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Sammanfattning

1 Utredningsuppdraget

Utredningen har haft i uppdrag utreda vissa frågoratt hur Sverige,om
vid EU-medlemskap, skallett förhindra den fria rörlighetenatt av

inom EU leder till ökat inf1öde i landetvaror bl.a.ett narkotikaav
och illegala Uppdraget har endast förhållandenvapen. avsett rörsom
trafiken Sverigesöver gränser EU:s medlemsländer den inremot
gränskontrollen.

2 Förbud och restriktioner för införsel och
utförsel den inreöver gränsen

I artikel 7 i Romfördraget den inre marknaden skalla attanges om-
fatta område inreett där frigränser,utan rörlighet för bl.a. varor
säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördraget. I det avsnitt i
Romfördraget behandlar fri rörlighet för i artiklarnasom sägsvaror
30 och 34 kvantitativa import-att och exportrestriktioner samt
åtgärder med motsvarande verkan förbjudnaär mellan medlemsstater-

inte föreskrivs i fördraget.annat Bestämmelsernana, om i artiklarna
30 och 34 emellertidär inte undantagslösa. Enligt artikel 36 skall
nämligen dessa bestämmelser inte hindra vissa förbud eller restriktio-

för import, eller transitering. En förutsättningner export dockär att
förbuden eller restriktionerna grundas hänsyn till allmän sedlighet,
allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset skyddaatt
människors och djurs hälsa och liv, bevara växter, skyddaatt att
nationella skatter konstnärligt, historiskt eller arkeologisktav värde
eller skydda immateriellatt äganderätt. En ytterligare förutsättning är

förbuden eller restriktionernaatt inte medel förutgör godtycklig
diskriminering eller innefattar förtäckt begränsning handelnen av
mellan medlemsstaterna. En redogörelse för principerna friom
rörlighet inom EU och de undantag kan från demgöras lämnassom
i avsnitt 2.
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vilkaställning tillhaft ärutredningenfrågaförsta att taDen som
defrånundantagställaskanrestriktionerförbud och upp somsom

sådanEU. Eninomvarurörelserfriaprincipernaallmänna om
uppnått iSverige hardet resultatföljer redanrestriktion somav

dettanämligenSverige harEU.med attförhandlingarna trots annars,-
fåttEUtillåtet inom rättinteDanmark, attfrån ärbortserom man -

mängd.visstobakochalkohol överprivatinförselpunktbeskatta enav
irestriktionerochförbudtillåtnavadför ärövrigtI somramenges

restriktionerochförbudFråganRomfördraget.36 iartikel om
avsnitt 13.2.ibehandlas

skallföljandetillframkommitharUtredningen att varugrupper
inrevid denkontrollerasoch kunnarestriktionerföremål förvara

dopningsmedel,kanyler,ochinjektionssprutorNarkotika,gränsen.
intevapenlagen ärvissaammunition,ochskjutvapen somvapen

krigsmateriel,springknivarochspringstilettertillämplig t.ex. -,-
handeländamålför änoch katterhundar annatkulturföremål,
tobak.alkohol ochför rabiesriskengrund samtsällskapsdjur av

riskproñler ellerStickprovskontroller,3

kontrollmisstankebaserad

kontrollmöjligheternaAllmänt3.1 om

kontrollbe-vilkatillställningfått ärutredningenfråga taNästa som
förEU-rättenenligttillåtna attochbehövs ärfogenheter somsom

Principernarestriktionerna.aktuelladeefterlevnadenupprätthålla av
systematiskainnebärabl.a.EUinom attvarurörelserfria ansesom

grund ännågonharinte attåtgärder varakontroller enannansom
alltsåkrävsDetuteslutna.inre ärvid de gränsernagränsförs över en

enskildesdennågotgrundasskall annat,ingripande t.ex.ettatt
gällerocksåfrågafärdsätt. Enellerfärdväguppträdande, som

vidbarabedrivasskall kunnakontrollenkontrollbefogenheterna är om
befogenheternaellerdessaanslutning tilliellerinrede omgränserna

kontrollbefogenheternaFråganlandet.i helamåste kunna utövas om
och 13.4.13.3avsnittibehandlas

stickprovskon-tullenanvänds är,i dagkontrollmetoderDe avsom
misstankebaseradeochkontrollerselektivapådragskontroller,troller,

deñneraförsökakortanledningfinnaskanDet attkontroller.
kontrollmetod.respektiveinnebörden av

heltväljsobjektetkontroll därsådan utStickprovskontroll avser en
ellerfemteså sättkan göras att varslumpmässigt. Det vart.ex.

såuttryckasocksåbrukar attkontroll. Sakenförtionde resenär uttas
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det saknas varje form misstanke eller särskilt skäl för urvaletav annat
till kontroll.

Pådragskontroll särskildär stickprovskontroll.typ Ett besluten av
pådragskontroll innebär ochom ankommeratt ellervar en som

med visst transportmedel ellerett till elleravreser från vissen
undergränsort angiven tid får underkastas kroppsvisitation.en

Pådragskontroll används huvudsakligen två olika syften; dels för att
kontrollera laglydnaden vid specifikt tillfälle på visstett gränsav-ett
snitt eller med visst transportmedel, dels förett genomföra kontrollatt

tullennär underrättelseförfarande har välgrundad misstankegenom en
allvarligt smugglingsbrott därett uppgifterna ofullständigaom ärmen

på det detsättet misstänkta objektet inteatt käntär tillänannat
tidpunkt, transportmedel ocheller plats.

Selektiv kontroll innebär till skillnad från den slumpmässigt präglade
stickprovskontrollen objekt väljs för kontrollatt ett grundut ettav
eller flera skäl. En selektiv kontroll kan antingen misstankebase-vara
rad eller icke-misstankebaserad. En selektiv kontroll inteär denom-
baseras brottsmisstanke förfinad form tullkontroll dären en av-
inte enbart slumpen utslagsgivande.är Urvalet kontrollobjekt görsav
i stället med utgångspunkt i tullpersonalens allmänna erfarenheter och
kunskaper smuggling. Urvalet behöver emellertid inte motiveras.om
Det kan grundas enbart på sådana omständigheter som en persons
utseende eller det sällskap vederbörande befinner sig Det kontrolle-
rade objektet kan också tillhöra särskild riskprofil, dvs. tillhöraen en
kategori eller transportmedel erfarenhetsmässigtpersoner, varor som

förknippadeär med risker för smuggling.
Misstankebaserad kontroll är, vid handen,namnetsom ger en

kontroll sker på grund misstanke brott. Det kan föreliggasom av om
någon form underrättelse misstänkt smugglingsförsök. kanManav om
också ha tillämpat s.k. riktad spaning före kontrolltillfället. Detta
innebär förberedandeatt göra iakttagelser,att vidman genom t.ex.

eller i anslutning till någonutresa tidigare eller den aktuella inresan,
funnit avvikande beteende eller liknande anledning tillsom ger
misstanke någon form smuggling.om av

3.2 Hur bör kontrollen inriktas i framtiden

Som tidigare redovisats kan systematiska kontroller enbart sinharsom
grund i passerandet inte godtasgräns hänsyn till principenav en av

fri rörlighet för De begränsningar i form kontrollerom varor. av som
likväl tillåtnaär skall dels kunna motiveras behovet legitimaav av
skyddsaspekter i form viktiga sarnhällsintressen, dels sådanav ges en
utformning de inte går syftetutöver med kontrollenatt eller inverkar
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idetinnebärrörligheten. Detta ävenfriastörande på den attonödigt
vid den inrekontrollerförfinnasframtiden kommer utrymmeatt

annorlunda dagens.utformasmåste ändessagränsen attmen
med stödskerden inrevid gränsenmån kontrollerdenI av

fri rörlighet. Attpåkravetde intestriderbrottmisstanke motom
någoninnebäraintedärförkommersig till EUSverige ansluter att

ingripamöjligheterpolisensochgäller tullensdet attförändring när
smuggling.misstankevid om

brottsmisstankesiggrundarinteKontroller3.3 som

skeri dagvidkontroller gränsengörsdel delitenmycketEn somav
stridermetodenUtredningenstickprovskontroller. attformi anserav

enbart harkontrollersystematiskaprincipenallmännaden att sommot
ochinom EUfår förekommaintepasserandet gränsisin grund enav

såvittbehållasintedärförstickprovskontroller kanmed avsersystemet
inreden gränsen.

