inte i Sverige i dag. Som ovan
redovisats bör inte den svenska utlänningslagstiftningen ändras ännu
med sikte utresekontrollen. Dock bör inom för dennaramen
utredning hänsyn till sådan kontroll kan bli aktuell förslagtas att när
till organisation de gränskontrollerande myndigheternas verksamhetav
lämnas.

EG har utfärdat bestämmelser vissa varukontrollertyperom av som
inte förekommer i Sverige. Det gäller kontroller av varors pro-
duktsäkerhet och kontroller i syfte förhindra varumärkesintrång.att
Dessa för tullmyndigheterna uppgifter påverkar dock intenya
organisationen kontrollverksamheten.av
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förstärkasgränskontrollensvenskaBehöver den8.3

EU-medlemskapvid ett

Inledning8.3.1

intresse.medlemsstaterssamtligasker iKontroll vid EU:s gränsyttre
riskerde ärtillfällen uttalatflertalhar vidKommissionen attett som

medminimerasmåstefri rörlighetmedförknippade envaroraven
enigavidareMedlemsstaternagränskontroll.stark omvarasynesyttre

införaskunnaskallförfri rörlighetförförutsättning att personeratt en
stark. Dessaärresande vid de gränsernakontrollen yttreär att av

tillöversättauppfattningar svåraärochuttalandengenerella att
Gränskontrollkonventionernastyrka.kontrollenskonkreta krav på ger

med kravenresande bl.a.kontrollförhandfastarebetydligt avnormer
Schengenavtaletsvad gälleroch,gränskontrollstyrkorrörligapå

kontroll bagagestadgandetillämpningskonvention, att avomgenom
medborgare.utländskainresandekontrollenvidskefordon böroch av

bestämmelserjordbruksområdetregleringEG:siVidare finns somav
vissakontrollförmetodernaochkontrollfrekvensendirekt avanger

vid den gränsen.varuslag yttre

vid kontrollplatsernaKontrollen8.3.2

ii dagtullplatsernasvenskavid devarukontrollenNivån på anges
påbyggerverksamhetsöverenskommelserGeneraltullstyrelsens som-

Kontroll-tullmyndigheterna.regionalamed dedirektivregeringens -
medi vissa fallochtrafikenidelsfrekvensen procent avanges

kontrollverksam-förskallantal timmar avsättasangivande somav
beroende påochregionernavarierar mellanKontrollinsatsernaheten.

bedömaintei nulägetgårifrån. Dettrafiken kommerlandvilket att
Skulle detEU-perspektiv.itillräckligt starkvarukontrollen är ettom

förinomdet skehöjas kankontrollinsatsen måstevisa sig ramenatt
dåhöjningen kanDirektivorganisation.nuvarande t.ex.ges,om

sammanhanget måstedetverksamhetsöverenskommelserna. lgenom
finns.för höjningtillräckligaprövning göras enresurserav omen

medtorde,gränskontrollkonventionentill enderaanslutningEn
nivån påinnebäraordalydelser,konventionernastill atthänsyn

ochbagagederasmeningenhöjas i denresande måstekontrollen attav
vad sker.gradi högrekontrolleras äntransportmedel måste som nu

tillämpningskon-Schengenavtaletsfall gällatorde iDetta vart om
avtalspart.Sverigemedi kraftträdervention som
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utlänningskontroll i dag förekommer vid inresaDen till Sverigesom
hundraprocentig i den meningen alla här bortses från resandeär att -

inom Norden visa och, i erforderliga fall,måste de harattpass-
tillstånd till inresa och vistelse här. Någon skärpning det områdetpå

inte frånalltså aktuell bortsett kan tillkomma i formär att ett moment
undersökning den resande inte förekommer på sådanattav av

spärrlista förutsätts i gränskontrollkonventionerna.som
identitetSlutligen måste utresekontroll där resandenas kontrolle-en

konventionerna blir gällande med nuvarande lydelse.upprättasras om
innebär kraftig skärpning i förhållande tillDetta nuvarandeen

utresekontroll.

8.3.3 Kontrollen mellan kontrollplatserna

Som redovisats utförs övervakningen mellanvåra gränserovan av
kontrollplatserna i princip Kustbevakningen. Här bortses från våraav
landgränser. Tull och polis har eller inga forsmå avsattaresurser

övervakning.allmän Kustbevakningen har självständigt vadett ansvar
gäller varukontrollen saknar i princip direktiv vad gällerännumen
övervakning inriktad illegal invandring.på

Kustbevakningens polis fungerarsamarbete med tull och väl enligt
vad de myndigheter utredningen besökt uppgivit. rapporteringarDe
Kustbevakningen till de andra myndigheterna kan regelavger som
följas brister effektivitetNågra generella i kontrollens har inteupp.
framkommit.

Gränskontrollkonventionerna föreskriver gränsavsnitten mellanatt
auktoriseradede skall bedrivas med mobila enhetergränsövergångarna

eller lämpligt enligt YGK och den skall likasättannat att vara
effektiv hela den I praktiken det det fungerarlängs sågränsen. äryttre
i Sverige i dag för kontrollen inte uttryckligenäven ärsättetom
reglerad. Såväl Kustbevakningen den gränskontrollerandesom
myndighetspersonal finns land mobil, det baraär även ärsom om
Kustbevakningen utför faktiska patrulleringen. bakgrundden Motsom
härav vad tidigare inte ioch med hänsyn till det dagattsagtssom om

den tillräckligtgår svenska gränskontrollen stark iäravgöra ettatt om
EU-perspektiv, kan omorganisation kontroll-konstateras någonatt av

mellan i princip inte nödvändigverksamheten kontrollpunkterna vidär
formerna för kontrollen komma tillmedlemskap. Däremot börett

i direktiv myndigheternatydligt uttryck till eller på Dettasätt.annat
för enhetligt för undanröjatillskapa arbetssätt och eventuellaett attatt
oklarheter vid myndigheterna emellan.samverkan

99



Inledning, med utgångspunktervissa 1994:124sou

8.4 Kan gränskontrollens effektivitet och styrka
höjas inom för befintliga resurserramen

Även bortsett från eventuellt medlemskap i EU bör naturligtvisett
frågan ställas gränskontrollverksamheten bör bedrivas på sättannatom
för bästa möjliga resultat skall Viduppnås. den undersökningatt av
myndigheternas arbetssätt utredningen gjort, i form studie-som av
besök och samtal med företrädare för myndigheterna, har det generellt
inte framkommit något tyder på resursslöseri i form dubbel-som av
arbete, ineffektiva arbetsmetoder eller Med finnssäkerhet detannat.
lokalt förutsättningar utveckla samarbetet mellan myndigheternaatt
olika ökat utbyte information,sätt utvecklandeett samut-genom av av
nyttjandet utrustning, personal och lokaler Som nämntsav m.m. ovan
förekommer lokala variationer arbetssättpå och samarbetsformer. Det
för fördock långt för denna utredning undersöka de enskilda lokalaatt
förhållandena och lämna förslag förbättringar förpå varje geografiskt
område. Detta måste uppgift för myndigheterna själva. Det ärvara en
i sammanhanget enligt min uppfattning viktigt sådan översynatt en

myndigheterna förgörs bästa utnyttjande de samladeattav av
skall kunna uppnås.resurserna

När någon myndighets personal utför arbete inom myndighetsannan
ansvarsområde det grundläggande förutsättningär det finns klaraatten
direktiv vad skall och regler hur långt befogen-görasom som om
heterna sträcker sig i olika sammanhang. Svensk innehållerrätt relativt
vittgående möjligheter till denna myndighetssamarbete ochtyp av
författningarna också vad gäller befogenheter i dessaanger som om
situationer. För det fall föreliggeroklarheter vad gäller måsteom som
de undanröjas.

8.5 Sammanfattning utgångspunkterna för detav
fortsatta resonemanget

Formerna för gränskontrollerna kan vid EU-medlemskap i principett-
ide Sverige i dvs.dag, ochgör utlänningskontroll vidutse som varu-

fasta kontrollplatser övervakning kontroll-gränsen mellansamt av
punkterna.

En skärpning inrese- eller införselkontrollen såvitt kanär,av nu-
bedömas, inte påkallad det skälet Sverige blir imedlem EU.attav
Skulle skärpning visa sig nödvändig vid tillträde till någonen av
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gränskontrollkonventionerna, eller skäl, kan detta ske inomannatav
för nuvarande organisation.ramen

Gränskontrollkonventionernas föreskrifter utresekontroll innebärom-
förändring och krav avsevärd skärpningpå för svenskt vid-en en

kommande.

-Utlänningslagstiftningen bör inte ändras med inriktning utresekon-på
trollen förrän det står klart vilka bestämmelser kommer gälla.attsom
Dock bör inom för uppdraget effektivisera myndigheternaattramen
beaktas sådan kontroll med sannolikhet kommer införas.att stor att

misshushållandeNågot med myndigheternas påkallarresurser som-
generella organisatoriska förändringar har inte framkommit. Myndig-
heterna självabör kunna undersöka förutsättningar för lokalaom
förbättringar finns.

Direktiv för myndigheternas samarbete vid kontrollen de yttreav-
mellan kontrollpunkterna bör utarbetas.gränserna

Eventuella oklarheter vad gäller myndigheternas möjligheter att-
biträda varandra i gränskontrollverksamheten bör undanröjas liksom
oklarheter angående och befogenheter vid sådan samverkan.ansvar
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gränskontrollenden9 kanHur yttre
möjligteffektivtbedrivas så som

inteGränskontrollverksamheten bör1

detaljregleras

konventioneranslutning till demedföri EUmedlemskapEtt omen
utarbetats ellerfrågor ärpolisiärai tullfrågor ochsamarbete som

kon-exempel kanSom nämnasinom unionen.utarbetandeunder
Europol depolisorganeuropeisktcentraltventionen samtettom

skallde.informationssysteminrättandeöverenskommelser somavom
i såvälförutsättsspärrlistaför sådanunderlag yttreutgöra som

tillämpningskon-Schengenavtaletsgränskontrollkonventionen isom
tullområdet har6.3.3 Påavsnitt ovan.SIS,EISvention seresp.

redaneuropeiskamed radsamarbeteutökatSverige fått staterett en
utökade utbytetfrämst detsamarbetet,EES-avtalet. Det avgenom

sannolikhetmedemellan, kommer störstainformation attstaterna
för medlemsstater-gränsskyddetförstärkningväsentliginnebära aven

har docksamarbetetkonventioner skall regleradeFlera somna. av
i bruk.inte börjatinformationsnäten harochi kraftinte trätt ännu tas

gränskon-formerna för denmedlemsstaternaenskilda ärdeInom yttre
nationellt underalltjämt reglerastill delartrollen storasom --

praktiskagränskontroll i sinpåpekatsSom tidigare ärutveckling. yttre
enhetlig uppfattningföreteelse och någonrelativttillämpning omnyen

Även företablerats.framkommit, intesåvitttill har,skall gåhur den
i kanmedlemskap EU,fråganoberoendesvensk del, och ettomav

utveck-idelgränskontroller till viss sägasformerna för ettvara
förfmade detpåoch sättetblirKontrollernalingsskede. mermer

under-baseradeselektiva kontrollerläggstyngdpunktenatt
nationelltinom EUUtvecklingsarbetet såvälrättelseverksamhet. som

underEU:s ärför kontrollen gränserformernafortsätter. Då yttreav
myndig-svenskaolämpligt låsa deuppbyggnadsskede detär attett

Ytterligareverksamheten.regleringdetaljeradmedheterna ettaven
gränskon-de svenskaregleringingående ärtalarskäl attmot ensom

självafrihettradition haftmyndigheternatrollerande attstorav
lokalautifrån olikagjortvilket deverksamheter,organisera sina

ochutlandstrafikgeografi,gällervadförutsättningar typ resurser.av
finns inte.ordningändra dennaSkäl att
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9.2 Myndigheternas skyldigheter samarbeta ochatt
bistå varandra bör komma till tydligt uttryck

9.2.1 Den generella skyldigheten för myndigheterna att
samverka

harJag inte funnit några generella brister i myndigheternas sätt
samverka. Samverkansfrågorna dockatt är sådan vikt, inteav

minst för Övervakningen våra mellan kontrollplatser-gränserav
myndigheterna bör åläggas utvecklaatt samarbetet ochattna,
rutinerna föröver denna verksamhet.se

Som angivits förekommer samverkan mellan tull, polis ochovan
Kustbevakning i den gränskontrollerande verksamheten i stor
omfattning redan i dag och de nämnda myndigheternas uppfattning är
generellt samarbetet fungerar bra. Jag har inte funnitatt omständig-
heter talar för även för lokala för-motsatsensom utrymmeom
bättringar kan finnas. För de samlade skall kunna tillatt tasresurserna

bästapå sätt är och fungerandevälnära samverkan mellanvara en
myndigheterna vikt. Detta förhållande medföryttersta myndig-av att
heterna bör ha skyldighet samverka också bör komma tillatten som
tydligt uttryck. Skäl i lag generellt samverkansskyldighetenatt ange
saknas dock enligt min uppfattning. Myndigheterna har genom
överenskommelser olika slag olikapå nivåer inom sina organisatio-av

skapat för samverkan fungerar. Dock börett system regering-ner som
de regleringsbrev myndigheterna erhåller årligen, eller påen, genom

viktensätt, myndigheternaannat samverkar ochattange av som
principiell inriktning på aktuella delar verksamheten direktivav ge om

myndigheterna skall söka iakttaatt nära samarbete och undersökaett
för förbättringar finns. Respektiveutrymme central myndighetom -

eller central del myndighet har därefter föra direktiven påattav ut-
regionala och lokala nivåer. förbättringarDe kan liggergörassom
enligt min uppfattning inte i den övergripande organisationen av
verksamheten lokalpå nivå. Det kan sigrörautan samutnyttjandeom

personal tulltjänstemän i högre utsträckning vadatt änav genom som
förekommer utför passkontroller på passkontrollorter också ärsom
tullplatser, samutnyttjande lokaler, utökat utbyte informationettav av
och spaningsgrupper. lokalaDe variationerna vad gällergemensamma
förutsättningarna för gränskontrollerande verksamhet sådanaär att
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möjligheterna effektivisera verksamhetenatt utökatettgenom
samarbete också måste undersökas lokalt. Jag därför vid destannar
exempel angivits. I sammanhanget kan detnämnas inomsom nyss att
Rikspolisstyrelsen för närvarande pågår utredning avseende metod-
frågor och kompensatoriska åtgärder vid EU-medlemskap. Inomett

för det arbetet skall även övervägas det finns skälramen attom
samlokalisera underrättelsefunktionerna hos tull och polis.