vidstickprovskontrollermedvill bevaraOm systemetman
lösning kunnaskulle attden inrepasserandet gränsen manvaraenav

land hari landet. Ettkontroller innemedmotsvarandeinför systemett
inrevid denkontroller gränsenhanämligen somrätt typatt avsamma

passerandetlösningen kommerdenVäljerlandet.iinne avman
synpunkt. Derättsligfrånbetydelseunderordnadbligränsen att av

någonföreliggerdettullkontrollreglerna attnuvarande utanom
resandeskyldighet föromfattande attinnebärbrottsmisstanke en
med inresa.sambandikontrollerintegritetskränkandesigunderkasta

efterlandetinresa imedsambanddirektikontroll skersådanAtt en
skyldig-vidsträckthardärvidoch resenärenutlandsvistelse, att enen
allmänttordekontroll,förfogande förtillställa sighet varaatt

införadiskuterarsak atthelt ärEn engodtaget. manomannan
sambanddirektkontrollermotsvarandegenomgå utanskyldighet att
ochi tidkontrollmöjlighetenutsträckagränspassering. Att rummed

enskildasutvidgningomfattandemyckettillledanämligenskulle aven
tillhörighe-sinagenomsökningsigunderkastabl.a.skyldigheter avatt

frånrimligframstårinteutvidgningsådanEftersom somter. en
stickprovskontrol-medmetodensamtidigträttssäkerhetssynpunkt som

Ut-lösning intesådaneffektiv, kan accepteras.särskiltinteler är en
stickprovskontrollermeddärförföreslårredningen systemetatt

inreöverskridande gräns.såvittavskaffas avavser
utredningenpådragskontrollergällersedan avdetNär menar -

stickprovskontrolleri fråga attredovisatsskäl omnysssom -samma
intelaglydnadenkontrolleraföri dag görskontrollersådana attsom

inrevid den gränsen.få förekommakan
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Den andra pådragskontrollertypen därförgörs tullenav miss-att
tänker smugglingsbrott kommeratt begås vid viss tidpunktatt påen

viss eller någonort meden visstav transportmedel,ettsom reser men
där det saknas tillräckligt fasta hållpunkter för rikta misstankarnaatt

något bestämt håll. frågaI dessa kontroller sig sakenom ter mer
komplicerad. Enligt utredningens mening måste det finnas utrymme
för i undantagsfallatt genomföra generell kontroll vid denävenen
inre gränsen särskiltnär värden stårstora spel. Utredningen
föreslår chefen för tulldistriktatt skall fåett besluta särskildom
kontroll innebär kroppsvisitation skallatt få företassom på- envar
och transportmedel och handresgodsatt får undersökas följandeom-
förutsättningar föreligger.

Det skall finnas anledning brott har begåtts elleranta att ett kommer
begås. Brottet skallatt så allvarlig beskaffenhet det inte kanvara av att

föranleda lägreantas straff fängelseett än i två år. Med sådanen av-
gränsning kommer bl.a. olovlig införsel narkotikagrov attav
omfattas. Vidare måste det finnas anledning vissatt anta att en grupp

resande kan isättas samband med brottslighetenav och i tidatt man
och kan kontrollenavgränsa till visstrum transportmedelett eller en
viss gränsort. Det måste framståäven oundgängligen nödvändigtsom
med generell kontroll för komma tillen med brottetatt rätta i fråga.
Beslutet kontroll skall dessutom föregås bedömningom av en av om
mindre ingripande medel kan användas.

Med de angivna begränsningarna kan enligtnu utredningenman
uppnå syftet komma sådanatt smuggling särskiltsätter storasom
värden på spel, samtidigt tillräckliga rättssäkerhetsgarantiersom
tillskapas. En reglering med detta innehåll torde inte heller stå i strid
med principen fri rörlighet.om

När det gäller selektiva kontroller, ofta grundar sig påsom
riskprofiler eller på information finns tillgänglig hos tullen, måstesom

skilja mellan sådana kontroller harman sin grund i brottsmiss-som en
tanke och sådana bygger på tulltjänstemannens subjektivasom
uppfattning det kan frågaatt smuggling. Kontroller detvara om en av

slaget riktar sig visserligen vissasenare utvalda objektmot men
underlaget alltförär motsägelsefullt eller ofullständigtvagt, för att
bilda brottsmisstanke. Kontrollmetoder byggeren på subjektivasom
uppfattningar, eller intuition, inte stöds någon konkretsom av
omständighet kan, utredningen, uppfattas godtyckliga. Demenar som
kan därigenom strida de principer tillämpas inommot EUsom om
förbud diskriminering. Förmot kontroll vid den inreatt gränsenen
skall tillåtas enligt EU-rätten måste den kunna motiveras rationellt och
dessutom uppfylla kravet på proportionalitet. En subjektiv övertygelse
uppfyller inte dessa krav och aldrig så stark känsla således inteären
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intekontrollerselektivadärförföreslårUtredningen somtillräcklig. att
inrevid den gränsen.användasfåskallmisstankebaserade inteär

skallpostförsändelserutsträckningi vilkenfrågasärskild ärEn som
framgårstatistiktillgängligAvinrevid den gränsen.kontrollerasfå

år.varjeposthanteringeninarkotikabeslag görsantalbetydandeettatt
fåfortsättningen utövaitullenbör ävenmeningutredningensEnligt

kontrollerSådanabefordras post.kontrollviss över persomvaror
inteförbjudsförrörlighetenfördyrar avellerförsvårarinte varorsom

försändelseinnebärenbartundersökning attEn enEU-rätten. som
genomsökafårnarkotikahundellerkontrollapparat att enenpasserar

litetmycketinnebärpostförsändelsen ettlokalden passerarsom
hindrainteutredningen, sägaskan,ochdröjsmålintrång eller menar

fortsättningenidetdärför ävenUtredningen attrörligheten. anser -
för-andraellergodtaskanbrottsmisstanke postattalltså utan -

kontroll. AttvissgenomgårEU-landfrånankommer ettsändelser som
intedocktordeundersökasyfteiförsändelse varakvarhålla atten

uppstått.brottsmisstanke harfalli detillåtet, utom
föralltså harutredningen stannatkanSammanfattningsvis sägas att

kontrollförundantagmedinre avvid den gränsenkontrolleratt -
brott.misstankevidfå förekommaskallenbart ompostförsändelser -

brottsmisstankeGraden3.4 av

ställasskallbrottsmisstankegrad uppdengällersedandet somNär av
lägstadenskalldenutredningeningripande, att varaför ett menar

detnämligensvenski atträtt,förekommermisstankegrad somav
anta.anledningfinns att

reguljäradenframhållasammanhang attvill i dettaUtredningen
detstickprovskontroller näromfattakunnataldrig hartullkontrollen

innanförellerkläderi sinasigbärresenärsådantgäller ensom
stödmedskebarai dagkanundersökningar även avSådanadessa.

misstankeförutsätterochrättegångsbalkenochvarusmugglingslagen
ingensåledesförslagutredningensinnebärfalldessaIbrott.om

begräns-förbud ochpå deSeri dag.gällervadändring manmot som
fall demångaitordeförslagutredningensomfattasningar avsom

ismugglassådanajustnarkotika, somaktuella varat.ex.varorna,
kroppen.fästadeellerkläderna

behöverföreliggaskallantaanledningmisstankegraden attFör att
medräckakanDet attpåtaglig.särskilt enintemisstanken vara

fårbeteendesärskilda upp-grundpåtulltjänsteman personsenav
medförafårintehannågotmedförvederbörandefattningen somatt

denmeningeni denkonkret att somdockmåsteMisstankensig. vara
omständig-faktiskavilkaskall kunnaefterhandiåtgärdenvidtar ange
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heter låg till grund för beslutet kontroll. En misstankesom om om
brott enligt lagen får aldrig bygga enbart på vederbörande haratt ett
visst utseende, färdas i speciell bil eller liknande. Vadtypen av som
däremot kan intresse hurär uppträder, hanvara av t.ex.personen om
förefaller omotiverat nervös.vara

4 Tullens och polisens kontrollbefogenheter
m.m.

4.1 Behovet ändrade kontrollbefogenheterav

Vid svenskt medlemskap i EU måste kontrollverksamhetenett ges en
helt inriktning i dag eftersomän den reguljära tullkontrollen iannan
princip upphör vid den inre I avsnittgränsen. 13.3 har utredningen

för kontroller vid den inrestannat medatt undantag förgränsen -
kontroll postförsändelser enbart skall få förekomma vid misstankeav -

brott. Detta ställningstagande får betydelse för hur kontrollbe-om
fogenheterna bör utformas.närmare

Vid sidan den kontrollverksamhet riktar sig direktav motsom
enskilda med anledning misstanke brott förekommerav ettom
omfattande arbete inom såväl tullen polisen led iettsom som
myndigheternas allmänna brottsuppdagande och brottsbeivrande
verksamhet.

Utredningen avskaffandet de systematiska kontrollernaattanser av
vid den inre integränsen något hinderutgör exempelvismot att
civilklädd personal från tullen ocheller polisen finns vid ochgränsen

diskretutövar övervakning den trafik förekommer. Deen av som
iakttagelser då kan i vissa fallgörs leda till uppkomstensom av en
brottsmisstanke och således upphov till ingripande. I andra fallettge
kan övervakningen leda till fortsatta spaningsåtgärder. Det bör också,

utredningen, möjligt till stånd ordningmenar attvara en som
innebär tullen låter personal finnas ombord påatt transportmedel
destinerade till Sverige och där utföra övervakningsuppgifter av
nyssnämnda slag. Användningen narkotikahundar bör ettav ses som
spaningshjälpmedel och det bör den bakgrunden inte föreliggamot
något hinder låta narkotikahundar ingå i den utrustningmot att som
används vid diskret övervakning den inre Utredningengränsen.en av

vidare det internationella samarbetet mellanatt brottsbe-anser
kämpande myndigheter kommer bli viktigare i framtiden.ännuatt
Inom detta område krävs det åtgärder för utveckla samarbetet.attnya

Utredningen understryker tullensäven och polisens under-att
rättelseverksamhet kommer bli betydelsefullareännu i framtiden.att
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vidkontrollförbrottsmisstankekrävasdet kommermedI och attatt
underrättelseverksamhetenprodukternakommerden inre gränsen av

bedöm-underlag förviktigtbliuppgifterkonkretaformi ettattav
därförmåstebrott. Detmisstankeföreliggerdetningar varaomomav

sinautvecklavidarepolisentullen ochuppgift förprioriterad atten
område.dettaarbetsmetoder

enligtemellertidarbetsmetodernautveckling är ut-Enbart aven
därförförordarUtredningentillräckligt.mening inte utanredningens -

förutsättningarvissatullen underlagförslagframlägga attett egetatt -
bokningsregistertransportföretagensuppgiftertillgång tillfåskall ur

finnasdet skallförutsättningEn ärvissbeträffande atttransport.en
Utredningensmugglingsbrottslighet.allvarligmisstanke anseromen

detbeskaffenhetallvarligsåskallaktuella brottet attdetatt avvara
Även övrigtifängelse.straff två årsföranleda lägre änkaninte antas

förgällerförutsättningardegällauppgiftsskyldighetenförskall som
omfattaböruppgiftsskyldighetenuppgifterkontroll. Desärskild som

bokningsställemedresenärer,bagage,uppgifter resrutt,är om namn,
inte inhämtasbörslagUppgifter dettabokningssätt.och av

uppgifterna börgallringförreglersärskildaochdatamedium av
uppgiftsläm-beslutakunnatulldistrikt börförChefeninföras. ett om

skalldomstol. Beslutetbeslutalltså inte krävasskallnande. Det av
prövning. OmGeneraltullstyrelsensunderställasofördröjligendock en

Riks-motsvarandebör sättbeslut,sådantfattatharåklagare ett
detvidareUtredningenbeslutet.få delåklagaren varaanserav

Generaltullstyrelsen börtidsbegränsad.lagstiftningenlämpligt göraatt
sammanställningredovisatill regeringenskyldighetåläggas att enen

tillämpning.lagensöver

Tvångsmedelsregleringen4.2 m.m.

itullenutsträckningi vilkenoch i så fallfrågaviktigEn är om
inre gräns.uppgifter denfå begäraframtiden bör enpasserarsomav

denfrågor tillställanuvarande möjlighetTullens att passerarsom
sinfullgjortvederbörande hari syfte utröna an-gränsen att om

tullplikt,generellprincipenmälningsskyldighet bygger enom
svensktvidEU-ländernatillförhållandei ettprincip övergessom

passerandedenfråganuvarandemedlemskap. Den rätten utatt ger
förskall närmaredennebedömningförunderlag tas utofta enav om

Ut-brott.misstankeföreliggerdetkontroll eller rent omavom
bedömningförbetydelsefrämst hadocktordefrågningsrätten omav

utlännings-förochtullpliktigtnågotmedförresande ärden som
det innebäraskullemening stortEnligt utredningens ettkontrollen.

§ tullagen65införderörlighetenfria moti deningrepp enom man
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svarande uppgiftsskyldighet för den vid inre gräns.som passerar en
Det kan därför inte komma i fråga. Den omständigheten kontrollatt
i fortsättningen skall grunda sig på misstanke brott talar också medom
styrka för inte i denatt särskilda regleringenman införsel ochom
utförsel vid den inre börgränsen införa skyldighet lämnaen att upp-
gifter långtgåendeär denän finnssom imer rättegångsbalken.som

Beslagsreglerna i varusmugglingslagen möjlighet attger ta en vara
i beslag den kan komma förverkas.antas frågaom Iatt beslagom av
bevisföremål gäller de generella reglerna i rättegångsbalken. Ut-
redningen föreslår beslagsreglerna i denatt särskilda regleringen om
införsel och utförsel vid den inre gränsen utformas efter mönster av
beslagsreglerna i varusmugglingslagen. Misstankegraden föreslås dock
bli sänkt till anledning anta.att

Den särreglering rörande husrannsakan finns isom varusmugg-
lingslagen delvisär knuten till reglerna i 28 kap. 3 § rättegångsbalken

s.k. tillhåll. Utredningen föreslår inteom någon motsvarighet till
reglerna i varusmugglingslagen husrannsakan i tillhåll. Däremotom
föreslår utredningen det i den särskildaatt regleringen införsel ochom
utförsel vid den inre införsgränsen regler husrannsakan iom som
övrigt dem förmotsvarar närvarande finns i varusmugglingsla-som

Vidare föreslår utredningen tullmyndigheternagen. m.fl.att skall ha
kvar möjlighet till husrannsakan i lokaleren enda användnings-vars

Ävenområde förvaringär för husrannsakan föreslåsav varor.
misstankegraden bli sänkt till anledning anta.att

När det gäller kroppsvisitation och kroppsbesiktning har utredningen
föreslagit skall införaatt regel särskild kontrollman vid denen om
inre gränsen endast i vissa delar densom nuvarandemotsvarar regeln
i 19 § varusmugglingslagen pådragskontroller. I övrigt föreslårom
utredningen den särskilda regleringenatt införsel och utförsel vidom
den inre skallgränsen innehålla regler rörande kroppsvisitation och
kroppsbesiktning dem imotsvarar varusmugglingslagen.som En
motsvarighet till reglerna i varusmugglingslagen urinprov börom
också finnas.

I fråga gripande och medtagande till förhör föreslårom utredningen
regleringatt återfinns isamma varusmugglingslagen skallsom gällanu

vid den inre gränsen.
En viktig principiell fråga tullenär bör få särskild rättom atten

hejda transportmedel och hur i så fall sådan regel bör utformas.en
Det ligger i sakens användandetnatur tvångsmedelatt kan innebäraav

visst intrångett utöver vad följer själva tvångsmedlet ochsom av att
detta får godtas. Lika självklart är även utomstående kanatt drabbas

effekterna tvångsmedel. Enligtettav utredningens meningav kan det
emellertid inte rimligen beslut skallett kroppsbe-attur om en person
siktigas eller gripas eller underkastas något tvångsmedel härledasannat
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Etthundraexempelvis båt med flerarätt att stanna passagerare.enen
för allafrihetsinskränkningmåsteingreppsådant somses som en

regel börsärskilddärförUtredningenåtgärden.berörs att enanserav
dettransportmedelfordon och andrahejda närinföras rätt attom

regleringensärskildabrott denmisstankeföreligger mot omom
inteUtredningen lämnarvid den inreoch utförselinförsel gränsen.

bakgrundutformassådan regel börförslag till hurnågot moteget en
polisverksamhetenskall införas för ärsådan regelfråganatt enomav

UtredningenJustitiedepartementet.överväganden iförföremål anser
tillämpligabör ifordonför tullen hejdabestämmelse rätt attatt omen

regler för polisen.motsvarandeiefterutformaskunna mönsterdelar

befogenhetertjänstemänsvissaSärskilt4.3 om

skall haKustbevakningenvidtjänstemänföreslårUtredningen att
misstankeTullverket vidinompersonalbefogenheter omsomsamma

inrevid densärskilda regleringeni strid med deneller utförselinförsel
gränsen.

järnvägarvid Statenstjänstemänföreslår vidareUtredningen att ges
närvarandeförvarusmugglingslagenireglernamöjlighet somsamma

införsel ellerolovligvid misstankemed beslagingripaerbjuder att om
inreutförsel vid den gränsen.