Vid övervakningen Sveriges del EU:s gränser mellanyttreav av
kontrollpunkterna detär särskilt viktigt de gränskontrollerandeatt
myndigheterna samverkar. Vår sjögräns, med säkerhet blir yttresom

vidgräns medlemskap, långsträcktär ochett det krävs personal både
till sjöss och i land för bevakningen skall god.att För be-vara
vakningen till havs och i kustvattnen i princip Kustbevakningen.svarar
Det Kustbevakningenär den radarinformation den erhållersom genom
från de ledningscentralerna i respektive marinkommandogemensamma
och patrullering till sjöss och i luften kan upptäckagenom egen
misstänkta fartyg. Kustbevakningen kan ofta själv undersöka fartygen

preja och borda dem. Angåendeatt eventuella bristergenom och
oklarheter i Kustbevakningens befogenheter i dessa situationer, se
nedan under avsnitt 9.3.3. Situationer kan dock uppstå där Kustbe-
vakningen upptäcker misstänkta företeelser den inte själv klararsom

undersöka beroende på den inte hinneratt fram till det aktuellaav att
området eller på grund dess fartyg är sysselsatta medatt uppgifterav

högre prioritet, sjöräddning. För Övervakningent.ex.av med såatt
säkerhet möjligt skall kunnastor leda till ingripande ochsom ett

kontroll dettanär påkallatär krävs därför också det finns personalatt
på land kan följa Kustbevakningens iakttagelser.som Denupp
landbaserade personalen kan bestå polismän ocheller tulltjänste-av
män, eventuellt i båda personalkategorierna,sammansattagrupper av
jämte eventuell disponibel personal från Kustbevakningen. När något
misstänkt torde det oftast oklart företeelsenrapporteras fallervara om
inom polisens eller tullens ansvarsområde. Det enligtär min upp-
fattning inte erforderligt den landbaserade styrkanatt utför egen
patrullering längs kusten. Ett förfaringssätt bestående i tull ochatt
polis regelbundet kör längs innebärgränsen slöseri med personal-ett

Att tjänstemännen vid sådan spaning skulle påträffaresurser. något av
intresse heltär beroende slumpen och följaktligen relativt in-av
effektivt. Det krävs dock tjänstemännen på land har möjlighetatt att
förflytta sig snabbt och med kort varsel. Det bör påpekas deatt
undersökningar i första hand kan bli aktuella gäller fartygsom som
går andra platser tillåtnaän kontrollplatsermot efter haatt passerat
den gränsen. Ettyttre skissats med Kustbevakningensystem som nu

bevakande och rapporterande myndighet, inte sällansom med egna
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landbaseradepolistull ochoch medföljd,ingripanden somsom
i Sverige.redan i dagi praktikenmyndigheter finnsutryckande

variationer i arbetssättet,lokalagrundfrämstemellertid,Det är av
harfungerar. Jagdet generelltöverblick hurfåsvårt settatt aven

i myndigheternasgenerella bristernågrakunnat konstateradock inte
emeller-kontroll framstårbevakning ochförfaringssätt. Denna typ av

gränskontroll-vadbakgrundinte minstviktig,tid så yttremot avsom
tillämpningskonvention föreskriverSchengenavtaletskonventionen och

verksamheten börkontrollpunkterna,mellanövervakningen att sesom
betydelse förområdet. Det ärpåoch struktureras storöver av

för bevakningsupp-rutinerfasta operativafinnsdeteffektiviteten att
underrättelsefrån detskall användasgifterna. Rutiner att omsom

ochmyndigheternatillinkommer någonundersökasbörnågot avsom
informationen tillvidarebefordrangällervidare vadtillämpas avsom

ochpersonalresurseravsättandemyndigheterna,de övriga ut-av
rubrikanförts under dennaskälryckning. Av omsom ovansamma

påkallatdet intesamverka,skyldighet ärgenerellamyndigheternas att
mellanövervakningen var gränsförformernai lag reglera yttreatt av

Även regeringenuppfattningenligt minkanhärkontrollplatserna.
instruktionerochregleringsbrev,exempelvis idirektiv,använda som

myndigheternatillskalleventuella brister rättasstyrmedel för att av
tillförsäkras.god kontrollsjälva så att en

föreslår jaganförtsvadbakgrundMot som nuav

Rikspolisstyrelsen ochGeneraltullstyrelsen,regeringen tillatt-
förskall verkamyndigheternadirektivKustbevakningen attattomger

gränskontrollerandei denemellandemskall utökassamarbetet
personal,samlademyndigheternasverksamheten så att resurser av

effektivt. Myndigheternautnyttjaskompetenslokaler ochmateriel,
gällerväl vadfungerar över-samarbetetsärskilt tillsehärvidskall att

ochunionensEuropeiska gränserdelSverigesvakningen yttreavav
verksamhet.för dennarutinernaöverse

direktiven börbedömningtill regeringensöverlämnarJag gesom
eller på sätt.till myndigheternaregleringsbreveni annat
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9.2.2 Myndigheternas skyldighet bistå varandraatt

skyldigheter bistå varandra bör komma tillMyndigheternas att
författningstext inte redan fallet.tydligt uttryck i där så Jagär

därför Kustbevakningen i utlännings-föreslår tullen ochatt
lagstiftningen åläggs skyldighet bistå polisen vid utlännings-att

Skyldigheten gälla såväl vid inrese-kontrollen. bör som
utresekontroll.

inte påkallat lagfästa myndigheternas generellaDet nämntsär attsom
skyldighet kan dock frågan huruvidasamarbeta. Någon gångatt om

Vad gällermyndighet skyldig bistå uppstå. tullensär att en annanen
reglerat såväl polisen Kustbe-kontroller dettaär attgenom som

i lag angiven skyldighet bistå tullen dettavakningen har att omen
skyldighet för myndigheternabegärs. Någon motsvarande de andra att

polisen vid utlänningskontrollen finns inte klart uttryckt.bistå
Utlänningslagstiftningen förutsätter dock ochtullen Kustbevak-att

utlänningskontrollen vid iningen kan medverka vid ochgränserna
1980:377 fanns §1980 utlänningsförordning i 23 bestämmelseårs en

ålade myndigheter skyldighet medverka. Bestämmel-dessa attsom en
till gällande utlänningsförordningen.överfördes inte den Någonsen nu

saklig ändring torde dock inte ha varit avsedd. För denna slutsats talar
i utlänningsförordnings kap. 11 § 9 ochbestämmelsen nuvarande 7

Rikspolisstyrelsen föreskrifter förmeddelar7 attsom angerp.
verkställigheten förordningen i fråga tullmyndighetens ochomav
Kustbevakningens åligganden. Några sådana föreskrifter dockär

uppgiftenligt inte meddelade. Samarbetet mellan myndigheternaännu
vikt tvivelenligt min uppfattning sådan det bör varjeståär att utomav

myndigheterna har skyldighet bistå varandra i den gränskon-att atten
trollerande verksamheten. En bestämmelse tullen ochattsom anger
Kustbevakningen har skyldighet bistå polisen vid utlännings-atten

återinföraskontrollen bör därför i utlänningslagstiftningen. Be-
stämmelsen införs lämpligen i 5 kap. UtlL där tullens och Kustbe-
vakningens medverkan vid inresekontroller regleras.

utresekontrollEU-perspektiv tillkommer med sannolikhetI ett stor
vid i enlighet vad gränskontrollkonventionernade medgränsernayttre

6.5.3.stadgar avsnitt utresekontrollense under Den svenskaovan
kortfattat i § förstaregleras dag i 5 kap. 7 UtlF där det i stycket

anges:
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Polismyndigheten får kräva utlänning landetutav en som reser ur
han visar sitt detta behövs förnär förebygga elleratt attupp pass

beivra brott eller för upprätthålla allmän ordning ochattannars
säkerhet i den utsträckning det i övrigt behövs för genomförasamt att
den kontroll utlänningar föreskrivsöver i utlänningslagen.som

I andra stycket bestämmelsen inte gäller nordiska med-attanges
borgare direkt till dessanågot länder.utsom reser av

Av skäl under avsnitt 8.1.2 jag denangettssom attovan anser
svenska utlänningslagstiftningen inte bör till de utkast tillanpassas
konventionstexter föreligger. Det saknas dock i dag skälävensom nu

inte låta tullens och Kustbevakningens medverkan vid utlännings-att
kontrollen omfatta utresekontrollen.även I den förra utlänningsför-
ordningen 1980:377 i 23 § i de fall polisen beslutatatt attangavs om
utresekontroll skulle och tullen medverkade,äga det skullerum
framgå beslutet vilka åtgärder tullen skulle vidta. Motsvarandeav
bestämmelse saknas i nuvarande utlänningslagstiftning. För att
myndigheterna skall kunna utöka sitt samarbete och därmed tillvarata
de samlade bästapå bör alla omotiveradesätt hinder förresurserna
samverkan undanröjas. Det förhållandet tullen i dag inte haratt t.ex.
möjlighet utföra utresekontroller medför det omöjlighetäratt att atten
endast tulltjänstemän finns vid gränsövergång utresekontrollen om
skall vidtas. Redan detta skäl, och särskilt med beaktande detattav
finns anledning utresekontroller siktpå kommer bliatt anta att att
nödvändiga vid EU-medlemskap, bör tullens och Kustbevakningensett
möjligheter och skyldigheter delta i denna kontroll återinföras i denatt
svenska lagstiftningen. BestämmelsernaDetta bör ske redan kannu.
införas i de delar utlänningslagstiftningen där myndigheternasav
medverkan i huvudsak i Övrigt regleras, inämligen 5 kap. UtlL och
i 5 kap. UtlF.

Mot bakgrund vad anförts föreslår jagav som nu

det i utlänningslagstiftningen återinförs bestämmelseratt attom-
tullen och Kustbevakningen skyldiga biståär polisen vid in ochatt
utresekontroll utlänningar.av

Bestämmelsernas utformning kommenterasnärmare i författnings-
kommentaren nedan.

De förändringar myndigheternas befogenheter påkalladeärav som
i anledning detta förslag redovisas nedan under avsnitt 9.3.2.av
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l
9.2.3 Kustbevakningen bör självständigtha förett ansvar

utlänningskontrollen till sjöss

Kustbevakningen i princip den enda civila myndighetär som
övervakar sjögränser.våra Det den orsaken motiveratär attav

Kustbevakningen självständigt för den omedelbaraettge ansvar
fysiska utlänningskontrollen till sjöss. föreslårJag därför att
Kustbevakningen i utlänningslagstiftningen åläggs sådant ansvar.

Under förra avsnittet föreslagitshar bestämmelser myndig-att om
heternas skyldigheter bistå varandra införs där sådana bestämmelseratt
saknas, bestämt skyldigheter förnärmare tullen och Kustbevakningen

bistå polisen vid utlänningskontrollen på det i dagsättatt samma som
finns bestämmelser i tullagstiftningen polisens och Kustbevak-om
ningens skyldigheter bistå tullen i deras verksamhet.att

Enligt tullagstiftningen har Kustbevakningen, förutom den generella
skyldigheten bistå tullen, självständigt för tullkontrollenatt ett ansvar
till sjöss 66 § TuF, under avsnitt 4.4.2 ovan. Frågan kan enligtse
min mening fogmed ställas inte Kustbevakningen bör ha ettom
liknande för utlänningskontrollen. Kustbevakningens roll äransvar
speciell det de ipå princip densättet enda civila myndighetäratt som
patrullerar och övervakar tillvåra havs. därförgränser Det naturligtär

de också har uppgiftgenerell tillse de bestämmelseratt att attsom som
gäller för in- och utpassering våra efterlevs.över Ordningengränser
bör inte den det krävs begäran i det enskilda fallet ellerattvara en
allmänt från polisen för Kustbevakningen skall utföra den häratt typen

övervakning. Det för gränskontroll vid sjögränservårasystem yttreav
skissats under avsnitt 9.2.1 förutsätter ocksånärmast attsom ovan

Kustbevakningen har självständigt för gränsövervakningen.ett ansvar
Föreskrifter innehålletmed Kustbevakningen skall tillseatt att
bestämmelserna i utlänningslagstiftningen efterlevs enligt uppgiftär
från Kustbevakningen under utarbetande i samråd med Rikspolisstyrel-

med stöd kap. §7 ll UtlF. Bestämmelserna bör dock isen av
tydlighetens intresse och i konsekvens med vad förgällersom
tullkontroller intas i författning. I likhet med vad gäller försom
Kustbevakningens tullkontroller bör Kustbevakningens roll vara
inriktad denpå omedelbara fysiska kontrollen. Vidare utredning om
misstänkt olaga gränsöverskridande bör utföras polisen har detav som
övergripande och för utredningsarbetet. Iansvaret resurserna
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i förra avsnittet bör Kustbevak-med vad föreslogskonsekvens som
utresekontroller med nuvarande utlännings-ningens gälla ävenansvar

förbeslutat utresekontrolllagstiftning krävs dock polisen attatt om
Kustbevakningensbli aktuell. Bestämmelsensådan skall ansvarom

ibör in i 5 kap. UtlL.tas

föreslårJag

liksom vad gäller vid tullkontroller, åläggsKustbevakningen, ettatt-
in- utresekontroller till sjöss.självständigt för ochansvar

i författnings-utformning kommenterasBestämmelsens närmare
kommentaren nedan.

Kustbevakningens befogenheter aktuellaregleringar ärDe somav
under avsnitt 9.3.3.förslaget redovisas nedani anledning av

förtydliganden9.3 förändringar ochVissa av

myndigheternas befogenheter krävs

9.3.1 Inledning

befogenhetermyndigheternas hargränskontrollerandeDe svenska
avsnittbeskrivits under 4.4.ovan

lagstiftning relativtnuvarande långthar enligtMyndigheterna
ansvarsområden de medverkarbefogenheter varandras närgående på

förenklatkontrollverksamhet. kanmyndighets Något sägasi attannan
befogenheterprincip harmedverkande myndigheten iden samma som

omedelbara fysiskamyndigheten vad gäller denden ansvariga
vidare utredningsåtgärder intebefogenheter vidtakontrollen medan att

tullkontrollermyndigheten. Vad gällertillkommer medverkandeden
bestämmelseruppfattning anledning ändra deenligt minsaknas att

erforderligaKustbevakningen harfinns. Såväl polisen somsom
och, såvitti dess kontrollverksamhetbistå tullenbefogenheter att

självständig kontrollverksamhet.vissgäller Kustbevakningen, utöva
avsnitt 9.2 lämnadetydliga och de underBestämmelserna är ovan

myndigheternasförändringar såvitt gälleringaförslagen kräver
vid tullkontroller.befogenheter

utlänningskontrollen. Förslagenannorlunda vad gällerSituationen är
vidskall medverkaKustbevakningentullen och även ut-attom

visstKustbevakningen skall åläggasresekontroller ettattsamt om
sjöss förutsätterutlänningars in- och tillför kontroll utresaavansvar
Utlänningslagenmyndigheters befogenheter.dessavissa utökningar av
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i dagtill myndigheternas arbetssätt någotmed hänsynredanär
främstmedverkande myndigheternasvad gäller debristfällig -

befogenheter.Kustbevakningens -

Kustbevakningen bör tillerkännasoch9.3.2 Tullen
vid utlänningarsutföra passkontrollbefogenheter att

utresa

vid utresekontrollenKustbevakningens medverkanTullens och
föreslagits förutsätter dessamed vadi enlighet attovansom

utföra sådanerforderliga befogenhetermyndigheter har att
utlänningardärför skyldighet förföreslårkontroll. Jag attatt en
för tjänstemänvisalandet på begäranvid utresa passuppur

utlänningsförord-Kustbevakningen införs iochfrån tullen
ningen.

föreslagitshar, skäl där utvecklats,avsnitt 9.2.2 påUnder somovan
utresekon-medverka vid polisensKustbevakningen skalltullen ochatt
tullen ochmedverkan förutsätterutlänningar. Sådantroll attav

erforderlig kontroll.utföraKustbevakningen har befogenheter att
bestämmelseri § UtlF.regleras i dag 5 kap. 7 DeUtresekontrollen

Kustbevakningens medverkan ochochi tullensdag angersom
med undantagutlänningskontroller omfattarvidbefogenheter av

inresekontrollen 5 kap.till sina ordalydelser endast§ UtlL6 kap. 11
6 § UtlF.2 § UtlL och 5 kap.

särskiltpolisen anställda ochför debärande skälNågra att av
utresekontrollerinte företapasskontrollanterna skulleförordnade

utredningen varit i kontaktpolismyndigheterfinns inte. Några deav
Passkontrollantensföljer gällandemed detta redan rätt.att avanser

resandesdeni avseende ellerbefogenhet detta rättare sagt --
för denne bör, liksomfall uppvisa vidskyldighet i vissa utresaatt pass

tydligt uttryck i författningstext.tillfallet vid inresa, kommaär
svensk ochbli aktuell enligt gällandekontroll kan rättDen som
finns segränskontrollkonventionsutkastenligt deäven ovansom

identitet.den resandesavsnitt 6.5.3 kontrollunder är aven

föreslårJag

passkontrollantersärskilt förordnadeKustbevakningen ochtullen,att-
landet.passkontroll vid utlänningsbefogenhet utföra utresaatt urges

111



Hur kan den gräzrtkontrollen bedrivasyttre 1994:124SOU

Bestämmelsen bör införas i kap.5 UtlF där utresekontrollen är
reglerad. Bestämmelsens utformningnärmare kommenteras i för-
fattningskommentaren nedan.