tvångsmedelsbe-regelnågonutredningenDäremot att omanser
införas i denSjöfartsverket inte börför personal inomfogenheter
inreutförsel vid deninförsel eller gränsen.regleringensärskilda om

begränsningenterritoriella4.4 Den

interättegångsbalkentvångsmedel enligt ärAnvändningen av
fåråtgärderterritoriell begränsning. Dessaunderkastad någon om-
i landet.helstvidtasövrigt uppfylldaförutsättningarna i är var som-

begränsningterritoriellvissfinns däremotvarusmugglingslagenI en
varusmugglingslagentvångsmedelsanvändningen. Igällervad

företaskroppsbesiktning fåroch ytligkroppsvisitationföreskrivs att
anträffas vid gräns-någonanledningfinnsdet attatt anta ensomom

utlandetförbindelse tillmedtill platseller ankommerkustorteller en
beslag.underkastatvarusmugglingslagenenligt årpå sig godshar som

urinprovförutsättningarunderfårVidare tas.samma
ibegränsningarterritoriellamotsvarandeföreslårUtredningen att

den inregälla vidtvångsmedelsanvändning skall gränsen.fråga om
undersökningförgällabegränsning föreslåsterritoriella ävenSamma
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postförsändelser, vilket torde innebära försändelser bara kanav att
kontrolleras vid de särskilda posttullanstalterna.

Däremot föreslår utredningen inte någon territoriell begränsning i
fråga beslag, husrannsakan, gripande och medtagande till förhör.om

För underlätta tillämpningen bestämmelsen haratt den geografis-av
begränsningenka utformats efter i tullagstiftningenmönster av en

angiven zonindelning.

4. 5 Förundersökningsreglema m.m.

utredningensDet uppfattningär tullen bör spela viktig roll iatt en
kontrollverksamheten vid den inre Detta berorgränsen. bl.a. på att
kontrollen delvis kommer bygga på underrättelser från tullens in-att
ternationellt anknutna underrättelsetjånst, kontrollen också måsteatt
riktas fordon och resgods tullen etablerad vid sådanamot ärsamt att
hamnar och flygplatser där kontroll detta slag kan bli aktuell. Detav
förhållandet och inre i många fall sammanfallergräns talaratt yttre
också med styrka för tullen bör kunna brottsbekämpandeutövaatt
verksamhet vid den inre gränsen.

Utredningen föreslår därför regler i dag gäller enligtatt samma som
varusmugglingslagen skall gälla i fråga tullens befogenheter attom
inleda och genomföra förundersökning och i övrigt bedrivaatt
brottsbekämpande verksamhet vid den inre Utredningengränsen.
föreslår vidare regler i dag skall gälla också i frågaatt samma som om
tullens befogenheter åklagare.som

4.6 Samarbetet mellan tull polisoch

Utredningen betonar vikten de står till förfogandeattav resurser som
för kontrollverksamheten utnyttjas så effektivt möjligt. draAttsom

båda yrkesgruppernas särskilda kunskapernytta av attgenom
samordna verksamheten då självklar lösning.är Samverkan mellanen
tull och polis blir viktig kompensatorisk åtgärd vid svensktetten
medlemskap i EU.

Som framgått det föregående har utredningen för intestannat attav
föreslå några förändringar det gäller förundersökningsreglerna.när
Tull och polis kommer således i framtiden ha delvisäven över-att
lappande funktioner. Utredningen detta goda möjligheterattmenar ger

skapa samarbetsformer och exempel till-att nämner ettnya som
skapandet består både tullpersonal och polisman.av grupper som av

Några särskilda problem hänför sig till gränsdragningen mellansom
tullens respektive polisens uppgifter har utredningen inte på.stött
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inte heller i övrigt några förändringartalar för det krävsDetta näratt
fördelningen arbetsuppgifter mellan tull och polis.gällerdet av

första fråga för Generaltull-det i handUtredningen ärattanser en
finna lämpliga former förRikspolisstyrelsenstyrelsen och att att

de områden särskilt viktigtsamarbetet. Ettutveckla är ärav som
samarbetetunderrättelseverksamheten. ytterligare förbättra mellanAtt

analysarbete och utbyte informatio-polisen det gällertullen och när av
enskilda frågor, vital betydelse. Ettgenerellt och i är annatavner,

arbetsmetoder i kampenutvecklaområdeviktigt är gemensamtatt nya
utveckligen i andrasmugglingsbrottslighet och delge varandraattmot

vad kan krävasområde. Ett exempelländer på detta ärsom
tredje viktigt områdesamarbetet vid spaning. Ettutvecklandet ärav

möjliga utsträckningtullen och polisen iutbildningen. För störstaatt
det nödvändigtvarandras specialkunskaperdraskall kunna ärnytta av

kännedom de rättsliga ochyrkeskategorierna har godbådaatt en om
kategorin arbetar. Denförutsättningar under vilka den andraandra

också kompletteras medutbildning börinformation ges genomsom
utbytestjänstgöring inom det andra verksam-tillmöjligheterutökade

hetsområdet.

vid inreskyddsnivån denSlutsatser5 om

gränsen

den inre uttalarskyddsnivån vid gränsensina slutsatserI ut-om
EU-medlemskap kommer kunnaSverige vidredningen även attettatt

skyddsnivåndet troligtskyddsnivå ochupprätthålla hög är attatten
internationellaoch de kontakternasamarbetetpå sikt efter hand som-

jämfört med iligga högre nivå dag.kunnautvecklas bör en-
samtliga aktuelladärvid enligt dess förslagUtredningen erinrar attom

lågmycket gradinte kräverformer ingripanden än avenmerav
tilli anslutning den inreanledning och detmisstanke antaatt att
Utredningenövervakning och spaning.bedrivaskommergränsen att

uppgifter transportföretagenstillgång tillvidare denpekar att ur
positivutredningen förordar kanbokningsregister antas ensom

framhållerUtredningenbrottsbekämpande arbetet.effekt på det även
vilka innebärkompensatoriska åtgärderna,betydelsen de s.k. enav

utökat samarbete mellankriminalunderrättelsetjänst,utvecklad ett
ytterligaretillgång till in-och Sverige fårmyndigheterlandets attegna

kriminalunderrättelsetjänst,församarbetsformer,ternationella organ
nämligenutredningen förutsätterEnligtinformationssystem enm.m.

kriminaliteten långt-internationellabekämpning deneffektiv ettav
samarbete.internationelltgående
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6 Den lagtekniska lösningen

skälAv redovisas i avsnitt 13.7 utredningen det vidsom attanser
sidan varusmugglingslagen bör finnas författning reglerarav en som
frågor införsel- och utförselrestriktioner vid den inre gränsen.om

kanLagen lämpligen kallas lagen straff för olovlig införsel ellerom
utförsel EU-gräns.över

När det sedan gäller straffbestämmelser införsel alkohol-om av
haltiga drycker och tobaksvaror för privat bruk utredningen attanser
det olika skäl olämpligtär se avsnitt 13.7 låta denav att nyss
nämnda författningen omfatta sådanaäven Utredningen föreslårvaror.
därför särskild lag straff för införsel från EU-landen om annat av
alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror för privat bruk.
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till1 Förslag
1994:000 straffLag för olovlig införsel ellerom

utförsel EU-gränsöver

föreskrivsHärigenom följande.

Inledande bestämmelser

§ lag innehåller1 Denna bestämmelser förverkandeom ansvar,
beträffande gärningar införsel från ellerrörm.m. som

utförsel till land medlem Europeiska unionen,ärsom av av
narkotika i narkotikastrafflagen 1968:64,som avses
injektionssprutor och kanyler,

.
dopningsmedel i lagen 1991:1969 förbudsom avses om

vissa dopningsmedel,mot
4. och ammunition i vapenlagen 1973:1176,vapen som avses

springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller
nithandskar och batonger karatepinnar, blydaggar,samt
spikklubbor eller liknande,

6. krigsmateriel i lagen 1992:1300 krigs-som avses om
materiel,
kulturföremål7. i kap.5 4-6 §§ lagen 1988:950som avses

kulturminnen samtom m.m.
hundar och katter för ändamål handel.änannat

§2 En i denna lag skall ha införts till ellervara som avses anses
utförts landet den har förts förnär Sverigesöver gränsenur
landomrâde, öterritorium eller luftrummet däröver. En vara

med fartyg eller luftfartyg endasttransporterassom som
tillfälligt territoriet skall dock intepasserar genom anses
införd.

Straffbestämmelser m.m.

3 § Den i strid förbud, eller med stöd tillståndmotsom, av som
föranletts vilseledande uppgift, från land medlemärav som

Europeiska unionen till Sverige inför eller från Sverigeav
till sådant land utför i § eller1 2 4-ett en vara som avses
8 döms för olovlig införsel eller Införsel till böter eller
fängelse i högst två år. Gäller gärningen narkotika döms till
fängelse i högst år.tre
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ha tillstånd driva partihandelDen medutan att attsom,
sådant tillstånd från landkrävs, medlemnär ärvaran som av

Europeiska unionen till Sverige inför i §len vara som avses
3 för olovlig införsel.döms

olovlig införsel eller utförsel döms också denFör som
förfogar i strid villkor uppställts iöver moten vara som
tillstånd till införsel eller utförsel.

4§ Om brott i 3 § med hänsyn till omständigheternaavsessom
vid brottet mindre farlig döms till böter. Gällerär art,av
gärningen narkotika till eller fängelse i högstdöms böter sex
månader.

i döms för5§ Om brott 3 § är att grovt,som avses anse som
olovlig införsel utförsel till fängelse, lägstellergrov sex

månader år. gärningen narkotika, dömsoch högst Gällersex
två och högst tio år.till fängelse, lägst

Vid bedömande brottet skall särskiltär grovtav om
förövats yrkesmässigtbeaktas det eller avsett varor avom

myckenhet värde eller gärningenbetydande eller om annars
varit särskilt farlig eller, gärningen har gälltartav om
narkotika, i övrigt utgjort led i verksamhet särskiltden en av
hänsynslös art.

oaktsamhet förövar gärning i6§ Den som av grov som avses
till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall3 § döms

skall dock inte dömas till ansvar.

tillförsök till olovlig införsel eller utförsel döms7§ För ansvar
förberedelse tillenligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller

olovlig införsel eller utförsel avseende narkotika samt
utförselstämpling till sådan olovlig införsel eller avseende

narkotika i 3 eller 5som avses

Förverkande

försökvarit föremål för brott enligt 3-5 §§ eller8§ En vara som
förverkad, intesådant skall förklaras dettill brott ärett om

inte finns i behåll, skall iuppenbart oskäligt. Om varan
förverkat.dess värde förklarasstället

skall inte gälla deni första stycketBestämmelserna mot
särskild tillförvärvat elleri god rätttro varan.som varan
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9 § Egendom hjälpmedelanvänts vid brott enligt 3-som som
§§ försök5 eller till sådant brott får förklaras förverkad,ett

om
eller någonägaren i hans ställe förövat gärningensom var

eller medverkat till denna,
2. förverkandet behövs för förebygga brott eller detatt annars

finns särskilda skäl till det, samt
förverkandet inte uppenbart oskäligt.är

Om egendomen inte finns i behåll, får i stället dess värde
förklaras förverkat.

Bestämmelserna i första och andra styckena skall inte gälla
den i god förvärvat egendomen eller särskildmot trosom

till egendomen.rätt
förI stället förverkande egendomen får före-rättenav

skriva åtgärd vidtas med egendomen förebyggeratt som
fortsatt missbruk den.av

10 § I stället för förklara egendom förverkad till viss fårdel,att
meddela sådan förklaringrätten med avseende på motsvaran-

de del egendomens värde.av

§11 När beslut förverkande egendom har vunnit laga kraftom av
skall egendomen försäljas Tullverkets försorg eller igenom
den ordning i allmänhet gäller för försäljningsom av
förverkad lös egendom. Kan egendomen inte säljas får den
förstöras. Egendom kan befaras komma till brottsligsom
användning eller olämplig för försäljningär skallannars
också förstöras.

Om i stället för viss del egendomen motsvarande värdeav
har förklarats förverkat och det sålunda fastställda beloppet
har betalats inom två månader från det beslutet för-att om
verkandet laga kraft, skall egendomen utlämnas tillvann

I fall fårägaren. egendomen försäljas i den ordningannat
föreskrivs i första stycket och det fastställda beloppetsom tas

därvid influtna medel. Eventuellt överskott skallut ur
redovisas till eller rättsinnehavare.ägaren annan

Förundersökning

12 § Förundersökning angående brott i denna lag fårsom avses
inledas tullmyndighet. Vad i rättegångsbalkenav en som

Ärundersökningsledaresågs gäller då tullmyndigheten.om
saken inte enkel beskaffenhet skall ledningen övertasav av
åklagaren så någon skäligen kan misstänkas för brottet.snart
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Åklagaren ledningen detskall när äräven övertaannars
påkallat särskilda skäl.av

Åklagaren leds tullmyndig-får, då förundersökning av en
bedrivande.undersökningensanvisningarhet, meddela om

får vid under-leds åklagaren hanförundersökningNär av
tullmyndighet.biträdeverkställande anlitasökningens av en

Åklagaren tulltjänsteman vidtafår uppdraäven att enen
åtgärd dess be-hörandesärskild till undersökningen om

tillåter det.skaffenhet
får tulltjänstemanförundersökning hunnit inledasInnan en

hålla förhör ochKustbevakningentjänsteman videller en
åtgärden intei syfte utreda brottet,vidta åtgärd att omannan

olägenhet.uppskjutaskan utan

Tvångsmedel

19, 21 eller 22 §tvångsmedel med stödAnvändning13§ avav
postför-uppehåller sig ellerskefår endast personenom

eller kusterrikets landgränsinvidsändelsen finns i trakterna
områdeellerinom flygplatsellereller i närheten annatav

medlemlandmedtrafikförbindelse ärhar ett avsomsom
Europeiska unionen.

Gripande m.m.

Kustbevakningen harvidtjänstemantulltj ochl4§ En änsteman en
tillkommerrättegångsbalkenenligträtt ensamma som

imisstänks för brottgripa denpolisman att som avsessom
befinner sigdentill förhör meddenna lag taattsamt som

har förövats.sådant brottden plats där ett

postförsändelserundersökningochBeslag av

ellerKustbevakningentjänsteman vidtulltjänsteman,15§ En en
anledningfinnsegendom detfår i beslagpolisman ta omen

ipå grund brottförverkadden bliranta att som avsesav
vid Statenstjänstemangällerdenna lag. Detsamma en

förtillsynålagtsdenne har utövajärnvägar, attattom
brott.uppdaga sådana

KustbevakningenvidtjänstemanellertulltjänstemanEn en
lagi dennabrottövrigt i frågahar i sammaavsessomom

rättegångsbalkenenligti beslagegendomrätt att ta som
polisman.tillkommer en
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Verkställs beslag någon undersökningsledarenänav annan
eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall
anmälan skyndsamt hos honom, omedelbart skallgöras som

beslaget skall bestå.pröva om

16 § Om egendom enligt första15 § stycket har tagits i beslag,
skall åklagaren så möjligt antingen väcka åtal försnart som
det brott föranlett beslaget eller talan vid domstolsom om
egendomens förverkande. Bestämmelsen i rättegångsbalken

åtal skall väckas inom viss tid gäller inte.attom

17§ Beslagtagen egendom skall förvaras Tullverket,av om
åklagaren inte bestämmer annat.

18 § Den myndighet har hand tagits i beslagsom om en vara som
på grund bestämmelserna i 8 § och § första15 stycket fårav
omedelbart låta försälja den om

den inte kan vårdas fara för förstoring,utan
2. vården den förenad med alltför kostnader,är storaav

eller
särskilda skäl föreligger.annars

Kan i fall i första stycket inte säljas, fårsom avses varan
myndigheten i stället besluta förstöras.den skallatt

Om sålunda försålts förstörts,eller inteen vara, som
förverkas, har eller rättsinnehavare tillägaren rättannan
ersättning. För egendom försålts utgår dock intesom
ersättning med högre belopp influtit vid försälj-än som
ningen. Har förstörts utgår ersättning med skäligtvaran
belopp.

19§ syfteI uppdaga brott i denna lag fåratt som avses en
tulltjänsteman undersöka försändelser befordras medsom

det kan ske försändelsen elleröppnaspost, utan attom
fördröjs.