9.3.3 Kustbevakningen bör tydliga befogenheter iges
anledning den myndigheten enligt förslag skallattav
utföra viss självständig utlänningskontroll av
sjötrafiken

Om Kustbevakningen självständigt skall för utlännings-svara
kontrollen till havs krävs myndigheten har tillräckliga ochatt
tydliga befogenheter ingripa så krävs. Brister föreliggernäratt
i det avseendet i dag enligt min uppfattning. befogenheterDe

krävs polisiärtär slag. Kustbevakningens befogenhetersom av
vid viss polisiär verksamhet regleras i särskild lag. Jagannan
föreslår dessa befogenheter skall gälla vid utlännings-ävenatt
kontrollen och nämnda lag därför skall omfatta ävenatt
utlänningskontrollen.

Under avsnitt 9.2.3 föreslagitshar Kustbevakningen skallattovan
utföra självständig utlänningskontroll sjötrafiken. Genom deav
befintliga bestämmelserna i utlänningslagstiftningenhar tjänstemän vid
Kustbevakningen redan relativt vittgående befogenheter denär
medverkar vid utlänningskontrollen. Enligt 5 kap. 2 § får sådanen
tjänsteman under i lagrummet angivnanärmare förutsättningar
kroppsvisitera utlänning undersöka hans bagage ochsamt transport-en
medel. Utlänningen skyldig visa sittär och andraatt upp pass
handlingar för tjänstemännen. Enligt 6 kap. §ll UtlL jämförd med
ll § har tjänstemanPL vid Kustbevakningen vidare omhän-rätt att
derta utlänning i avvaktan polismyndighetenspå beslut hanen om
skall i förvar. Nämnda befogenheter torde tillräckligatas närvara
Kustbevakningen bistår polisen vid särskilda pådrag eller andra
kontroller där polisen finns i Kustbevakningens närhet. Mitt ovan
lämnade förslag innebär dock Kustbevakningen självständigt, vidatt
sin patrullering, har övervaka bestämmelserna in- ochatt att utresaom
till Sverige efterlevs. kanDet bli fråga mycket snabba ingripandenom

föregåendenågra kontakter med polisen och det kan också dröjautan
innan ärendet kan överlämnas till polisen. För Kustbevakningenatt
skall kunna sköta sin uppgift med självständig utlänningskontroll detär
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vikt de har tillräckliga och klara befogenheter ingripayttersta att attav
vid misstanke brott utlänningslagstiftningen.motom

Kustbevakningen har under tid ställts inför flyktingsmugg-senare
ling Sjövägen. Kustbevakningen har då ingripit, prejat fartyget och
fört besättning och till polismyndighet i land. Tydligapassagerare
föreskrifter reglerar sådant här förfarande saknas i delar.ett storasom
Utlänningslagstiftningen inte någon uttrycklig förrätt Kustbe-ger
vakningen preja fartyg så tullagstiftningen Kustbe-gör.att som
vakningen har enligt 6 kap. §11 UtlL omhänderta utlänningrätt att

denna lag inget stöd för omhändertagande kaptenmen ger av en som
smugglar flyktingar. kan invändasDet Kustbevakningensatt
befogenheter undersöka transportmedel enligt kap.5 2 § UtlLatt
medför självklar preja och borda fartygrätt rättegångs-att samt atten
balkens regler den begått brott på vilket fängelse kan följaattom som
må gripas han påträffas bar gärningpå berättigar ettav envar om
ingripande människosmugglande kapten. En sådan in-mot en
vändning må riktig det olämpligtär myndighet skallattvara men en

med sådant allmänt och sådan allmänettagera resonemang en
befogenhet stöd. Kustbevakningen har till denna utredningsom

det i smugglingsfallnämnda misstänkt brottutöveruppgett att -
utlänningslagstiftningen funnits misstankeäven brottmot motom-

lagstiftning allvarliga sjösäkerhetsbrister hos de fartygt.ex.annan som
Kustbevakningen haranvänts. därmed kunnat ingripandegörasom ett

med vissa polisiära befogenheter enligt lagen 1982:395 Kustbe-om
vakningens medverkan vid polisiär övervakning LKP. Lagen har
tidigare under avsnittnämnts 4.4.4, där det bl.a. konstaterats denatt
inte tillämplig vid utlänningskontrollär i aktuell mening. Kustbe-nu
vakningen har till utredningen tillagt det otillfredsställande ochäratt
kan skapa osäkerhet, både hos den befogenheternautövar och hossom
den ingripandet riktar sig behöver gånär omvägenmot,som man

föröver lag ingripande.göra Jag delar dennaatt ettannan upp-
fattning. Kustbevakningens utlänningskontroll till sjöss kräver att
myndigheten har tydliga befogenheter borda fartyg vid misstankeatt

brott utlänningslagstiftningen och inte bara omhändertarättmotom att
utlänningar inte erforderligahar handlingar också gripautan attsom
misstänkta brottslingar. Polisens befogenheter i nämnda avseende
härrör inte utlänningslagstiftningen rättegångsbalkens ochutanur ur
PL:s bestämmelser polismans befogenheter vid brottsmisstanke.om
Med nuvarande reglering saknar Kustbevakningen i princip de
befogenheter polisen har vid misstanke brott utlännings-motsom om
lagstiftningen.

Tjänsteman vid Kustbevakningen har enligt LKP polismans befogen-
heter i viss utsträckning i verksamhet. Lagen gäller enligt dessannan
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tillKustbevakningen bedriver övervakning havs och i§1 när
föri och Mälaren hindra brottkustvattnen Vänern att motsamt

författningar gällerföreskrifter i lagar och andra som
skyddsobjekt militära skyddsområdenoch

.
jakt

.
fiske

.
marina miljön och naturvårdbevarande den annanav.

för sjötrañkentrafikregler och säkerhetsanordningar
.

vattenfororening från fartygåtgärder mot.
avfall idumpning vattenav.

kontinentalsockeln
.

och sjöfyndfornminnen
.

registrering identifiering10. fartygs och
den marina miljön andra förorenande åtgärderskydd förll. änmot

6i ochsådana som avses
2-8,i fråga övervakning enligt punkterna 10Lagen tillämpas om

Sveriges ekonomiskaoch inomll även zon.
sjöövervakningskommitténtillkom efter betänkandeLagen ett av -

SÖK uppgiftenligt sina direktiv bl.a. hade i övervägaatt omsom-
behövde komplette-kustbevakningspersonals befogenheterTullverkets

nödvändiga ingripanden och därmed sammanhängandeför attras
Syftetkunna ske rationelltutredningar skulle på sätt.ett ut-var

möjligt för kustbevakningstjänsteman atttryckligen detgöraatt en
fall polis inte tillgängligingripanden till sjöss i de dåsnabba ärgöra

se 1981822114.prop.
de föreskrifter iVid misstanke brott någonmot som avsesom av

befogenhet§ § tjänsteman vid Kustbevakningen1 har enligt 2 samma
polismantillkommer attsom

23 §åtgärd med stöd kap. 3hålla förhör och vidtaga annan av
fjärde rättegångsbalken,stycket

Innan för-§ fjärde rättegångsbalken23 kap. 3 stycket attanger
vidtagapolisman hålla förhör ochundersökning hunnit inledas, må

åtgärden icke kanåtgärd i syfte utreda brottet,att om upp-annan
olägenhetskjutas utan

23 kap. 8 § rättegångsbalken,till förhör med stödmed någonta av

befinner sig plats där brottBestämmelsen innebär den påatt som en
förhör hålls omedelbart därefter.förövas får medtagas till ett som

VSL enligt denKustbevakningen har befogenhet vid brott motsamma
lagens avsnitt 4.4.2 ovan.14 se
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§ första stycket24 kap. 7 rättegångs-gripa med stödnågon av
balken,

bestämmelseKustbevakningen får med stöd dennaTjänsteman vid av
Äveni brådskande fall. dennafinns skäl anhålla,gripa den det attsom

vidKustbevakningen enligt § VSLtjänsteman vid 14befogenhet har
lagen.brott denmisstanke motom

§ rättegångsbalkenstöd 28 kap. 5företa husrannsakan med4. omav
skall gripas ellersyfte eftersöka denåtgärden har till attatt som

verkställa beslag.

ivid Kustbevakningen får, deinnebär tjänstemanBestämmelsen att
företa husrannsakani fjärde punkten,fall uppräknats utansom nu

fall. företa husrannsakani brådskande Rättsärskilt förordnande att
varusmugglingsbrott enligtvid misstänkttjänstemännentillkommer

18 § VSL.

ochvid Kustbevakningenfår tjänstemanEnligt § LKP4 stoppa
i § skallför befogenheterna 2det uppenbartvisitera fartyg är attom

inbringa fartygetenligt lagrumkunna Han har rättutövas. attsamma
till svensk hamn.

omedel-får befogenheterna endast i6Enligt 5 och LKP utövas
endastföranleder åtgärden ochtill den gärningbar anslutning av.som

tjänstemän fårKustbevakningen. Vilkatjänstemän vid utövavissa som
1983:124 Kustbe-§ förordningenbefogenheterna framgår 2 omav

polisiär övervakning. Tjänstemännenmedverkan vid är,vakningens
chef vid regional ledningchefen för Kustbevakningen,förutom samt

övervakningsuppgifter. Enoperativatjänsteman handharsomannan
stycke tjänstemännenenligt paragrafens andraförutsättning dockär att

vissainnehåller vidaresärskild utbildning. LKPvissgenomgått
tjänsteman vidpolis kan uppdrabestämmelser åklagare ellerattom
§, föreskrifterförundersökningsåtgärder 7Kustbevakningen vidtaatt

Kustbevakningen får använda vidvidvilket våld tjänstemanom en
8 § bestämmelseenligtverkställandet åtgärder lagen samt omenav

till polismyndighetskall anmälasvidtagna åtgärder skyndsamtatt
9 §.

vilka befogen-redovisats, klara reglerinnehåller,LKP omsom nu
vissKustbevakningen i de fall hanvid har utövarheter tjänstemanen

Befogenheterna iangiven polisiär verksamhet. ärnärmare settstort
tillämpningendå han övervakartjänstemännen hardesamma avsom

i avsnitt bör tjänstemännenredovisats dettaVSL. skälAv som ovan
utlännings-brottövervakarha befogenheter hannär att motsamma
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lagstiftningen inte äger l den allmänna kontrollverksamhetenrum. --
dvs. brottsmisstankenär inte föreligger deär i UtlL och UtlF-
angivna befogenheterna tillräckliga.

Vid införande i lag nämnda befogenheter kan i principett tvåav
modeller användas. UtlL kan kompletteras med bestämmelser om
befogenheterna eller kanså i 1 § införasLKP den lagen tillämpasatt

dåäven Kustbevakningen bedriver övervakning för hindra brottatt
utlänningslagstiftningen. Jag förordar det alternativet.mot Delssenare

därför det det lagteknisktär enklaste alternativet främstatt därförmen
Kustbevakningens befogenheter i polisiär verksamhet, såvittatt gäller

befogenheter vid brottsmisstanke, samlade i lagär vilket det förnu en
överskådlighetens skull bör vid. Vidare Kustbevakningenärstanna van
vid hantera lagens föreskrifter eftersom dessa regleraratt många andra
områden dess verksamhet. Lösningen med vissa befogenheter förav
den löpande kontrollverksamheten i lag och ytterligare befogenheteren
vid brottsmisstanke i eller flera andra lagar gäller redan för polisenen
vid utlänningskontrollen och påminner del förhållandet mellanen om
TuL och VSL se under avsnitt 4.4.2ovan

Enligt §1 LKP tillämpas lagen i fråga övervakning enligtom p
2--8, 10 och inomll Sverigesäven ekonomiska zon.

Bestämmelser Sveriges ekonomiska belägenärom zon som-
utanför territorialgränsen till havs återfinns i lagen 1992:1140 om-
Sveriges ekonomiska i förordningen 1992:1226samtzon om
Sveriges ekonomiska Bestämmelserna behandlar främst skydd förzon.
den marina miljön, tillrätten utnyttjande naturtillgångar och marin-av
vetenskaplig forskning se 199293:54. Lagen bygger påprop.
principerna i FN havsrättskonvention. Enligt lagens 10 § innefattar:s
den inte inskränkningnågon till fri sjöfart.rätten Lagen innebärav
inte utvidgningnågon svensk jurisdiktion på deän områdenannatav

uppräknats. Förutsättningar låta Kustbevakningenssom attnyss
befogenheter vid övervakning i syfte hindra brott utlännings-att mot
lagstiftningen gälla i denäven ekonomiska föreligger alltså inte.zonen
Detta hindrar inte Kustbevakningen utnyttjar till ingripanderättenatt
i samband med omedelbart förföljande hot pursuit enligt den- --
internationella havsrättens regler.

Mot bakgrund det anförda föreslår jagav

lagen 1982:395 Kustbevakningensatt medverkan vid polisiärom-
övervakning skall omfatta Kustbevakningens övervakning sker försom

hindra brott utlänningslagstiftningen.att mot
Bestämmelsens utformning kommenteras i författnings-närmare

kommentaren nedan.
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9.4 Utlänningslagen bör för intenärvarande

till friaden rörligheten föranpassas personer
eller till gränskontrollkonventionerna

Denna utredning behandlar frågan kontroller vid de delarom av
Sveriges kommergräns delutgöra EU:s vidatt gränssom yttre ettav
svenskt medlemskap. Den inte ställning till vilka kontrollertar som
bör företas vid de inre gränserna. Konsekvenser för den yttre
gränskontrollen kontroller vid de inre kangränserna bliatt aktuellaav
behandlas nedan under avsnitt 9.5.4.

delEn de ändringar tullagstiftningen påkalladeärav av attsom av
fritt skall föras de inreöver hargränserna behandlatsvaror av

Tullanpassningsutredningen i dess betänkande SOU 1994:89. På
tullområdet situationenär den EG:s reglering, direktatt ärsom
gällande för medlemsstaterna, i delar blir del och därmedstora tarav
över svensk Tullanpassningsutredningenrätt. har i förslag till tullagny
och ändringar i VSL lagarnaanpassat till gälla övervakning ochatt
kontroll import från och till tredje land 1 § i Tullanpass-exportav
ningsutredningens förslag till tullag och import och tillny export
respektive från Sverige från respektive till plats utanför EG:sen
tullomräde 1 och 1a §§ i Tullanpassningsutredningens förslag till
ändring i VSL. Enligt tullanpassningsutredningens förslag anpassas
den svenska lagstiftningen i nämnda delar till i princip endast gällaatt

för EG:sgränsen tullunion, dvs. den gränsenvaror som passerar yttre
för varor.