Husrannsakan

20 § eftersökaFör egendom finnsdet anledning bliratt antasom
förverkad grund brott i denna lag fårav avsessom en
tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen elleren en
polisman företa husrannsakan i

sådana områden och lokaler i 63 §utrymmen, som avses
första stycket och 2 tullagen 1987:10651 samt

2. magasin och liknande utrymmen.
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faraOm i dröjsmål har tulltjänsteman ellerär en en
i frågatjänsteman vid Kustbevakningen i övrigt brottom

i denna lag företa husrannsakanrätt attsom avses samma
tillkommer polisman.enligt rättegångsbalkensom en

Kroppsvisitation kroppsbesiktningoch

bärfinns anledning någon bär sig ellerOm det2l§ att anta att
fåri beslag enligt denna lag,med sig egendom kan tassom

vid Kustbevakningentulltjänsteman eller tjänstemanenen
kroppsvi-efter utföraför söka sådant gods hos honomatt

fårsitation, ytlig kroppsbesiktning urinprov. Ingensamt ta
hållas för urinprovstagning.dock kvar

fåri andra stycketUnder förutsättningar22§ de som anges
särskild kontroll underchefen för tulldistrikt beslutaett om

vissttidrymd avseendeviss angiven, kortare transport-etten
till bestämdresande ankommermedel eller gräns-ensom

förbindelse till landeller plats medeller kustort somannan
kontrollsärskildmedlem Europeiska unionen. Enär av

företas på ochkroppsvisitation fårinnebär attatt envar
får undersökas.och handresgodstransportmedel
kontrollFörutsättningarna för särskild är

resandeeller fleraanledningdet finns att anta attatt en
hartransportmedlet eller till platsenmedankommersom

bestäm-begå brottbegått eller står i begrepp ett motatt
melserna i 5

straff tvâ årsföranleda lägrebrottet inte kan2. änantasatt
fängelse,

rikta misstankeuppgifter förtillräckliga saknas attatt
mindre kretsellerbestämdmot perso-avperson enen

ner,
kontrollnödvändigt medoundgängligen4. det äratt en

samt
särskilda kontrol-deningripande åtgärd5. mindre änatt en

resultatet.uppnå det avseddainte tillräcklig förlen är att
verkställighet omedel-går isärskild kontrollEtt beslut om

Generaltullstyrel-underställasskall ofördröjligenbart men
prövning.sens

ytligomfattning,väsentligKroppsvisitation,23§ är merasom av
skall verkställasurinprovstagningkroppsbesiktning samt

i fartyglämpligtavskilt eller iinomhus i samt,utrymmerum
och detundersökte begär deteller denundersökningsmanom
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kan ske omgång, istörre vittnens Kroppsvista-utan närvaro.
tion, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning beträffande
kvinnor får inte verkställas eller bevittnas änav annan
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis utförd kroppsvi-om
sitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning
behöver inte utfärdas inte den undersökte begär det ellerom
föremål påträffas i beslag.tassom

Åtal och talan förverkandeom

24 § I mål brott i denna lag och där svårare straffom som avses
böter inte kan följaän på brottet eller där målet brottrör

i 4§ andra meningen, får talan föras be-som avses av
fattningshavare vid Tullverket Generaltullstyrelsensom
bestämmer. sådanEn befattningshavare får även som
åklagare meddela beslut enligt 4 § lagen 1986:1009 om
förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Bestämmelserna i första stycket inskränker inte allmän
åklagares åtalsrätt.

25 § Om till kan förklarasägaren förverkad enligten vara, som
8 inte känd eller saknarär känt hemvist inom landet, får
talan egendomens förverkande föras den hos vilkenmotom

påträffades.varan

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den

Vad i denna föreskrivetlag förverkandeär skall till-om
lämpas beträffande brottäven har begåtts före ikraftträ-som
dandet, detta leder till lindrigare bedömning.om en
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till2 Förslag
fråninförselstraff för1994:000Lag annatom

och tobaksvaroralkoholhaltiga dryckerEU-land av

brukprivatför

följande.föreskrivsHärigenom

be-innehåller bestämmelserlagDenna1§ m.m.om ansvar
sprit-Sverigetillinförselgärningarträffande rör avsom
brukför privattobaksvarorstarkölvin ochdrycker, samt

demedEuropeiska unionen,medlemfrån land är avsom
i direktivetartikel 2följeravvikelserterritoriella avsom

punktbeskattadecirkulationen92 12EEC varor.avom
förinförnågonbrukprivatMed egetatt varornaavses

gåva tilleller när-familjens brukeller den ensomegna
personliga bruk.familjseller dennesstående för dennes

fråntullmyndighetenfördet till känna2§ Den attutan gesom
in sprit-till riket förbrukför privati §land 1som avses

skallför vilka skatttobaksvarorstarköl ellerdrycker, vin,
fängelsetill böter ellerresandesmugglingfördömserläggas

dengällermånader. Detsammai högst genomsomsex
skatttullmyndighet föranlederuppgift tillvilseledande atten

undandras staten.

Är undandragnatill detmed hänsyni §2brottet3§ som avses
vid brottetomständigheterövrigastorlek ochbeloppets att

penningböter.tilldömsringa,somanse

enligt 23tilldömsresandesmugglingförsök till4§ För ansvar
brottsbalken.kap.

för olovligstraff1994:000i lagenBestämmelserna5§ om
förverkande,EU-gräns rörutförselinförsel eller över som

och talanåtaltvångsmedelförundersökning, samt om
ibrottockså i frågatillämpasförverkande som avsesom

denna lag.
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Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den

Vad i denna lag föreskrivet förverkandeär skall tillämpasom
beträffande brottäven har begåtts före ikraftträdandet,som

detta leder till lindrigare bedömning.om en
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tillFörslag3

veterinära införselkun-ändring iFörordning om

1958:551görelsen

införselkungörelsenveterinära19 och 20 §§föreskrivsHärigenom att
ha följande lydelse.1958:551 skall

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

införselpåföljd för olovligOmpåföljd för olovligAngående
på grundpå grundinförsel avvaror, somavav vara, som

får§förordnande enligt 4 intemäförordnande enligt 4 §av
försök tilloch förinföras,och för försök därtillinföras,

föreskrifter ifinnssådant brottstraff föri lagenstadgas om
straff för1960:418varusmuggling. lagen om

och lagenvarusmuggling i
olovligstrajf för1994:000 om

EU-eller utförselinförsel över
gräns.

med förfarandet medförfarandet frågafråga II om om
deskall iakttasgodsgods skola iakttagas beslagtagetbeslagtaget

Jord-Jord- försiktighetsmåttförsiktighetsmåttde somsom
anmälananmälan bruksverket efterbruksverket efter avav

finnaGeneraltullstyrelsen mä finna Generaltullstyrelsen kan
nödvändiga.nödiga.

bestämmel-bryterbestämmel- DenbryterDen motmot somsom
kungörelsei dennakungörelsei denna gesser, somgesse, som

stödmeddelats medellermeddelats med stödeller avav
till böter,dömsdensamma,till böter,dömsdensamma, omom

belagd medgärningenintebelagd med ärgärningeninte är
1960:418straff i lagen1960:418straff i lagen omom

varusmuggling eller iförvarusmuggling. straffstraff för
förstrajf1994:000lagen om

utförselinförsel ellerolovlig
U-gräns.Eöver
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Kan förseelse Kan förseelsegenom varom genom en som
i första stycketsägs det i 1 § i första stycket det i 1 §avses

angivna syftet äventyras, äger angivna syftet färäventyras,
domstolen därest hinder domstolen hinder inte möterom

utförselmöter denmot utförsel denav motvara av vara som
förseelsen förordna förseelsen beslutaattavser, attavser,

skall under tullkontroll skall under tullkontrollvaran varan
återutföras riket. Möter âterutföras riket. Om hinderur ur
hinder utförsel, dom-äger utförselmot får domsto-möter,mot
stolen efter Jordbruksverkets len efter Jordbruksverkets
hörande förordna på hörande besluta påom varan om varan

finnes lämpligt.sätt lämpligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den
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tillFörslag4

vissamed1968:70förordningeniändringLag om

kanylerochinjektionssprutorbestämmelser om

vissa be-med1968:70förordningen6 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall hakanylerochinjektionssprutorstämmelser om

lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

6§

olovligpåföljd förOmolovlig 1förpåföljdOml mom.mom.
kanylellerinförselkanyleller sprutainförsel spruta avav
finnssådant brotttillförsökochistadgasdärtillförsökoch

1960:418föreskrifter i lagen4181960 nrjuniden 30lagen
varusmugglingförstraffvarusmuggling.straff för omom

1994:000lagenoch i om
ellerinförselolovligstrajf för

E U-gräns.Införsel över
uppsåtligenDen2uppsåtligenDen2 sommom.sommom.

oaktsamhetelleroaktsamheteller avav
överlåterellersaluhålleraöverlåterellersaluhållera

kanyleller attutankanyleller spruta varaattutanspruta vara
stridiellerdärtillberättigadstridiellerberättigad därtill

förgällervillkor,förgällervillkor, mot sommot som
verksamhet,till sådantillståndverksamhet,sådantillstånd till

tillstånd enligtansökanibtillstånd enligtansökanib omom
oriktigförordning lämnardennaoriktiglämnarförordningdenna

förhållandenrörandeuppgiftförhållandenuppgift rörande avav
till böterdömsbetydenhet,till böterdömesbetydenhet,

tillbrotteteller, ärtill grovt,brotteteller, är grovt, omom
år.i högstfängelseår. etti högstfängelse ett

kraft deniträderlagDenna
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till5 Förslag
Lag ändring i vapenlagen 1973:1176om

Härigenom föreskrivs 39§ vapenlagen 1973:1176 skall haatt
följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelser för Bestämmelser förom ansvar om ansvar
olovlig införsel eller olovlig införsel ellerav vapen av vapen
ammunition och för försök till ammunition och för försök till
sådant finnsbrott i lagen 1960- sådant brott finns i lagen 1960-
:418 straff för :418 straff förom varusmugg- om varusmugg-
ling. ling och i lagen 1994:000 om

straff för olovlig införsel eller
utförsel E U-gräns.över

Denna lag kraftträder i den
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6 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1988:950 kulturmin-om om

nen m.m.

Härigenom föreskrivs kap. § lagen 1988:950 kulturmin-5 17att om
skall ha följande lydelse.nen m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.5
§17

förför BestämmelserBestämmelser om ansvarom ansvar
olovlig utförsel kulturföre-olovlig utförsel kulturföre- avav

för försök till sådantmål för försök därtill finns mål ochoch
1960:418 straff för finns i 1960:418i lagen brott lagenom

varusmuggling. straff för varusmugglingom
och i lagen 1994:000 om
sirap för olovlig införsel eller
utförsel E U-gräns.över

träder i kraft denDenna lag
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7 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1990:415om

tillstånd till införsel vissa farliga föremålom av

Härigenom föreskrivs 3 och 5 §§ förordningen 1990:415att om
tillstånd till införsel vissa farliga föremål skall ha följande lydelse.av

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Tillstånd till införsel enligt Tillstånd till införsel enligt
denna förordning dennaprövas förordning prövasav av
polismyndigheten i den där polismyndigheten i denort därort
förtullning skall ske. förtullning skall ske eller, då

fråga införselår från landom
medlemår Europeiskasom av

unionen, polismyndigheten iav
den där införseln sker.ort

5§

Om påföljd för olovlig införsel Om påföljd för olovlig införsel
föremål omfattas föremål omfattasav som av av som av

denna förordning och försök till denna förordning och för försök
sådant brott finns förskrifter i till sådant brott finns föreskrif-
lagen 1960:418 straff för i lagen 1960:418 straffom ter om
varusmuggling. för varusmuggling och i lagen

1994:000 strajf för olovligom
införsel eller införsel EU-över
gräns.

Denna förordning träder i kraft den
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till8 Förslag
förbud1991:1969ändring i lagenLag motomom

dopningsmedelvissa

förbud vissa1991:19693 § lagenföreskrivs motHärigenom att om
följande lydelse.skall hadopningsmedel

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§

tilldopningsbrottför§ 2-6 döms2uppsåtligen bryterDen motsom
två år.i högstfängelse

Är tillringa, dömsstycketi förstabrott att somanseavsessom
månader.i högstfängelseböter eller sex

olovlig införselstraff förOminförselolovligstraff förOm
ibestämmelserfinnsibestämmelserfinns m.m.m.m.

straff för1960:418straff för lagen1960:418lagen omom
och i lagenvarusmugglingvarusmuggling.

olovligstrajj för1994:000 om
EU-införselinförsel eller över

gräns.

kraft denträder iDenna lag
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9 Förslag till

ändring i lagen 1992:860Lag kontrollom om av

narkotika

föreskrivsHärigenom 13§ lagen 1992:860 kontrollatt om av
narkotika skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till böter eller fängelse i högst Till böter eller fängelse i högst
år döms, gärningen inte år döms, gärningen inteett ettom om
belagd med straff enligt straffbelagd med enligtär är

narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikastrafflagen 1968 64: ,
eller enligt lagen 1960:418 enligt lagen 1960:418 om

straff för varusmuggling, straff för varusmuggling ellerom
den uppsåtligen eller enligt lagen 1994:000som av om
oaktsamhet straff för olovlig införsel eller

Införsel E U-gräns denöver som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

bedriver sådan verksamhet bedriver sådan verksamhet
i 7 § erforder- i 7 § erforder-utan utansom avses c som avses c

ligt tillstånd eller före- ligt tillstånd eller före-utan att utan att
skriven anmälan verksam- skriven anmälan verksam-om om
heten gjorts, heten gjorts,

bryter2. 6 § andra 2. bryter 6 andra§mot mot
stycket, 9 § eller 9 stycket, 9 eller 9§a a

åsidosätter föreskrift åsidosätter föreskriftsom som
meddelats med stöd denna meddelats med stöd dennaav av
lag, eller, lag, eller,

lämnar oriktig4. uppgift i i4. lämnar oriktig uppgift
ärende tillstånd eller i ärende tillstånd eller iom an- om an-
mälan verksamhet enligt mälan verksamhet enligtom om
denna lag. denna lag.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den
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till10 Förslag
1992:1300 krigs-ändring i lagenLag omom

materiel

1992:1300 krigsmaterielföreskrivs 24 § lagenHärigenom att om
följande lydelse.skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Bestämmelser olovligolovligBestämmelser ut-ut- omom
försel och försök till sådantdärtill finns iförsel och försök

straff för finns i lagen 1960:418lagen 1960:418 brottom
straff för varusmugglingvarusmuggling. om

och i lagen 1994:000 om
ellerstraff för olovlig införsel

utförsel E U-gräns.över

träder i kraft denlagDenna
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1 Utredningsuppdraget

Utredningens direktiv Dir. 1993:131 innebär uppdrag utredaett att
frågorvissa hur Sverige, vid EU-medlemskap, skall förhindraettom

den fria rörligheten och inomatt EU leder tillav personer ettvaror
ökat inflöde narkotika och illegala i landet.av vapen

Enligt direktiven skall utredningen till början i vad månövervägaen
lagstiftningen varusmuggling behöver ändras för Sverige ocksåom att

EU-medlem skall kunna behålla vissa straffsanktionerade förbudsom
in- eller utförsel vissa i förhållande till andramot EU-länder.av varor

Utredningen skall vidare formerna föröverväga inom föratt, ramen
vad tillåtet enligt det internationellaär regelverket, upprätthållasom

kontroll det gällernär förs över gränsen mot ettvaror som annaten
EU-land inre igräns strid det internationella regelverket ellermot

straffsanktionerat förbud i den svenska lagstiftningen.mot ett I
direktiven utredningen börsägs utgå från kontrollen skallatt att avse
narkotika och utredningen har frihet lägga framatt attvapen men
synpunkter låta kontrollsystemet andra varuslagatt ävenavse som
kan behöva kontrolleras i eller liknande former.samma

Direktiven i sin helhet framgår bilaga.av
börDet särskilt framhållas utredningens uppdrag således endastatt

förhållanden trafikenrör Sverigesöver EU:sgränseravser som mot
medlemsländer den inre gränskontrollen. När det gäller förhållanden-
vid Sveriges s.k.gränser tredje länder den gränskontrollen,mot yttre-
har dessa frågor Utredningen Ju 1994:02 myndig-utretts av om
hetssamverkan vid gränskontroll i EU-perspektivett m.m.

informeraFör sig hur de aktuella lagstiftnings- och kontroll-att om
frågorna har lösts andra EU-länder har företrädare för utredningenav
gjort studiebesök i Damnark, Tyskland och Storbritannien. Samman-
träffanden har därvid med företrädareägt för skatteministeriet irum
Köpenharrm, den polis- och tullgrupp stationerad i Rödbyhavnärsom

Lolland, Bundesministerium der Finanzen i Bonn, Zollkriminalamt
i Köln, den centrala tullmyndigheten i London de tullgmppersamt

stationerade iär Dover och Gatwicks flygplats.som
Samråd har under arbetets gång skett med Tullanpassningsut-

redningen Fi 1993:16 i juni 1994 överlämnade sitt betänkandesom
SOU 1994:89 Tullagstiftningen och EG och med Utredningen
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EU-gränskontroll imyndighetssamverkan vid1994:O2 ettom
betänkande1994 överlämnade sitti septemberperspektiv somm.m.

personkontroll vid EU:s124 Varu- och gräns.SOU 1994: yttre
överlämnatjuli till Justitiedepartementethar i 1994Utredningen