Vad gäller utlänningskontrollen saknas utredningännu och förslag
hur lagstiftningen skall till fri rörlighet förom överanpassas personer

de inre Somgränserna. ochnämnts utvecklats under avsnittovan
5.2.2 den friaär rörligheten för inte fulltännu genomfördpersoner
inom EU. Politisk oenighet råder mellan medlemsstaterna, bl.a. i
frågan huruvida tredjelandsmedborgare väl EU:som passeratsom

skall omfattasgräns friaden rörligheten inomyttre EU och därmedav
befriade från skyldigheten underkastas identitetskontroll vidattvara

den inre finnsgränsen. Det enligt min uppfattning i dag inte till-
räckligt underlag för lämna förslag innebär de svenskaatt ett attsom
bestämmelserna ln- och utresekontroll endast skallom avse passage
över EU:s gränser. Ett eventuellt generellt borttagande identi-yttre av
tetskontroller vid inrede bör föregåsgränserna närmare utredning.av
Det faller visserligen utanför detta uppdrag utreda Sverige skallatt om
ha någon utlänningskontroll vid de inre och hurgränserna denna i så
fall skall utformad jag vill ändå peka på anpassningvara attmen en

utlänningslagstiftningen till fri rörlighet för för-av rentpersoner
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EU-relativt enkeltgenomförastorde kunnafattningstekniskt attgenom
land inom unionenfråndirekt till ellermedborgare annatresersom

nordiska med-kontrollåtgärder sättfrånundantas somsamma
land undantasfrån nordisktellerdirekt tillborgare annatresersom

UtlF undantar§ 2§ l och 7Se bl.a. lgällandeenligt rätt. stst som
uppvisainneha ellerfrån skyldighetennordiska medborgare att pass

nordiskt land.eller tilldirekt frånellervid in- annatutresa
SchengenavtaletsgränskontrollkonventionensSåväl yttre som

demskall,bestämmelser någontillämpningskonventions antasavom
krävernationella Dettainfogas i rätt.EU-kollektivet, staternasav

gränskon-utlänningslagstiftningen. Ursvenskaförändringar denav
straffbelägger passerandebestämmelsertrollsynpunkt måste t.ex. som

auktoriserad gränsövergångställe vidänpågränsen annat enav
straffbe-omfattasskallmedborgareinte svenskainföras. Om av

utresekontrollgenerellOmsärskiltdettastämmelsen måste enanges.
konventionernasikraftträdande böri och med någonskall införas av

i princip§ UtlF,i kap. 7bestämmelserna 5svenskadeockså som
förhållande.till dettabeslut,särskiltkräver anpassas

grundbli aktuella någonkan påi svenskändringarDe rätt avsom
företas förrän det stårintegränskontrollkonventionerna bör dockav

slutligaoch vad dessskall gällakonventionernaklart vilken somav
har utvecklats någotblir. Skälenikraftträdandeinförversion ett ovan

8.1.2.avsnittunder .il4al
i

praktiskadetresursbehov och9.5 Myndigheternas i
Ãför samverkanochbehovet utrymmet m.m. ll
i
iInledning9.5.1 i

formerna förgrundläggandekapitel deunder dettaTidigare har
de börEU-perspektiv,i sågränskontrollerSveriges ettyttre sesom

tillhar förslag lämnatsbeskrivits. Vidareuppfattning,minenligtut
förlämpligaförfattningsändringar ärsådanadirektiv och på attsom

fortsattinriktasskallmyndigheternagränskontrollerandede mot ett
möjligaskall ha bästaför deochsamarbetetutvecklande attav

kunnaoch såvid kontrollerna på sättsamverkaförutsättningar att
har ocksåeffektivaste Jagdet sättet.samladeutnyttja sina resurser

praktiken tillisamarbetet böruppfattningen huruttryckt den utatt se
Vad dennasjälvamyndigheterna över.frågor fördelen ärstörsta att se

för detfrämsti avseendedetta ärutredning kan göra att ramge en
för närvarandeTullverket pågårutvecklingsarbetet. Inomfortsatta
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organisationtullens framtida arbetsmetoder ochinterna utredningar om
Riks-medlemskap i inombakgrund framtida EU, så ävenettmot av

Kustbevakningenpolisens verksamhet. Ocksåvad gällerpolisstyrelsen
verksamheten vidför kunnahar vidtagit åtgärder ettatt anpassa

hållen översikt vissanedan följer allmäntmedlemskap. Närmast en av
i fortsattabli aktuella myndigheternas arbete.centrala frågor kansom

generella rekommendatio-deden förslag lämnasI mån är att se som
ner.

i EU-perspektivMyndigheternas resursbehov9.5.2 ett

kan kommaberäkna de personalresurseri nuläget svårtDet är att som
vid medlemskap i EU.för polis och tull svenskt Dettafrigöras ettatt

Finlandinte landgränserfrämst vi våraberor på ännu motatt vet om
inre ocksåbli eller Fråganoch Norge kommer gränser. äryttreatt

vidform bevakning och kontroll blir aktuellavhängig vilken av som
inrede gränserna.

bortfallet anmälningsskyldigheten förGenerellt kan sägas att av
medför vid medlemskapinom EG tullenatt etttransporterassomvaror

m.fl.för kontroll deklarationerpersonalstyrkainte behöver avsamma
Sveriges handel medsammanhängande arbetsuppgifter.därmed

omfattar 70 % den totalaEG:s tullunion cirkaländerna inom av
Siffrorna hämtade% den totalaimporten och cirka 45 ärexporten.av

Tullen och EGundersökning, presenterad itullens rapportenegenur
Tilläggas skallUndersökningen kalenderåret 1990.II. att,avser

i övrigtrelativt del utrikeshandelvårenligt rapport, stor avsamma en
främst exportsidan. I EU-Finland och Norge, påsker med ett

förkomplicerat regelsystemtillkommer dockperspektiv ett mer
för den svenskafrån tredje land vad gällerkontrollen änvaror somav

underkontroller sei dag, bl.a. medtullkontrollen typer ovannya av
underrättelsesamarbete.utökat internationelltavsnitt 6.2.2 och ett

medföra personalåtgången för kontrollerfaktorer kanDessa att av
fallet förtredje land blir högre vadfrån något än ärgods som

ytterligare personal behöveri dag avsättasmotsvarande samt attvaror
tillGeneraltulldirektören har i yttrandeunderrättelseverksamhet.för

bedömning Tullverketsredovisat preliminärFinansdepartementet aven
EU-medlemskap. Med utgångspunkten Norgevidresursbehov attett

samtidigt Sverige och medmedlemmar i EUFinland bliroch som
medbibehållasviss inre gränskontroll skallbeaktande samtattav
ochEG:s regelsystem för kontrollertill vadhänsyn sagts omsom nyss

beräknatunderrättelseverksamhet har Tullverketförväntad utökaden
årsarbetskrafter f.n.till 2 700resursbehovetdet samlade caca-
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3 200. I redovisningen bedömningen tämligenännu ärattanges
grov.

Vad kommer ske med den svenska utlänningskontrollen vidattsom
inrede oklart.gränserna är ännu Det därförgår inte säga någotatt om

i vad polisenmån kommer i behov personalstyrkaatt vara av samma
i dag för utföra denna kontroll. Som redovisats avsnittattsom ovan

4.3.3 det redanär svårt beräkna insatsen för utlännings-attnu
kontrollen eftersom de poliser utför den, i fall de mindrevartsom
passkontrollorterna, utför andra polisiäraäven uppgifter. Vissa
omflyttningar tjänster kan komma bli nödvändiga för iattav att
gränskontrollhänseende förstärka vissa myndigheter.

Såvitt kan bedömas påverkas inte Kustbevakningens personalbe-nu
hov i någon omfattning istörre anledning svenskt medlemskapettav
i EU eller Förslagde lämnats Kustbevakningen utför iav som ovan.
dag i princip sådan patrullering Sveriges kuster skall före-av som
komma i fortsättningen.även Förslaget utvidgat förettom ansvar
utl änningskontrollen och därmed sammanhängande ökade befogenheter

i huvudsakär i författningsätt strukturera och tydliggöraett att
reglerna för sådan verksamhet Kustbevakningen redan sigägnarsom
åt. Frågan den övervakning sjögränsen Kustbevakningen utförom av

tillräcklig iär EU-perspektiv integår besvara i dag jfr avsnittett att
8.1.3 ovan. förtjänarDet framhållas Kustbevakningen redanatt att
anmält behov utsjöbevakningsfartyg för myndighetenett nytt attav
skall kunna öka uthålligheten till sjöss jämte förmågan fleragöraatt
ingripanden samtidigt.

Övervaknings-9.5.3 och kontrollarbetet i praktiken vid ett
medlemskap

Kustbevakningens roll given med hänsynär till den myndighetenatt
till övervägande del har sin verksamhet till sjöss. Kustbevakningen
skall i första hand övervaka och ingripan-görarapportera samt egna
den till sjöss. Vid kontrollen land,på såväl vid de fasta kontroll-
punkterna mellan dem, har både polis och tull laglig möjlighetsom att
medverka och ingripanden inomgöra varandras ansvarsområden. Här

möjligheternaär till samarbete Både vad gäller utförandestora. av
varandras uppgifter arbete i tulltjänste-sammansattasom grupper av

och poliser. Medmän utgångspunkt i vad myndigheterna har för
personalresurser framstår det tullen har möjligheterstörstattsom att

personal tillsätta gränskontrollerande verksamhet. Ett EU-av ren
medlemskap torde redovisats innebära visst minskatettsom ovan
personalbehov enligt tullens beräkningar. Tullens personal äregna
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också, till skillnad från polisens, naturliga skäl koncentrerad tillav
gränsavsnitten. Med hänsyn härtill bör det inteövervägas tullen,om
i högre utsträckning vad förekommer iän dag, kan bistå polisensom

utföra passkontroller. Detta bör undersökas lokalt, främstattgenom
de mindrepå passkontrollorterna. På de mindre tordeorterna

tulltjänstemännen utför kontroll de resandes bagage störreutansom av
besvär kunna utföra passkontrolläven arbetsinsatsen nämnvärtutan att
ökas. På kontrollplatserstörre Arlanda flygplats tordet.ex.som

för sådan ordning begränsat. Flödetutrymmet ären vara av personer
där så det torde nödvändigt med särskilda tjänstemänstort att vara

utför passkontroll respektive bagagekontroll, vilket innebärsom att
någon resursvinst i praktiken inte uppnås tulltjänstemän utförom
passkontroll.

Behov polisen bistår tullen vid godskontrollerna tullplatser-påattav
har inte framkommit. Skulle det lokalt finnas behov sådantna av

bistånd de författningar reglerar verksamheten möjlighet tillger som
detta.

Vad gäller kontrollen mellan kontrollplatserna har jag rekom-ovan
menderat landbaserade poliser ochellersammansattagrupper av

Äventulltjänstemän. tjänstemän från Kustbevakningen kan ingå.
Gruppernas sammansättning bör lokalt elleravgöras regionalt
beroende vilket geografiskt operationsområde framstårsom som
lämpligast. Jag förordar det ingår såväl poliser tulltjänstemänatt som
i varje förDels den särskilda sakkunskap tjänstemännen på degrupp.
olika myndigheterna besitter, dels i anledning vissa ledningsfrågorav
se nedan under avsnitt 9.5.5.

9.5.4 inreDen och den gränskontrollen böryttre
samordnas

Sveriges del EU:s kommer geografiskt tillgränser delyttre stor attav
sammanfalla med inre Detta gäller flygplatsergränser. och hamnar
med blandad trafik sjögräns.vår Vad gäller varukontrollen skallsamt
enligt vad jag erfarit från EU-gränskontrollutredningen Ju 1994:01,
sådan kontroll till viss del upprätthållas vid de inreäven gränserna.
Kontrollerna kan med stöd artikelutövas 36 i Romfördragetav men
övervakningen i principmåste ske diskret och ingripandena grunda sig

visspå misstanke brott. Principerna fria inomvarurörelser EUom om
medför systematiska kontroller kontrollåtgärder inte haratt som-
någon grund faktisktän förs inteöver gränsattannan en vara en -

tillåtna seär under avsnitt 5.2.2. Den inre kontrollen kommerovan
enligt vad EU-gränskontrollutredningen föreslår inriktad påatt vara
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bl.a. narkotika, vissa kulturföremål i anledningsamt, attvapen, av
Sverige vid medlemsförhandlingarna fått undantag från den friaett

beträffanderörligheten dessa alkohol och tobak. Kontrollenvaror,
skall vid inre utförasde tullen, polisen ochäven gränserna av
Kustbevakningen i enligt minsamverkan. Det uppfattning rimligtär

viss utlänningskontroll kommer aktuell vid de inreatt attanta att vara
i framtiden. Sådan kontroll kommer då liksomgränserna även nu

naturligen utföras de nämnda myndigheterna. tillvar-Föratt ettav
atagande myndigheternas det nödvändigt kontrollenär attav resurser

det den samordnas med kontrollengränsenyttreav som passerar av
det den inre. särskilt oftaDetta gränsernasom passerar som samman-
faller geografiskt. Kustbevakningen och de landbaseraderent grupper-

poliser och tulltjänstemän skall därför övervaka och ingripaävenna av
i de fall otillåtna förs inredenöver gränsen. Detvaror vore resurss-
löseri särskilda övervakningsstyrkor för den inreupprätta gränsen.att
Vid de fasta kontrollpunkterna situationen något annorlunda. Denär
diskreta övervakning internaden EU-trafiken kan bli aktuellav som
kan förutsättakomma särskilda tjänstemän avdelade för justäratt att
denna uppgift. frågan civilkläddaDet kan tjänstemän it.ex. vara om

Ävende flygplatser EU-trafiken förekommer.delar och hamnar därav
dessapå ställen bör dock verksamheten kunna samordnas i hög grad

flexibelså personalen i sina uppgifter beroende vilkapåäratt
situationer uppstår.som

De förutsättningarna för ingripande och myndigheternasnärmare
befogenheter vid den inre gränskontrollen kommer redovisasatt av
EU-gränskontrollutredningen i deras kommande betänkande.

framhållasDet skall EU-gränskontrollutredningen inte tagitatt
slutlig ställning i sina förslag rörande formerna för den inre gränskon-
trollen detta skrivs.när

9.5.5 Ledningsfrågor

Ledningen vid de fastaverksamheterna kontrollpunkterna iärav
princip given. Polis och tull för ledningen verksamhetensvarar av
inom respektive ansvarsområde. Skulle tull eller polis endavara
myndighet platsen, kan bli aktuellt i myndigheternaspå något som

myndighetensamarbete, den närvarande för ledningenså svarar av
situationerhela verksamheten där. I dessa finns enligt bestämmelser

iTuL 73 § stycketjämförd § itredje med 115 och UtlF 7 kap. 11 §
6 möjligheter för den myndighetp. har det övergripandesom

för verksamheten meddela generella föreskrifter för denansvaret att
myndighet förbistår. Instruktioner hur kontrollen skall bedrivassom
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ilämpligast kunna överens-i dag,skerdock, påtorde sätt gessom
biståendeEftersom denemellan.myndigheternalokalakommelser de

skallfysiska kontrollenomedelbarahandhar denendastmyndigheten
demyndighetenhuvudansvarigatill denöverlämnasärendena om

företagits.kontrollåtgärderefter detvidareutredasbehöver att
själv-Kustbevakningenharsjögränsenövervakningen ettVid av

mitt förslagenligttullkontrollför såvälständigt somansvar --
bedriverKustbevakningenförutsättsutlänningskontroll. Det att

tullmyndigheter. Förochmed polis-samrådiÖvervakningen nära
handi förstadocksjösstillverksamhetenledningen svararav

princip inteskall istyrkornalandbaseradeKustbevakningen själv. De
frånefter larmryckaövervakningutföra någonsjälva ututan

underrättelseverk-information erhållenefterKustbevakningen, genom
polis börTull ochallmänheten.fråntips,efterellersamhet t.ex.annat

Vilkentillgänglig.alltid finnsstyrkasådanför attgemensamt ensvara
styrkansstyrkan beror påbefälskall övermyndighet utövasom

sammansättningen bör avgörasenskilt fall.varjesammansättning i
förförutsättningarövriga ärochpersonalresurserefter delokalt som

tillgängliga börlättharKustbevakningenOmhanden. resurser
börfinnas, detchef skallutnyttjas. Ensjälvfallet dessaäven men

styrkansförmyndighetertill deöverlämnaskunna svararsom
ingripandestyrkan görsådan. Först närtillgänglighet ettatt utse

kanbrottslighet detgränsrelateradför slagvadframkommer det av
ansvarsområde denvilkensundermyndighetDenfrågan om.vara

för deledningen ochfår dåfallerbrottslighetenmisstänkta ansvaretta
narkotikasmuggling börfrågaOm detåtgärderna. ärfortsatta manom

RPS,GTS ochmellan Riksåklagaren,gjortsuppdelningdenfölja som
hasmugglingen kanomständigheternanämligen: Framgår attav

kvantitetomfattar sådandenbrottslighetmedsamband attt.ex.annan
misstänktesför denavsedd enbartinte kandenna egenantagasatt vara

underpolispersonalverkställasutredningenskallkonsumtion, av
verkställesfallövrigafrån tullen. Iutredningspersonalmedverkan av

följatillfälleberedespolispersonalvarvidtullpersonal,utredningen av
gränsdragningsfrågorNaturligtvis kan1968:116.TFSutredningen

kunna hantera.myndigheternadetta måsteuppkomma men
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9.5.6 Utbildning för berörd personal

De förslag till förändringar lagstiftning och de rekommendationerav
på arbetssätt lämnats innebär inga förändringar isom storaovan
förhållande till hur arbetet bedrivs de gränskontrollerande myndig-av
heterna i dag. Några utbildningsinsatserstörre därför inteär heller
aktuella.

Kustbevakningens utvidgade för utlänningskontrollen innebäransvar
denna kontroll faller under lagatt LKP Kustbevakningensen som

tjänstemän är tillämpa. De speciella förutsättningaratt gällervana som
för utlänningskontrollen torde Kustbevakningen, redan i dagsom

sådan kontroll,utövar väl bekant med.vara
I den mån tulltjänstemän i högre grad skall för passkontrollersvara

vid de mindre passkontrollorterna detär naturligtvis nödvändigt att
dessa tjänstemän har utbildning i sådan kontroll. På de platser
tulltjänstemän utför passkontroller i dag har de fått erforderlig
utbildning polisens försorg. Denna modell bör kunna tillämpasgenom

fortsättningsvis.även

9.6 Något arbetsformerna vid eventuellaom yttre
landgränser

Om Sverige får landgränser Finland ocheller Norgeyttre kan påmot
sikt strängare övervakning vadän förekommer där i dag blisom
aktuell. Angående Sveriges inställning vid medlemsförhandlingarna
och den osäkerhet måste råda vilken övervakning ochsom anses om
vilka kontrollåtgärder kan bli aktuella i denna situation,som se ovan,
avsnitt 7.2.4 och 8.1.1. Vid landgränserna saknas den övergripande
kontroll trafiken Kustbevakningen har vid sjögränsen. Land-av som
gränser delvis beroendeär, hur terrängen generelltut,av ser mer
svårövervakad sjögränser.än De gränskontrollstyrkor skall finnassom
vid landgränsen intemåste bara ha möjlighet förflytta sig snabbt,att
de måste också i princip själva utföra patrulleringen. En effektiv
övervakning landgränserna kan komma kräva ökade iav att resurser
form Ävensåväl personal utrustning vid dessa gränsavsnitt.av som
vid eventuella landgränser kan patrullerna beståyttre poliser ochav
tulltjänstemän i Om situationen medsammansatta grupper. yttre
landgräns skulle uppstå måste det ligga tull-på och polismyndigheter

i samverkan för sådana finns.att attsvara grupper
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10 Kostnadsansvaret för vissa kontroller

10. 1 Sammanfattning

finnsDet inte lagliganågra eller absoluta principiella hinder mot att
gränskontrollavgifter färje- eller flygföretagta ut bedriverav som

tredjelandstrafik. Avgifterna bör dock i sådant fall åläggas all sådanett
tredjelandstrafik och inte enbart dem bedriver trafik på privatasom
eller kommunala flygplatser eller hamnar. Ställningstagande till frågan

avgifter bör bör avvaktas med till dess tillförlitligatas be-utom
räkningar tredjelandstrafikens kostnader för gränskontrollerna kanav
goras.

10.2 Inledning

Enligt direktiven skall utredaren, förutom organisationen den yttreav
gränskontrollen, utreda kostnadsansvaret för gränskontrollen vid vissa
flygplatser och hamnar. Frågan har uppkommit inärmast anledning av

skrivelse från Rikspolisstyrelsen till Gränskontrollgruppen, dären
Rikspolisstyrelsen pekat på problem kan till följduppståett attsom av
hamnar flygplatseroch drivs i kommunal eller enskild regi. Exempel-
vis skulle kommun, fortfarande enligt direktiven, tillåtaen attgenom
flygtrafik till och från tredje land kunna tvinga organiserastaten att en
gränskontroll vid den aktuella flygplatsen, förutsatt godtogatt staten
flygplatsen såsom auktoriserad Skrivningengränsövergång. i direkti-

utformadär bakgrund gränskontrollkonventionensmotven yttreav
bestämmelser. En lösning detta kan,på enligt Rikspolisstyrelsen, vara

begränsar antalet auktoriseradeatt staten gränsövergångar så att
kostnaderna för gränskontrollen hålls rimlig nivå. Jag har docken
fått till uppgift och allsidigt belysa kostnadsansvaret böratt ta upp om
fördelas i dag eller förändras så kostnaderna i ökad utsträck-attsom
ning kommer vila färje- flygföretagen.ochatt

Hur kostnadsansvaret fördelat iär dag har redovisats underovan
avsnitt 4.7. Huvudprincipen denär står kostnaderna föratt staten
gränskontrollverksamheten vad vissa kostnader för tullensutom avser
lokaler och för tullförrättningar äger utanför ordinariesom rum
expeditionstid eller på plats inte tullklareringsområde.utgör Försom
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flygplats iMalmö och Kastrupssvävarterminalen itrafiken mellan
under avsnitt 4.7.sesärskilda bestämmelsergällerKöpenhamn ovan

EU-perspektiviKostnadsfrågan10.3 ett

flygföretagen kan i EU-tärje- ochförkostnadsansvareventuelltEtt ett
fria rörligheten förtredjelandstrafiken. Denendast åläggasperspektiv

gränskontroller imedför bl.a. någrainom EUoch attpersonervaror
medlemsländer-EU-trafik. Attvid internskall förekommaprincip inte

misstankebaseradeövervakning ochviss diskrethamå utövarätt attna
utgångspunkt jfrdennarubbar intevid de inrekontroller gränserna

trafik deför kontrollAvgifter över9.5.4 ovan.5.2.2 ochavsnitt av
fria rörligheten.denotillåtet hindertordeinre utgöragränserna motett

i 67 §tullagförslag tillhar i sittTullanpassningsutredningen ny
tilllokalerställaskyldighettransportföretagens att m.m.attangett

befordrartransportföretaggällerförfogande endasttullverkets som
240-241.29SOU 1994:89land setredjeresande från samt s.s.

transportföretag dockvissaför ärkostnadsansvarutökatFrågan ettom
RikspolisstyrelsenProblemet,EU-medlemskap.avhängiginte ett som

aktuellt medblirVarje gång deti dag.finns redanbeskrivit det, nya
hafttidigareintedå särskilt påochutlandsförbindelser, orter som
hartullmyndigheterpolis- ochfrågantrafik, uppstårsådan om

kontroller.utföraförerforderliga attresurser
kunnatordeEU-medlemskapvidelleri dagslägetVarken statenett

passkontrollorterellervissa tullplatsertilltvingas upprättaatt
regeringengränsövergångsställen. Statenauktoriseradealternativt -

flygtrañkenfärje- elleraktuellaalltid denmyndigheteller avgör om-
kost-skalltillstånd ibland vägrasskall tillåtas. Frågan är avom

skalltill ståalternativa möjligheterellernadsskäl att statenom
möjligheternabuds ochtillden, ståreller delhelakostnaden, omav

utnyttjas.i fall börså

kontrollplatserordinarieutanförUtlandstrañken10.4

flygplatserutlandstrafikenhuravsnitt någotUnder detta omanges
Sådani dag.hanterasordinarie kontrollplatserinteoch hamnar ärsom

uppgiftenligttullmyndigheten,efter dettrafik förekommer att
trañktill-särskiltpolismyndighet, lämnatmedsamrådeftervanligen

för reguljärtillfälle ellerenskiltförTrafiktillstånd kanstånd. ges
trafik.
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Förekomsten reguljär utlandstrafik depå kommunala och privataav
flygplatserna i dagsläget relativt Här bortses frånsynes vara sparsam.

Äntrafik från och till de övriga nordiska länderna. sällsynt ärmer
trafik med länder utanför EU. Viss tillfällig chartertrafik, såväl
företagscharter gods turistcharter förekommer. Färjetrafiken ärsom

omfattning. Till delen denna trafikstörre största går dock överav
ordinarie tullplatser och passkontrollorter.

Utredningens uppgifter bygger i denna del informationpå som
erhållits från flygplatserna,de kommunala tull- och polismyndig-samt
heter. Några exakta uppgifter utlandstrafiken på platser inteom som

tullplatser eller passkontrollorterär har inte tagits fram. Detta skulle
kräva relativt omfattande undersökning. Mot bakgrund atten av
utredningsarbetet bedrivits skyndsamt och frågandå hur kost-om

fördelasnadsansvaret bör i första hand principfråga förär huren en
eventuell framtida uppkomst tredjelandstrafik på vissa flygplatserav
och i vissa hamnar skall hanteras har jag frånavstått denna.

särskilda beräkningarNågra kostnaderna för kontrollenav av
trafiken från länder utanför föreliggerEU inte hos tull- eller polismyn-
digheter. Denna kontrollverksamhet torde svår särskilja frånattvara
övrig kontrollverksamhet de allra flestapå Som tidigare nämntsorter.

det, beträffande kontrollen mindreär på passkontrollorter, försvårt
polisen kostnaden för gränskontrollen huvudöveratt tagetange
eftersom tjänstemännen utför den utför polisiärävensom annan
verksamhet.

Även utlandstrafik kommunala och privata flygplatser ochom
hamnar inte ordinarie kontrollplatser relativtär ovanlig i dagärsom
så innebär detta inte trafikdenna inte problem för tull-utgöratt ett
och polismyndigheter. Då kontroller skall utföras måste personalen,

inte kan helt fåtalig, till kontrollplatsen.transporterassom vara
Personalen, utförtskulle andra arbetsuppgifter, får sättasom annars

tid för såväl kontrollverksamhet. Myndigheternaav resor som anser
sig egentligen inte ha enligt vad jag erfarit från de studiebesök som-
gjorts -tillräckliga för extradenna kontrollverksamhet.resurser

10.5 Några legala eller principiella hinder föreligger
inte avgifter för kontrollenmot att ta ut

Staten i princip oförhindrad skatter avgifterär och frånatt ta ut
enskilda. Enligt 2 §kap. 10 andra stycket regeringsformen RF får
dock skatt eller avgift inte i vidare följermån änuttas som av
föreskrift gällde den omständighet inträffade utlöstenärsom som
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skatt- eller avgiftsskyldigheten. Bestämmelser avgifter innebärom som
ingrepp enskildesi den ekonomiska förhållanden detpå sättet att

direkt motprestation intenågon utgår eller den enskilde inte haratt
befinner sig i situationnågot val han där han rättsligt ellerutan en

faktiskt skyldig erlägga avgiften s.k. betungande avgifterär att - -
skall meddelas lag. Regeringen kan dock bemyndigandegenom genom
i föreskrifterlag meddela sådana avgifter 8 kap. 3rätt ochattges om
9 §§ 1973:90 219. GränsdragningenRF, mellan vadse prop. s. som

betungande avgifter och andra avgifter kan iblandär svår.vara
avgifter för färje- flygföretagDen och här diskuterastypen av som

betungande kategorin.torde tillhöra den Bestämmelser sådanaom
avgifter sålunda föreskriftermåste i lag. Närmare avgiftsuttagges om

i avgiftsförordningen 1992: 191.ges
Vissa principer för lämplighetengälla avgifter. Iatt uttaanses

propositionen till tidigare 1984:283nämnda lag med vissa be-
för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminalstämmelser

i 1983842173Malmö prop. under avsnitt 4.7 uttalades. se ovan
föredragande statsrådet bl.a. följande:

förstaEtt statligt kostnadsansvar naturligt i hand det gäller denär när
kontroll de flygplatser ingår i det statliga flyg-påutövassom som

Vid planeringen trafikenplatssystemet. sådana flygplatser harpåav
denna kostnad beaktats. Statens kostnadsansvar faller sig enligt min
uppfattning inte naturligtlika det gäller de kontroller behövsnär som
vid den aktuella terminalen bli utnyttjad i huvudsak försom avsesnu

tillgodose luftfartsföretags intresse sin trafikser-utvecklaatt ett attav
vice flygresenärerna.gentemot

I principbeslut polisens uppgifter, utbildning och organisationett om
riksdagen ställt sig bakom tanken polisen ihar störreattm.m.

utsträckning ekonomisk ersättning förbör övervaknings- ochta ut
bevakningsuppgifter 198081:13 42, 24, rskr. 210.prop. JuU Ens.
förutsättning avgift få enligtför skall bör vad anfördesatt uttas som
i propositionen fråga uppgifter i praktikendet harärattvara om som

utpräglad karaktär service enskilda eller företag ochen av personer
förekommer i viss ganska regelbunden omfattning.som en

Enligt min mening kan likartade synpunkter läggas polisens och
tullens för kontrollen vid SAS flygpassagerarterminal ikostnader

företagetMalmö. Jag det denna bakgrund skäligt attmotanser genom
avgifter bidrar till kostnader.täcka dessaatt

Polisen tid ersättning för sinahar rätt attgetts ta utsenare
kostnader i allt högre utsträckning. 26 § ordningslagen 1993:16171

polisen ersättning för sina kostnader för sådanrätt att uttages
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ordningshållning föranleds offentlig tillställning ellersom av en en
allmän sammankomst under förutsättning tillställningen elleratt
sammankomsten anordnad iär vinstsyfte. Enligt 17 § allmänna
ordningsstadgan 1956:617, ordningslagen, gälldeersattessom av
denna till ersättningrätt endast offentliga tillställningar.

kanDet diskuteras sedvanlig gränskontroll vid flygplats ellerom en
i hamn har utpräglad karaktär service de färje- elleren en av
flygföretag önskar trafikera kommunal eller privat flygplatssom en

inte ordinarieutgör kontrollplats. Situationen vid flygpassagerar-som
terminalen i Malmö måste något speciell eftersom den röranses ett
trafikföretags resande till och fråntransport flygplats därav en
företaget bedriver trafik. Den gränskontrollerande verksamhetens
servicekaraktär härär framträdande. Om alternativet till kost-mer
nadsuttag färje-är eller flygföretaget nekas tillståndatt och hänvisas
till ordinarie kontrollplatser torde dock åtgärden kunna betecknas som
service. Detta bedömningsfråga.är Jag konstaterar något lagligten att
hinder eller hinder i form åtgärderna klart strider vedertag-attav mot

principer, inte föreligger avgifter från flyg- ellerna mot att ta ut
färjeföretagen i de situationer aktuella.ärsom nu

Tilläggas skall uttagande avgifter för kontrollatt tredjelands-av av
trafik torde nationell fråga för EU:s medlemsländer. Någotvara en
hinder sådan ordning föreligger alltså intemot heller i EU-en ett
perspektiv. Denna slutsats har även Tullanpassningsutredningen
kommit till i sitt betänkande SOU 1994:89 240.s.

10.6 Bör avgifter ioch fallså enligt vilkatas ut

principer

Ett sätt hålla kostnaderna för gränskontrollenatt är,nere som
Rikspolisstyrelsen påpekat, begränsa antalet kontrollplatser vidatt en
anslutning till gränskontrollkonventionen; auktoriseradeyttre gräns-

Ävenövergångar, såvitt gäller persontrafiken. transportföretagenom
åläggs viss skyldighet stå kostnaderna för kontrollernaatt måsteen
naturligtvis någon form begränsning kontrollplatser bli aktuell.av av
Frågan vilkaär kriterier skall avgöra skall upprättastatensom om en

Åkontrollplats på visst ställe eller inte. sidan finnsett statensena
intresse hålla utgifterna å andra sidan finnsatt privatekono-av nere,
miska, regionalpolitiska, m.fl. motiv för vissupprätta utlandstrafikatt
jämte allmänna principer serviceskyldighet ochstatensom attom
tillåta största möjliga frihet i resandet. De privatekonomiska och
regionalpolitiska skälen kan naturligtvis sammanfalla med statens
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varandra varje gångSkälen för och måste vägasintressen. motemot
också tillSå det gåkontrollplats. måsteinrättandebeslut tas av enom

auktori-skallvilka platserframtiden skalldet i avgörasnär som vara
för-Konflikt uppstår närserade gränsövergångar. attstaten anser

inte devisst ställemed kontrollplats pådelarna motett svararen
gränskontroll där. Detinrättaförknippade medkostnader är att ensom

Lagliga ellertill trafiken.tillståndmöjligt för vägradåär staten att
medkontrollplatsinrättahinder förprincipiellaabsoluta att en

kontrollernakostnaderna förbidrar tilltransportföretagetvillkoret att
OmEU-medlemskap.vidsig ellerdock inte,finns statenettvare nu

beroendei sista handavgiftersådana härbör är ettav omta ut
trafikförekomstenredovisatstidigare ärfinns. Somverkligt behov av

ordinarie kontrollplatserinteplatserutanför EU på ärfrån länder som
harHuruvidaförekommande.relativt statensparsamt resurser som

auktoriserade gränsövergångarbehovkommandeettmot avsvarar
tredjelandstrafiken utvecklas. Fråganhurberor på resursernaom

ekonomisk analys.djuparekräver dåbehovettäcker en
Även vad gällerövervägandenvissaavgiftssystem måstemed ett

Tredjelandstrafik visssida. påfråntrafikenmed göras statensnyttan
medsådan trafik,det finnsmotiveradinteflygplats är t.ex. om
ochomfattningtrafikensgränskontroll, i närheten. Denetablerad nya

prövning.sådanin ibör ocksåbli bestående vägasmöjligheter att en
varjekontrollplatsbli aktuelltdet inte upprättaSammantaget kan att en

kostnaderna.sig villigt ståförklararflygföretagfárje- ellergång attett
låtaprincipiellt riktigtdetfrågan ställas ärVidare måste attom

kontroll-vissanlöperkontrollerna debetala förtransportföretagen om
blirProblemettillkommerdetta deplats undgå annan.enommen

landVårtauktoriserade gränsövergångar.medsituationtydligt i en
flygplatserochför vissa hamnaravgiftssystemmedkan ett ---
därEngränsövergångar.olikakomma transport-typtyperatt av

godsochkontrollkostnader förvissaföretagen åläggs passagerareav
medkommerinte förekommer. Dettaavgifteroch där sådanatypen

trafiken till den gräns-säkerhetstörsta typenatt styra avsenare
för kontrollernakostnadernaminst grundInte påövergångar. attav

förkostnaderbiljettpriser ochläggassannolikt kommer att
frågan hurförknippat medproblemDetta är näragodstransporter. om

flygföre-för fårje- ochblikan kommakontrollkostnaderna attstora
för sig ochkontrollplatsvarjeförkostnaderna beräknasSkalltagen.

torde kostnadernatrafikerar denna platsföretagdeslås påut som
medPå platsertillfrån platsvariera starktkomma att annan.en en

kunnakostnadernatrafikföretag tordefleratrafikintensitet ochhög
Personalenföretagen.mellanfasta kostnaderdelarhållas nere om man

visshatrafikintensitet kan kommamed lågbetjänar platser att ensom
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Överkapacitet trafikföretagen fårhär betala för. Dettasom resonemang
mycket generellt hållet och bl.a. avhängigt frågan skallär är statenom

eftersträva full kostnadstäckning eller inte. vill dockJag peka depå
problem kan uppstå.som

lösning, jag förordar, kan tredjelandstrafikenEn attsom vara per
flyg och fartyg generellt åläggs ökat kostnadsansvar för gränskon-ett
trollverksamheten. Kostnaderna skulle då kunna desamma oavsettvara
vilken kontrollplats trafiken till. Statenkom skulle generellt fåsom
bättre ekonomiska förutsättningar kontrollplatser.upprättaatt
Intäkterna från avgifterna kan fördelas till lokala eftermyndigheter
deras särskilda behov. Prövningen viss plats skulleav om en vara
kontrollplats skulle alltjämt i jämförelsebestå mellan kostnad ochen

skulle vid viss avgiftsfmansiering kontrollverk-nytta, statenmen en av
samheten ha utökade förutsättningar inrätta kontrollplatser. Enatt
fördel generella avgifter vidare avgifternamed slås samtligär påatt ut
tredjelandstrañk vilket leder till kostnaderna blir mindre för vissaatt
företag vad de hade blivit de själva fått för kostnaderna vidståän om
viss kontrollplats. invändningEn utgångspunkten böratt attom vara

skall förstå kostnaderna den gränskontrollerande verksamhetenstaten
kan med visst fog framställas detta Något hindermot motresonemang.

sådan här ordning finns dock inte såvitt jag kan bedöma.en
ställningstagande till frågan hur avgifterna bör beräknas och iom

vilken form kräverde skall utgå ytterligare utredning. Mitt uppdrag
allmänt frågan kostnadsansvar.belysa Det kan bli frågaär att om om

förrättningsavgift varje enskilt fartyg flyg.någon ellertyp av per
medFöretag kan åläggas skyldighet ställapassagerartransporter att

lokaler till polisens förfogande vid kontrollplatserna Eventuelletc.
avgiftsskyldighet skall föreskrivas i lag. Möjlighet lagatt genom ge
regeringen avgifterna finnsbestämma dock serätten att om ovan
under avsnitt 10.5.

enligt min uppfattning lämpligt ytterligareDet medär väntaatt
utredning i frågan till dess myndigheterna har viss erfarenhet deav
förändringar medlemskap i medför vad gäller gränskon-EUettsom
troller. då torde tillförlitlig beräkning kostnaderna förFörst en av

Ävenkontrollen från tredjeoch gods land kunna göras.av personer
den omständigheten det i dag oklart hur omfattande behovetäratt av
auktoriserade kommer befintligagränsövergångar ochatt vara om

förslår fördetta behov talar den slutsatsen.resurser
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OCH REGIONAL-EKONOMISKAV

KONSEKVENSERPOLITISKA

anpassningen deninnebär vissa kostnader förmedlemskap i EUEtt av
vissatullsidan tillkommergränskontrollen till EU:s Påyttre normer.

tulltjänstemän ochförutsätter utbildningkontroller vilket avnya
utrustning för kontrollerna skall kunnakraveventuellt på attnya

Å rörligheten för ochsidan torde den friagenomföras. andra varor
besparingar kanfall sikt, innebära påi på görasattvartpersoner,

kontrolleras.färre objekt skallgrund attav
väsentligti allt bygger påförslag jag lämnat ochDe attsom

bibehállesövervaknings- och kontrollsystemnuvarande attmen
ingadefinieras struktureras, innebär i sigtydligare ochverksamheten

ökade kostnader för staten.
regionalpolitiska konsekvenser.får inte hellerMina förslag några

kontrolleneller minskningsak borttagandeEn är att ett avenannan
arbetstillfällen bortfallermedföra påvid de inre kangränserna orteratt

EU-trafik.omfattande internmed
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Författningskommentarer

1989:529utlänningslageniändringtill lagFörslaget om

§15 kap.

paragrafen.Ändringen stycke iandrainförandeibestår ettett av
skyldighetÄndringen åläggsKustbevakningenochtulleninnebär enatt

inresa ochutlänningarskontroller utresavid deraspolisenbistå avatt
i sinskyldighetsjälvständigåläggs attKustbevakningen ensamt att

sjötrafiken.kontrollsådansjälvmant utövaverksamhet av
förutsätterpolisenbiståskyldighetKustbevakningensochTullens att

kanbegäransådanpolismyndigheten. Enfrånprincip begärani en
vissförgenerellttillfälle ellerenskiltförframställd enettvara

vidtillfällig hjälppolisen begäraExempelvis kanverksamhet. en
passkontrollen påsköterkontinuerligttullenpådragsinsats eller enatt

skyldigaendastKustbevakning äroch atttullAttpasskontrollort.viss
myndighetsrespektiveskekansåmedverka egnaattutanom

framgåbehövatordeintesjälvklarheteftersättsåligganden är somen
lagtexten.av

sjötrafikenkontrollaktuellskyldighet utövaKustbevakningens att av
detGenompolismyndigheten.begäraninte någonförutsätter av

själv-Kustbevakningenfårpunkteni sista etttilläggetföreslagna
gällerredanliknande sättkontroll,för dennaständigt somansvar

tullkontrollen.för
huvudsak dettaieftersom det ärnaturlig§li 5 kap. ärPlaceringen

tvångsåt-kontroll ochbehandlarbestämmelserinledandekapitels som
reglerasUtresekontrollengränsen.utlänningarsvidgärder avpassage

allmännadå denutlänningsförordningenivisserligen närmare men
lagrumi dettaochvid in-uppvisaskyldigheten utresa angesatt pass

åliggandenKustbevakningensochtullenfördelmed även angeskan
här.
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Förslaget till förordning ändring i utlännings-om
förordningen 1989:547

Skap. 7§

Ändringen består i tillägg andra styckeett innebärett nyttav attsom
passkontroll vid också kan utförasutresa tulltjänsteman,nu av
tjänsteman vid Kustbevakningen eller särskilt förordnad passkontrol-
lant.

Förslaget till lag ändring i lagen 1982:395om om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

l§

Ändringen består i brott utlänningslagstiftningenatt läggsmot till som
12 i § första1 stycket.p
Ändringen innebär tjänstemän inom Kustbevakningenatt som

genomgått erforderlig utbildning får polismans befogenheter ingripaatt
och vidta tvångsåtgärder hålla förhör, medtaatt tillsom personer
förhör, gripa misstänkta och företa husrannsakan i sin övervakning av
utlänningars in- och till havs. Kustbevakningenutresor kan med stöd

lagen även visitera och inbringa fartyg.stoppa, Bestämmelserna,av
i huvudsak hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser,som kräver

i princip misstanke brott.om

Ikraftträdande

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1995. Det
skall dock understrykas de föreslagna ändringarna inteatt är denav
karaktären de med nödvändighetatt måste träda i kraft samtidigt som

svenskt EU-tillträde.ett
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Eâ
Kommittédirektiv

få lå

Dir. 1993:130
Myndighetssamverkan vid gränskontroll i EU-perspektivett
m.m.

Dir. 1993:130

Beslut vid regeringssammanträde1993-12-02

Mitt förslag

En särskild utredare skall utreda frågor myndighetssamverkanvidom
gränskontroll i [SU-perspektivett m.m.

Utredaren skall

utreda organisationen den gränskontrollen, dvs. kontrollen vidyttreav-
EU:s utgångspunktgränser; skall därvid behållanuvarandeyttre atten vara
huvudsakliga ansvarsfördelning mellan polisen och tullen ökaattmen
samverkanmellan myndigheterna,

utreda kostnadsansvaretför gränskontrollen vid vissa flygplatser och-
hamnar.

Utredningsarbetetskall avslutat före utgången maj 1994.vara av

Bakgrund

Den fria rörligheten för EG:sär grundläggandefriheter vidpersoner en av
sidan fri rörlighet för tjänster Dessafriheteroch kapital. utgörav varor,
tillsammans grundpelama för den inre marknaden. Rörligheten inreöver

förutsättergränser i princip kontrollerna försvinner. En vissmöjlighetdäratt
finns dock enligt Romfördraget behålla restriktioner i fråga rörlighetatt om

inreöver hänsyngränser bl.a. till skyddet för liv hälsa.ochav
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w

införts denkapital inom EU hartjänster ochförFri rörlighet varor,
inte kunnatförfri rörlighet ännu1993. Däremot harjanuaril personer
införa s.k.tidmed detDet hängerfulltgenomföras att tar attut. samman

förhindraåtgärdervarmedkompensatoriskaåtgärder, attsom avsermenas
i formnegativa konsekvenserfårfria rörligheten över gränsernaden avatt

medbrottslighetterrorism, narkotikahandel ellerökad amian grovt.ex.
anknytning.internationell

EG-rättenoch reglerasutanföri huvudsakKompensatoriskaåtgärderfaller
samarbete.mellanstatligtformerkonventionereller andrasärskilda avgenom3 åtgärderna underkompensatoriskaMaastrichtfördraget fallerInom de

mellanstatligtlikaledes byggers.k. tredje pelare,fördragets ettsom
samarbete.

vidförstärkning kontrollenåtgärdernahörkompensatoriskaTill de aven
i s.k.finns denhäromRegler yttregemenskapens gränser.yttre

i kraft.gränskontrollkonventionen. inte har trättännusom

Behov översynav en

uppgiftmedarbetsgruppinterdepanementalår 1992tillsatteRegeringen en
EGEU-gränsformaliteter igränskontroller ochfrågor ettutredaatt om

deltagit såvälharGränskontrollgruppen. I arbetetmedlemskapsperspektiv
gränskontrollfrâgorna.myndigheter berörsdepartement avsomsom

tillförslagmedredovisat slutrapport1993i novemberharArbetsgruppen en
denbl.a.områden,radåtgärder yttrekompensatoriska en

gränskontrollen.
detstårarbetekommit fram vid arbetsgruppensbakgrund vadMot somav

förändringar närantalinträde i EU kommer krävaSverigesklart att ettatt
myndighetersolikabl.a.Förändringarna berörgränskontrollen.gällerdet

befogenheter.ochsamarbetsformerarbetsmetoder,organisation,
innebärförsvinnervid inre gränserkontrollensystematiskaAtt den

med denna.kontroll upphörsådanmyndigheter utövatgivetvis deatt som
dockkanpolisen. Detochi hand tullenförstaförändringen berörDen

anslutning till dessabedrivas ikommerviss verksamhetförutses attatt en
effektiviseratileddelvisfortsättningen,i ettäven ettgränser som

förbetydelseuppgiftersamla ingårunderrättelseförfarande ut att avsom
verksamheten.brottsbekämpandeden

ifortsättagränskontroller kommer attkan förutsesVid gränser attyttre
skedockkommerKontrollenliknar de nuvarande. attiformer mycketsom

intresse.medlemsländersövrigaockså iSverigesiinte bara utan
ochtullunionensi varuhandeln inomdet gällerGränskontrollen sker när ram

handi förstaregelverk, yttreför tredje pelarensövrigti inom ramen
kontrollensställer kravvilket bl.a.gränskontrollkonventionen,

ochtullenpolisenfrämstberörförändringareffektivitet. Dessa
. samverkangällerdetmåste utvecklas närformerKustbevakningen Nya-
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myndigheten kontroll skall skeinnebärocksåKonventionenmellan dessa att
Sverige.intetillämpas inågoti sambandmedäven utresa, numerasom

frågornödvändigt dessaanfört detSom Gränskontrollgruppen är att
fördjupadföremål för fortsatt ochblirgränskontrollenrörande den yttre

medlemskapsförhandlingarmedgenomför för närvarandeutredning. Sverige
tidtill relativt kortaMed hänsyn denmedlemskapår 1995.EU med sikte

utredningsarbetetbedrivsfortsattanödvändigt detåterstår detär attsom
skyndsamt.

Medorganisationsieknisktill delUtredningsarbetet är natur.stor av
utredningenanfönrosbörtill skyndsamhethärtill och behovethänsyn av

kommitiéväsendet.inom försärskild utredare ramenen

Uppdraget

gränskorilrollenOrganisation den yttreav

såvittlufthamnarkommerDen utgörasgränsen attyttre av avser
Ocksålandgräns länderfrån tredje land hela kusten.ankommande motsamt

utanför EU utgör gräns.yttre
gränskontrollkonventionenfår enligtDen gränsen yttreyttre passeras

iauktoriseradegränsövergängar.Dessakommer första handvidendast s.k.
från Ommedtrafik tredje land. landgränsenflygplatser och hamnaratt vara

det givetvisNorge och Finland kommer kommerutgöra gräns,yttremot att
gränsövergângardär.finnas auktoriseradeatt

vid faller inte under denFrågan kontroll den gränsenyttreom av varor
EG:s tullag.konventionen framför alltnämnda reglerasutan av

utlänningslagstiftningenPolisen enligt huvudansvarethar den nuvarande
enligtvilka i landet. Tullverket harför kontrollen reserav personersom

förstullagstiftningen för kontroll vilkahuvudansvaret överav varor som
För uppgifter polisen och tullverket vissadessa hargränsen. utövaatt

inskrida Ettbefogenheter utföra kontroller och med tvångsmedel.att
myndigheternapolisen tullverketsamarbetemellan och underlättas attgenom

Ocksåinom omrâde.i viss utsträckning har befogenheter varandras
vissa uppgifter befogenheter det gällerKustbevakningen ochhar när att

vidmedverka kontrollen.
utredningsarbetetbör den grundläggandeEn utgångspunkt för attvara

polisen och tullen i fråga denansvarsfördelningen mellan yttreom
också Sverige blivit medlem i EU. När detbestå sedangränskontrollen bör

alltså förbör polisenha huvudansvaretkontrollen dengäller gränsenyttreav
för varukontrollen.personkontrollen och tullen

organiseradenstatsfinansiellaskäl, nödvändigtinte minstDet är, attav
möjligt. En utgångspunktkostnadseffektivtframtida gränskontrollen så som

befintligakontrollen med mindre eller medutförabör attvara
effektivitet förstaEn ökning gränskontrollens bör imyndighetsresurser. av
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åstadkommas myndigheter.hand samarbetemellan berördanäraettgenom
Förutom polisen och Kustbevakningen giventullen har ochen

betydelsefull roll i myndighetssamarbete gränskontrollensområde. Detett
inte uteslutas också andra vissa uppgifter ikan kanatt organ ges

sammanhanget, marinen och Sjöfartsverket det gäller biträdanärt.ex. att
övervakning till i anslutning tillmed havs och vissa kuststräckor samt

Statens invandrarverk bl.a. har föra register utlänningar iöverattsom
Sverige.

Den särskilde bör, utgångspunkt, förslagutredaren meddenna utarbetaett
till fördelning och uppgifter mellan myndigheterna det gällernärav ansvar

särskilt riktlinjerden gränskontrollen. Utredaren bör beakta deyttre som
1993 93-3342i regeringens beslut den 30 september dnranges om

redovisning EG-medlemskap för denkonsekvenserna svensktettav av
vilka rationaliserings-svenska statsförvaltningen, bl.a. och

EG-medlemskap.effektivitetsvinster kan följa ettsom av
Organisationen arbetsfördelningenoch bör bygga ett

myndighetssamarbetemed målsättning allmännas totaladetatt resurser
såeffektivt möjligt det gäller gränskontrollen. I detta liggeranvänds närsom

undvikas. Exempelvis bör rutinbetonadebl.a. dubbelarbete måsteatt
ingripanden utföras myndighetspersonalkontroller och kunna utan attav en

myndighet måstetillkallas. Dettapersonalfrån någon formella skälannan av
delargäller inte minst i fråga övervakning kontroll de denochom av av

mindre omfattningendast sällan eller igränsenyttre passerassom av
tredjelandsmedborgare, vissamindre och flygplatser. Utredarenhamnart.ex.

ibör myndigheterna, vad gäller redan dag, börutöveröverväga om som
tilläggas utföra visst inombefogenheter arbete varandrasatt
verksamhetsområden.

Också samordningsfrâgornahar givetvislednings- och betydelseförstor
effektivtgränskontrollen skall fungera från både verksamhets- ochatt

kostnadssynpunkt.
Inom uppdraget faller också frågor myndigheternasbefogenheterochom

författningsfrågor frågor utbildning berörd personal.andra samt om av

Kostnadsansvarför vissakontroller

Den enligt gränskontrollkonventionenfår,gränsen nämnts,yttre yttresom
i praktikenendast vid auktoriserade gränsövergångar. kanDessapasseras

övergångar fråganIvid landgräns. hamnar eller flygplatser.vara om
varutrañken till finns tullkontorgäller den får ankomma plats detdäratt
eller tullmyndighetplats godkänner.annan som

Rikspolisstyrelsen ihar skrivelse till Gränskontrollgruppenpekat etten
problem flygplatser drivs ikan uppstå till följd hamnar ochattsom av

tillåtakommunaleller enskild regi. Exempelvisskulle kommun attgenomen
flygtrañk organiseratill från tredje land kunna tvingaoch attstaten en
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gränskontroll vid den aktuella flygplatsen, förutsatt godtogatt staten
flygplatsen auktoriseradsåsom gränsövergång. Kostnaderna för

ñnansieringsprincipergränskontrollen skulle med nuvarande drabba
statsbudgeten.

enligt Rikspolisstyrelsen,En lösning dettakan, begränsaratt statenvara
antaletauktoriseradegränsövergångarså kostnadernaför gränskontrollenatt
hålls rimlig nivå. Nuvarande lagstiftning inrättande utrikesen om av
färje- flyglinje innebär beslut fattas regeringeneller elleratt av av
myndighet. I 74 § tullagen 1987:1065 finns regler skyldighet förom
transportföretag befordrar resandefrån utlandet ställa lokaler tillattsom
Tullverkets förfogande.

lagstiftningNuvarande och desstillämpning avvägning åmellanutgör en
intressetav möjligasidan tillåta frihet istörsta resandetoch å andraattena

sidan direkta utgifterna förbegränsade polis och tull. Utredaren böratt ta
och allsidigt kostnadsansvaretbelysa bör fördelas i dag ellerupp om som

förändras så i utsträckningkostnaderna ökad vila färje-kommeratt att
llygföretagen.och

Övriga frågor

Den särskilde utredaren bör fortlöpande hålla sig underrättad om
integrationsarbetetinom berördadepartementoch myndigheter, i första hand
Justitiedepartementet. Utrikesdepartementet. Försvarsdepartementet,
Kommunikationsdepartementet,Finansdepartementet,Kulturdepartementet,
Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsenoch Statensinvandrarverk. Arbetet
bör ske i samverkan myndigheternanära med de nämnda och med andra

myndigheter.berörda
Samråd bör ske Tullanpassningssutredningenmed dir. 1993:78 och

utredningen former för narkotikabekämpning i EU-ettom nya m.m.
perspektiv dir. 1993:131.

Den särskilde utredaren skall beaktavad i regeringensdirektivsägssom
till samtligakommittéer ochsärskilda angåendeutredningsförslagensutredare
inriktning dir. 1984:5 och beaktande EG-aspekter iom av
utredningsverksamhetendir. 1988:43.

Vidare bör utredaren reda gränskontrollfrågor lösesi länderhurta som
redan medlemmar i EU.är

organisatoriskaDe förändringar hosmyndigheterna konsekvensärsom en
utredningsförslagenbör belysasöversiktligt. Därvid ibör konsekvenserav

fråga personalbehovoch Det fallerkostnader däremot utanförom anges.
uppdraget sådanafrågor organisation verksamhetochatt om som
myndigheterna själva bör kunna besluta och där det också bör ettom vara

för myndigheterna själva bedriva behövligautvecklingsarbetet.detattansvar
Ett mål bör organiseramyndighetsverksamhetenså erforderligatt attvara

bedrivasgränskontroll kan med mindre eller oförändraderesurser.
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till författningsändringar kan behövas.Utredaren förslagbör utarbeta som
tillfälle lägga framDe fackliga huvudorganisationemabör beredas att

synpunkter under arbetet.
utgångenoch redovisasföreUtredningsarbetet bedrivasskyndsamtbör av

maj 1994.

Hemställan

anfört hemställer jagtill vad jag har regeringenMed hänvisning attnu
Justitiedepartementetchefen förbemyndigar

kommittéförordningenomfattadsärskild utredare,tillkallaatt aven-
vidmyndighetssamverkan1976:119, med uppdrag överatt se

EU-perspektivigränskontroll ett m.m.
biträdeochsakkunniga, sekreterarebesluta experter. annatatt om-

utredaren.

skall belastajag regeringen beslutar kostnadernaVidare hemställer att att
huvudtitelns Utredningarandra anslag m.m.

Beslut

övervägandenoch bifaller hennesRegeringenanslutersig till föredragandens
hemställan.

Justitiedepartementet
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GRÄNSKONTROLLKONVENTIONENS ARTIKLARYTTRE

CONVENTION
EUROPEANSTATES OF THEMEMBERBETWEEN THE

CROSSING OF THEIR EXTER-COMMUNITIES ON THE
FRONTIERSNAL

ARTICLE 1

thisConvention:oftheFor purposes

authorization issued by theshallpermita residence anymean
whoauthorizingStateof Memberauthorities not apersonaa

inCommunitiesState of the Europeanof Membernational to staya
residen-provisionalof visas and theexceptionterritory, with theits

8 and 15;referred in Articlespermit toce

decision by Memberauthorizationvisa shallb entry or amean
of Member StatenationalwhoState enable tonotto aapersona

fulfilled;beingconditionsotherterritory, subjectits entrytoenter

by Memberauthorization decisionvisa shallc transit aormean
Stateof MembernationalwhoenableState tonotto aapersona

oftransitthrough theits territorytransit through port orzone aor
fulfilled;beingconditionsother transitairport, subject to

enablingStateauthorization byvisa shalld re-entry aamean
in itswhoof State andnational thatwho presentnot aperson

re-obtainingwithoutspecified periodwithinterritory re-enterto a
State;visa thatentry toan

insuccessiveuninterruptedshalle short staysstaystay ormean an
doesof whichStates the lengthof Memberterritories thethe not

ofdatesix months from themonths, calculatedexceed three over
first entry;

frontiers shallf external mean:

adjactentfrontier whichlandMember StatesI tonot aa
frontiers;maritimeandMember State,frontier of another

concerned;flightsinternalII airports, whereexcept are
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III where internal connections within Memberports, except a
State and regular ferry connections between Member States are
concerned;

g internal flight shall flight arriving exclusively frommean any or
departing exclusively for Member States territories which does not
involve in the territory of third State;stopovera a

h local frontier traffic shall the within limitedmovement,mean a
geographical defined convention concluded by Memberarea a a
State with contiguous State wich Member of the Europeannota a
Communities, of who within the of thatpersons come scope con-
vention and thereby entitled the external land frontiertoare cross
of the Member State concerned under special conditions.

ARTICLE 2

All crossing the external frontiers of Member States ofpersons
the European Communities shall do authorized crossing pointsatso
permanently controlled by the Member States.

Persons crossing frontiersexternal point other than autho-at any
rized crossing points shall be Iiable sanctions defined by eachto as
Member State.

Each Member State shall determine the location and opening
conditions of authorized crossing points its external frontiers andon
shall communicate this information and modifications thereof toany
the General Secretariat of the Council, which shall inform the other
Member States accordingly. Crossing crossing points outsideat
their opening hours shall be permitted.not

The4. provisions of this Article shall also be applicable nationalsto
of Member State who the external frontiers of that State,a cross
unless otherwise stipulated its national law.

The Committee provided for in Article 26 shall adopt the ex-
ceptions and specific rules applicable particular categories ofto
maritime traffic for the crossing of external frontiers, and the

for local frontier traffic.arrangements
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ARTICLE 3

External frontiers stretches other than authorized crossing points
shall be kept under effective Surveillance by mobile units byor
other appropriate Member States shall undertake providetomeans.
Surveillance yielding similary effective results along all their ex-

frontiers;ternal their surveillance services shall consult and co-
that end.operate to

ARTICLE 4

The crossing of frontiersexternal shall be subject control by theto
authorities of the Member State concerned. Controlscompetent

shall be carried accordance with national law, in complianceout
with the provisions of this Convention.

ARTICLE 5

When crossing external frontier entering leaving thean upon or
territories of the Member States, all shall be subject topersons a
visual control under conditions which permit their identity beto
established by examination of their travel documents.

Upon who nationals of Member Stateentry, notpersons are a
shall also be subject control that they fulfil the condi-to toa ensure
tions listed in Article

The Committee provided for in Article 26 shall lay down the
detailed forrules applying the controls.

Certain4. controls exceptionally, be relaxed, due regardmay,
being had for conditions that the Committee provided forany
Article 26 have laid down. Controls shall takeentrymay upon
precedence controls depature.over upon

The controls and their vehicles and baggage shall takeon persons
of the requirements ofaccount

detection and prevention of threats national security and publicto-
policy;

combating illegal immigration.-
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with ofaccordance the lawsshall be carriedThese controls out
prejudice Community baggagewithoutMember States andthe to

inspection measures.

Member States shall takeeffecting these controls,6. When account
Member States.of of the otherthe interests

6ARTICLE

1995fromthat l JanuaryStates shall1 Member passeng-ensure as
internal flights willStates who transferfrom thirdflights toers on

their hand baggage,control, together withbe subject atto entryan
flight arrives. Passengerswhich the externalthe airport at on

for third States will betransfer flights boundflights whointernal to
with their hand baggage,control, togethersubject departure atto a

external flight departs.airport from which thethe

be carried accordanceinspections shallSuch hand baggage out
States laws.with Member

without prejudiceparagraph shall applyprovisions of 12. The to
inspectionCommunity baggage measures.

takeMember States shall also tonecessary ensureany measures
that:

flight comingStateembark Memberwho aonapassengers-
Member Statefor destinationState and boundfrom third aaa

controls specified fordestination theairport ofsubject the toatare
countries;coming from thirdpassengers

forflight boundMember Statewho embarkPassengers aon aa-
another Memberwho disembarkthird State anddestination a

speci-the controlsof embarkationsubject the airportState toatare
third countries;goingfied for topassengers

anotherStateMemberwho embarkPassengers to togoa-
forfrom and boundflight comingStateMember one or moreaon

Member States theairports of thesubject thethird States toatare
bound for thirdcoming fromspecified forcontrols orpassengers

from arri-departingwhether theycountries, depending orareon
Member State.ving a

s

ä
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airports shall, bylaid paragraphUntil the date down4. way
continuedefinition of external frontiers,from theof derogation to

frontiers for internal flights.externalbe regarded as

ARTICLE 7

national of Member State bewhoAny not a mayperson a
States forterritories of the Member shortauthorized theto enter a

requirements:the followingprovided that he meetsstay

document which authorizes thevalid travela that he present a
of shalllist and description such documentscrossing of frontiers; a

Article 26;Committee provided forbe drawn by theup

possession of visa valid for theapplicable, that he be inb where a
lenght of envisaged;stay

public policy, nationalthreat thec that he does not represent toa
of States and, in particu-international relations Membersecurity or

list provided for inthe jointlar, that his does not appear onname
Article 10;

justifying theproduce, documentsd that he purposenecessary,
particular theof intended transit, inand conditions the stay or

believe he intendspermits there thatrequired work totoreason
work;

for periodof subsistence, both thehave sufñciente that he means
histransit and for himof intendedthe to countryto returnstay or

third State into which he certain beof travelorigin totoor a
lawfully.position acquire suchadmitted, to meansor a

national of Member State also bewhoAny not a a mayperson
refused entry:

of whonational lista his the notarepersonsname appears on
State which he seeksadmitted the Memberbe entry;toto to

of Member Statewhich nationalb the circumstancesall aa
CouncilwithMember State accordancebe refused entry to amay

co-ordination of64221EEC of 25 February 1964 theDirective on
of foreignresidencespecial concerning the movement anmeasures

147



Bilaga 2 1994:124sou

nationals which justiñed grounds of public policy, publicare on
security public health.or

ARTICLE 8

Member StateA shall require ofvisa whonot nota a person a
national of Member State who wishes its territory forto entera a
short transit through provided that thatstay toor person:

a fulñls the conditions Article that in paragraph lb,except
and

b holds residence permit issued by another Member Statea per-
mitting him reside that State and, the period of validity ofto
which, the time of still has fourthan monthsat entry, tomore run.

exceptionalIn provisionsthe of paragraph 1 alsocases, may
apply who nationals of Member State who holdto notpersons are a

provisional residence permit issued by Member State and travela a
document issued thatby Member State.

Member States shall, under conditions defined by Committeethe
provided for in Article 26, backtake who notany person a
national of StateMember whom they have issued residencetoa a
permit provisional residence permit within the meaning ofor para-
graphs and 21 and who illegally resident in the territory of anot-
her Member State.

4. In exceptional Member State depart from thecases, a may
provisions of paragraphs 2 for1 and of nationalurgent reasons
security, but take into consideration the interests of the othermust

States.Member

The StateMember informconcerned shall the other Member States
appropriate accordance with procedures betoan manner,

determined Committeeby the provided for Article 26.

Such be used only the that forand longmust to extentmeasures as
strictly achieve the referred in theto toas necessary purposes

first subparagraph.

For the of implementing this Article, the Committeepurposes
provided for in Article 26 shall:
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draw list of the residence permits and provisional residenceup a-
permits referred in paragraphs 1 and 2 which shall be acceptedto

equivalent visas;toas

draw indicative list of the exceptional circumstancesup an-
which Member States authorities shall the provisional resi-accept
dence permits and the travel documents referred paragraph 2to

equivalent visas.toas

ARTICLE 9

Persons who nationals of Member States whonotare topropose
other than for short time in Member Statestay shall thata entera

State under the conditions laid down the latters national law. In
that shall be restricted the territory of that State.tocase access

ARTICLE 10

jointA list of whom the Member States shall refusetopersons
their territories shall be drawn theentry to basis of nationalonup

notiñcations.

2. The list, which shall be continually updated, shall contain the
submitted for this by each Member State. No natio-names purpose

nals of Member States however, be the list.putmay, on

The decision the joint list shall be basedto put a person on on
the threat which that the public policyrepresent toperson may or
national security of Member State. shall be based decisiona on a
taken the compliance with the rules of procedure laid down by
national law the administrative legal authorities ofcompetentor
the Member States of:accounton

custodial of the Member Statesentencea one year or more-
concerned;

information the effect that the concerned has committedto person-
serious crime;a

serious grounds for believing that he planning committo a-
serious crime that he threat the public policyrepresentsor toa or
national security of Member State;a
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relatingrepeted offences against the lawoffenceserious toora-
nationals ofof whoand residencethe notentry persons are a

State.Member

Article 26 shall establish theprovided forCommitteeThe4.
referred paragraphcriteriafor applying thedetailed rules to

ARTICLE 11

national of Member State and whosewhoWhere not a apersona
permit, theapplies for residence Memberjoint listthe aonname

first consult theapplication made shall Mem-which theState to
intothe list and shall takewhich entered theber State name on

permit shallState; the residence beinterests of thattheaccount
humanitariansubstantive notablyfor only,issued onreasons

commitments.of internationalbygrounds reasonor

which enteredMember Statepermit issued, thethe residence
thejoint list shall deletethe the entry.name on

whoofthat theIf becomes notapparent a person aname
possession of validState and whoof Membernational aa

Member States the jointof thepermit issued byresidence onone
and the Memberwhich entered theMember Statelist, the name

permit shall consult each other inresidencewhich issued theState
sufficient grounds for with-determine whether thereorder to are

residence permit.drawing the

Member State whichpermit withdrawn, theIf residencethe not
shall deletemade the entry

Article shallapplication of this befor thedetailed rulesThe
Article 26.provided forthe Committeeadopted by

ARTICLE 12

refusedStates shall beterritories of the Memberinto theEntry to
fulñlwho failnationals of Member Stateswho tonotarepersons

ArticleArticle 71 andof the conditions set outmoreone or

humanitarian grounds inState however,MemberA oronmay,
commitments, allowinternationalofnational interest becausethe or

and who failStatesnationals of Memberwho tonotarepersons
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such permis-conditions its territory. Infulñl those to enter a case,
ofterritory the Member Statesion shall be restricted thetoto enter

the joint list, shallwhich, concernedconcerned, the onperson
States suitable accordanceinform other Memberthe a manner

Committe forlaid down the providedwith the procedures beto
26.in Article

13ARTICLE

information contained the joint listof dataThe exchange on
shall be computerized.

operation of this Computerizedcreation, organization andThe
subject of special between theshall be the agreementsystem a

includeStates this Convention. shall basedguaranteesparty to on
Convention of 28 1981 forCouncil of January thethe Europe

of individuals with Automatic Processing ofProtection regard
Personal Data.

authorities ofThe joint list be consulted by the competentmay
which, with their national laws,the Member States accordance

concerned with:are

processing visa applications;-

frontier controls;-

police checks-

ofadmission regulation of the whothe and notstay persons are-
of State.nationals Membera

provided for inMember States shall inform the CommitteeThe
of this Article,Article 26 of the agencies authorized, pursuance

joint list.consult theto

ARTICLE 14

Member States undertakeWithout prejudice Article 27, the toto
relatingincorporate into their national legislation tomeasures

service internationaland publicairlines and shipping companies to
overland by coach, with the exceptioncarriers transporting groups

of frontier traffic.local
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ofThe such shall be:purpose measures

oblige the Carrier take all thatto to tonecessary measures ensure-
who nationals of Member States coming from thirdnotpersons are

countries possession of valid travel documents and of theare
visas, and impose appropriate sanctions carrierstonecessary on

failing fulfil this obligation;to

oblige the carrier, where required by the control authorities,to to-
responsibility without delay this include covering theassume may

of accommodation until departure, and the Statecosts to return to
from which he transported the State which issued histowas or

State which he certain be admitted,passport to to toor any a
who national of Member State coming fromnotperson a a a

third and who refused admission the first controlcountry at on
into Community territories.entry

ARTICLE 15

A who national of Member State who illegallynotperson a a
frontierexternal without residence permit who doescrosses an a or

orfulñl, who fultilslonger the conditions of residence innot no a
Member State principle leave the territories of the Membermust
States without delay, unless his regularized.stay

such holds valid residence permit provisionala person a or
residence permit issued by another Member State, he themust togo
territory of that State withoutMember delay, unless he authori-
zed another which he certain be admitted.to to country to togo

Where such has left voluntarily where benotpersona or may
assumed that he will leave his immediate departurenot so or
required for nationalof security public policy, he shallreasons or
be expelled laid down the legislation of the Member State inas
which he found. He shall be expelled from the territory of thatwas
Member State his of origin. He equally be expelledto country may

other which he be admitted, particularto country toany may
under the relevant provisions of the readmission agreements con-
cluded between Member States.

The Committee forprovided Article 26 shall draw list ofup a
the residence permits provisional residence permits issued by theor
Member States.
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4. Should of them Member States shall concluderequest,one so
themselves the readmission ofagreements amongst whoon persons

nationals of Member States.notare

ARTICLE 16

Subject the definition of the appropriate criteriato and practical
by the Committee provided for Articlearrangements 26, the

Member States shall each other for financial im-compensate any
balances which result from the obligation expel provided fortomay
in Article 15 where such expulsion be effected thecannot at ex-

of the who national of Member State ofpense notperson a a or a
third party.

ARTICLE 17

The Member States undertake harmonize their visa policiesto
progressively. Pending such harmonization, the Member States shall

by the into force of this Conventionentry the latest,agree, at on
the countries in of which there exist visarespect common arrange-

These ofments. visa policy,arrangements, shallpartas a common
determine for each of those countries whether its nationalsnotor

subject the visa requirement. Amendmentsto theseare to common
and their application other countriesarrangements shall beto

decided by the Committee provided for article 26. Aupon
Member State exceptionally derogate from these visamay common

for overriding of national policy.arrangements The Mem-reasons
ber State concerned shall first consult the other Member States and,

its decision, shall take of their intrests and of theaccount conse-
of that decision. As regards countries which refer-quences notare

red the theto Member States shallarrangements,common
regularly examine the situation with view harmonizing theirtoa
visa policies.

ARTICLE 18

A Member State require visa issued by its autho-notmay a own
rities of applying for short time within its territo-to staya person a

and who holds visa issued by another Member State statingry a
that the conditions laid down in Articles 19, 20 and 21 fulfilled.are
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timetableanddescriptionform, theshall haveVisas commona
Committeeby thedrawnof which shall beintroductionfor the up

26.Articleprovided for

of visa the MemberformsuchPending agreement commonaon
recognizedof visa beof formstheinform each othershallStates to

for inprovidedCommitteeand thethis Article,offor the purposes
form which thethedecide26 shall statementArticle commonon

take.pragraph 1referred mustto

uni-which relatefollowing Articlesprovisions of theThose to4.
andformhavingvisasapply bothvisas shallform toto commona

paragraphwithaccordancerecognizedmutuallywhichvisas are

19ARTICLE

whoonly whereissuedvisa beuniformA not apersonamay
of laid downconditionsfulfils theStateof Membernational entrya

subparagraph b.ofexceptionthe71 withi Article

followingbasis of thetheissuedvisas shall beUniform on
criteria:conditions andcommon

befor visaapplicationpresentedtravel documents mustaupon-
authentic;andorderthat theychecked to areensure

be least threetravel documentof theexpiry datethe atmust-
takingvisa,stated theforfinal datethelater thanmonths stays on

used;visa bewhich thewithinthe timeinto mustaccount

Member States;by allrecognizedbedocumenttravelthe must-

States;Membervalid allbedocumentthe travel must-

of travellerthefor theallowthe travel document toreturnmust-
thirdhis intooriginofhis country;entrycountry aor

forvisaauthorizationofvalidityexistence andthe re-entryor aan-
checkedbeof departurethetravellerthe mustcountrytoreturnto

authorities of thatrequired by theformalitiessuch country.are
required forauthorizationshall applyThe entry toto aanysame

third country.
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The Committee provided for Article 26 shall lay down the
for attaching the visa the document.travelarrangements to

ARTICLE 20

Where certain Member State makes the issue of visascases a
subject prior consultation of its central authorities and whereto
wishes consulted issue,be the in such of uniform visato on cases, a
by another Member State, this visa shall be issued unless thenot
central authorities of the Member State concerned have been consul-
ted in advance and have expressed objection.no

The absence of fromreply these authorities within period betoa a
fixed by Committeethe provided for in Article 26 shall be regarded

indicating there objectionthat the issue of visa. Thetoas no a
period shall be days14 at most.

If there objection the consultation procedure referred toan or
firstthe paragraph has been implemented for ofnot reasons

only national visa with restricted territorial validityurgency, a may
be issued.

forThe rules implementing this Article shall be established by
the Committee provided for in Article 26.

Having particular regard for Member States security, the Commit-
specify which the issue of uniform visa betee mustmay cases a

made subject prior consultation of the central authorities of theto
Member State States requiring such consultation, but this shall beor
without prejudice Member States option hold prior consulta-to to
tions with their central authorities otherown cases.

ARTICLE 21

uniform visaThe shall.state the maximum length of authori-stay
withzed together the earliest date which its holder theenteron may

territories of Statesthe Member and the final fordate leaving.

The uniform visa be visa valid for entries.may a one or more
Neither the length of continuous the total length ofstayany nor
successive exceed three six-monthmonths periodstays may a
starting the day of entry.on
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visa transit visa. periodThe uniform be The transitmay a may
exceed five days.not

The Committee provided for Article 26 shall lay down the4.
for implementing this Article. CommitteeThe shall inarrangements

particular determine the criteria and procedures for issuing uniform
multiple-entry visas.

ARTICLE 22

uniform visa shall be issued by the diplomatic and consularThe
authorities of States in exceptionalthe Member by otheror, cases,

determined with legislationauthorities accordance national under
the conditions be laid down by the Committee provided for into
Article 26.

which main destination2. In principle, the Member State the
shall be responsible for issuing the visa. If possiblenot to

firstdetermine that destination, the Member State of shall beentry
responsible.

Committee provided for Article 26 specifyThe shall the
implementing particular, criteria forand, thearrangements
determining the main destination.

ARTICLE 23

The provisions of Article 21 shall Member State fromnot prevent a
issuing, visa, the validity of which restricted itstonecessary, a

of visaterritory the holder uniform in the oftoown a course any
six-month period.one

These provisions shall Member States either fromnot prevent
authorizing who -national of Member Statenotperson aa a

remainholding uniform visa their territories for thantoa more
three months.

ARTICLE 24

Member States issue visas valid theironly respectivemay
territories provided forthe Articles 20, 23 and 25.cases
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addition,In StateMember for humanitariana may, reasons or
for of national interest because of other internationalreasons or
commitments, issue who national of Membernota person a a
State and who does all of the conditions laidnot meet or some
down Article 71a, c, d and e with visa valid only itsa

territory.own

A Member State which issuedhas who nationalnota person a
of Member State with visa paragraph 2 shallpursuant toa a so
inform the other Member States that the joint listperson on or

the State consulted Article 20 has objected. Thispursuant to
information shall be supplied in accordance with the procedures
established under Article 122 by Committeethe provided for
Article 26.

Visas issued accordance with paragraphs l and 2 shall indicate
their distinct and be different in from the uniformnature appearance
visa.

ARTICLE 25

Visas for of than three months shall be national visasstays more
issued by each Member State accordance with its national law.

The issue of such visas shall be subject Consultation of the jointto
list.

ARTICLE 26

CommitteeA shall be comprising representative of theset up one
Government of each Member State.

The Committee shall be chaired by the Member State holding the
Presidency of the Council of the European Communities.

The Commission of the European Communities participatemay
discussionsthe of the Committee and the working parties referred

paragraphto

The Committee shall examine, the of Memberat request any
State, question of general concerning the applicationnatureany a or
interpretation of this Convention.
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this Con-duties underthe other entrustedadditionIn toto
oftaking into the interests allCommitteevention, the accountmay,

for thethe decisionsthe Member States, take propernecessary
of this Convention.application

unanimouslytake its decisionsCommitte shalla The4.

acting unanimously, drawCommittee however,b The up amay
majority ofdecisions bywhich shall takelist of twoacases

of its Members.thirds of the votes

representative of Member State, theof theAt the request a
afterdecision for monthsdefer itsCommittee to two es-upmay

Committee.proposal thetablishing position put toon acommona

of procedure anddetermine its rulesCommittee shall6. The own
working parties.decision,preperation for takingin set upamay,

working parties shallof Committee and of thesecretariat the7. The
of Council of theGeneral Secretariat the Euro-provided by thebe

Communities.pean

ARTICLE 27

The subjectConvention shall apply theprovisions of this to
amendedof 28 July 1951,of Geneva Conventionprovisions the as

1967, relatingof theYork Protocol 31 Januaryby the New to
consti-prejudice favourableand withoutStatus of Refugees to more

States asylum.provisions of Membertutional on

ofsubject thosethis Convention shall applyprovisions ofThe to
Economic Community and ofestablishing the Europeanthe Treaty

thereof.adopted be adoptedthe toacts pursuanceor

affect bilateralConvention shallprovisions of thisThe not
frontier traffic.conventions localor

ARTICLE 28

negotiationsenvisages conductingMember State whichA on
otherinform MemberState shall thefrontier controls with thirda

in good time.States accordingly
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third StateswithconcludeState shallMember2. No moreone or
without thefrontier controlsabolishingsimplifyingagreements or

States.Memberof the otherprior agreement

frontierlocalapplyparagraph shallThis agreementstonot on
bewith thecomplysuchwhere totraffic arrangementsagreements

26Articleprovided for inCommitteethelaid down by pursuant to
Article 2.

29ARTICLE

reservations.ofsubjectbe theConventionThis not anymay

ARTICLE 30

shallConventionDenmark, thisofKingdomof thetheIn case
ofthe KingdomGreenland unlessIslandsthe Faroeapply tonot or

declarationSuchdeclaration theDenmark makes contrary.to aa
Govern-communicated theshall betime andmadebe toat anymay

inform thewhich shallof Luxembourg,Duchyof Grandthement
accordingly.StatesMemberother

foraffect theshallConventionThis arrangementsnot mo-persons
Denmark.Greenland andIslands,Faroeving thebetween

regardsapply, France,convention shallthisprovisions of2. The as
Republic.Frenchof theterritoriesthe Europeanto

foraffect theConvention shallThis arrangementsnot persons
d Italia theMarino, Campioneand SanItalymoving between or

Vatican.

ofprovisionsNetherlands, theofKingdom thetheregardsAs4.
territory.itsonly EuropeanapplyConvention shallthis to

of this Con-provisionstheKingdom,Unitedregards theAs
Britain andof GreatKingdomUnitedapply thevention shall to

externalterritories for theand the EuropeanNorthen Ireland to
with theresponsible,KingdomUnitedof which therelations

ofof freerightterritories where theexception of those movement
apply.does notpersons
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In the of the application of this Convention Gibraltar,context theto
Kingdom of Spain and the United Kingdom will apply appropriate
controls in accordance with this Convention.

6. This Convention shall affect the fornot arrangements persons
moving between Jersey, Guernsey, the Isle of Man and, respec-
tively, the United Kingdom and Ireland.

ARTICLE 31

This Convention shall be subject ratification,to acceptance or
approval. Ratiñcation, approval shall take place onlyacceptance or
after this Convention has been signed by the twelve Member States
of the European Communities. The instruments of ratiñcation,

approval shall be deposited with the Governmentacceptance ofor
the Grand Duchy of Luxembourg.

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall
notify the Governments of the other Member States of the deposit
of the instruments of ratification, approval.acceptance or

This Convention shall into force the first day of theenter on
second month following the deposit of the instrument of ratification,

approval by the last Member Stateacceptance take thisor to step.

The provisions relating the establishment of activities andto powers
of the Committee provided for Article 26 shall apply from theas

into force of this Convention. The other provisionsentry shall
apply from firstthe day of the third followingmonth theas entry
into force of this Convention.

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall
notify the Member States of the date of into force of thisentry
Convention.

ARTICLE 32

This Convention shall be for the accession of Stateopen any
which becomes Member of the European Communities. Thea
instruments of accession shall be deposited with the Government of
the Grand Duchy of Luxembourg.
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2. shall into force with of Stateenter which accedesrespect any
thereto the first day of the third month following the deposit ofon
its instrument of accession.

ARTICLE 33

Any Member State submit the other Member Statestomay
proposals for the revision of this Convention.

2. The of revisions of amendmentstext this Convention shalltoor
be drawn unanimously by the Member States. Such revisionsup
and amendments shall:

be subject ratification,to approval;acceptance or-

into force in accordance with Articleenter 31.-
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