Skyddet vid den inre lägesrapport.gränsenrapporten en--
framtillfälle läggahuvudorganisationerna har berettsfackligaDe att

utredningsarbetet.synpunkter under
kommittéer ochsamtligadirektiv 1984:5 tillregeringensEnligt

inriktning, fårutredningsförslagensangåendeutredaresärskilda
minskaoffentliga utgifterna elleröka deförslag inteutredningens

utgiftsökning eller inkomst-innebärstatsinkomsterna. Förslag som
omprövningarrationaliseringar elleranvisningskallminskning omge

närliggandeområdet ellerinom det aktuellabesparingarinnebärsom
redovisa kost-utredningsåledesområden. ankommerDet atten

sina förslag.nadskonsekvenserna av
för budgetåret 199495emellertid i regleringsbrevRegeringen ha

GeneraltullstyrelsenuppdragitTullverketanslag tillavseende att -
till grund-i ledermedlemskap EUsvensktbakgrund ettattmot av

kontrollgränsformaliteter ochförändringar vad gällerläggande se-
Tullverketinomförändringarorganisatoriskabehovet samtöver av

Mederforderliga förslag.framläggadecember 1994den lsenast
EU-gränskontrollutredningentidsbristoch till dentill dettahänsyn som

utredningsförslagens kost-redovisninghar någonarbetat underhar av
gjorts.nadskonsekvenser inte

1994:261och i lagenanställningoffentlig1994:260lagenI om
rskr.199394:AU16,199394:65, bet.fullmaktsanställning prop.om

harkraft den juli 1994,i 1författningar harvilka1993942257, trätt
betänkandetanställning. Iordetochtjänst slopatsuttrycket ersatts av

och tjänste-tjänstsig uttryckendärför inte användaborde avman
respektiveanställningmed ordeni stället dessaman ersättautan

utredningentidigare utredningsarbetet har använtUnder detanställd
. förekommeroch uttryckentjänst och tjänstemanuttryckensig av

grundUtredningen harmängd ställen.betänkandet påi aven
korrigering.hunnit dennaintetidsbrist göra

bedrivitsharutredningsarbetetavslutningsvisskall sägasDet att
1994 ochjanuari månadinleddes iDettidsramar.inom mycket snäva

haft halvtförordnades,parlamentarikernahar, sedanutredningen ettca
förslag.frampå sig arbetaår ettatt
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fria rörligheten2 Den för ochvaror

fysiska inom EUpersoner

Europeiska2.1 Den unionen och EG-rätten

EuropeiskaFördraget den unionen unionsfördraget, träddeUFom
i kraft den november 1993. Numera talar därför i allmänhetl man
oftast unionen i förEU stället EG. Icke desto mindre deärom
rättsliga grunderna för samarbetet inom huvudsakGemenskapen i

förut. Unionen vilar fortfarande i allt väsentligt de tresamma som
under 1950-talet ingångna grundfördragen; fördraget Kol- ochom
stålgemenskapen EKSG fördragen den Europeiskasamt om gemen-
skapen och EURATOM. fördrag gäller ändring-EG Dessa med vissa

fortfarande för medlemsländerna, och det demärar som gemen-
skapsrättslig kompetens kan grundas. utredningens arbete detFör är
EG-fördraget tidigare EEG-, vanligen kallat Romfördraget, ärsom

betydelse, eftersom det där fria rörlighetoch människorsärav varors
regleras.

Vissa delar unionsfördraget innebär ändringar i grundfördragen,av
andra inte. Unionsfördraget omfattar allt samarbete under årenssom
lopp har vuxit fram mellan medlemsländerna. förut-Det skapaavses
sättningar för ytterligare framsteg i EG-samarbetet. Viktiga mål är att
kunna avskaffa alla gränskontroller också vad gäller människor som

sig inom EG och ytterligare samordna medlemsländernasrör att
ekonomier.

institutionelltI hänseende innebär unionsfördraget den förändringen
det allmänna politiska medlemsstaterna,samarbete mellanatt sommer

gäller bl.a. utrikes- och säkerhetspolitik i rättsligasamarbete s.k.samt
och inrikes angelägenheter, bedrivas inom Gemenskapenskommer att

politiska institutioner, Kommissionen.Parlamentet, Rådet ochtre
Detta ändrar emellertid inte den i allt väsentligt mellanstatligapolitiska
karaktären samarbete. få betydelse fördetta Med några undantagav av
utredningens arbete, vilka kommer framgå i det följande, krävs häratt
i princip enhälliga beslut och saknar domstolen kompetens.
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Ett oenhetligt rättssystem.

rättsligaDet skapar den Europeiska unionen har mångasystem som
komponenter varierande rättslig finnsär Det viktiganatur.som av
skillnader särskilt i fråga och graden gemenskapsrättsligartenom av
kompetens och överstatliga beslutsbefogenheter församt utrymmet
judiciell prövning EG-domstolen och nationella domstolar.genom

Den egentliga gemenskapsrätten den kommunautära rätten, som
bygger grundfördragen, till sin karaktär jämförlig medär närmast
federal innebärDet den gäller jämsides med de nationellarätt. att

och i händelse regelkonflikter effektivträttssystemen tränger utav
i rättstillämpningen.dessa Vid juridiska bedömningar förgrundenstår i

frågan, måni vad regleringskompetensen finns gemenskapsnivå och
har tagits i anspråk. Ianspråktagandet kan ha skett antingen redan

fördragens bestämmelser eller Gemenskapens institu-attgenom genom
tioner med stöd i fördragen har beslutat sekundära rättsakter,om
särskilt förordningar, direktiv eller beslut enligt Romfördraget. denI
mån så fallet kan inte nationell reglering upprätthållas i konfliktär en
med gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten nämligen till delär stor
direkt tillämplig i medlemsländerna och har då företräde framför deras
nationella rätt.

perifera delarI skiljer sig samarbetet mindre från traditionellmer
mellanfolklig samverkan. Det omfattar dessutom del internationellaen
överenskommelser sedvanligt slag mellan medlemsländerna. Somav
förut påpekats, upphör vid viss punkt samarbetets rättsligt för-en
pliktande och det blir i stället fråga politiska överenskom-natur om
melser åtaganden.och

2.2 Gemensam marknad

Det för Romfördraget kännetecknande dess bestämmelser tolkasär att
i ljuset fördragets övergripande integrations- och välståndsmål,av
sådana dessa uttrycks i fördragets ingress och i de inledande artiklar-

En central betydelse därvid marknad.har begreppetna. gemensam
Detta den grundläggande artikel direkt till2 knutetär genom upp-
nåendet fördragsmâlen.av

Begreppet marknad bärande del i Romför-utgörgemensam en
juridiska tillstånddragets Det kan uttrycket för detsägassystem. vara

fri ekonomisk konkurrens fördraget eftersträvar, inte till-ettav som
stånd ideal marknadskonkurrens så obehindrad ekono-av men av en
misk verksamhet, politisk utveckling i enlighet med de övergri-att en

fördragsmålen definitionpande säkras. Någon egentlig begreppetav



SOU 1994: 131 Den fria rörligheten..., 47

marknad finns dock inte. Det fråga funktionelltärgemensam ettom
begrepp, innebörd framgår det på vilket detsätt används ivars av
fördraget. Uttrycket återfinns på tjugotal ställen; i materiella ochett
målrelaterade såväl kompetensgrundande bestämmelser. Be-som
stämmelserna den marknaden kan densägas utgöraom gemensamma
egentliga gemenskapsrättens själva kärnområde.

Synonymt med marknad använder ofta inretermengemensam man
marknad. Detta leder dock lätt till missförstånd. Det uttrycketsenare
behandlas längre fram.

De materiella reglerna den marknaden tvåärom gemensamma av
slag; konkurrensregler, vilka primärt riktar sig till företag, offentliga
såväl privata, dvs. till enskilda rättssubjekt, regler frisom samt om
rörlighet, vilka primärt riktar sig till och förbjuder dessastaterna att
uppställa hinder i skilda hänseenden för det fria ekonomiska utbytet

Frånöver konkurrensreglernagränserna. kan för utredningens vid-
kommande bortses.

2.3 Allmänt friheternaom

Fastän reglerna fri rörlighet primärt riktar sig till staterna,om anses
de uttrycka grundläggande rättigheter för enskilda och företag detsom

de nationella domstolarnasär plikt Det därför dessavärna äratt om.
regler får så kraftigt genomslag i den nationellaett rätten.

brukarMan tala de fyra friheterna, varmed friom man avser
rörlighet för tjänster och kapital. Det emellertidärvaror, personer,
viktigt lägga märke till fördragets bestämmelser dessaatt att om
friheter uppvisar betydande inbördes olikheter. Särskilt finns det
grundläggande olikheter mellan reglerna fri rörlighet för ochom varor

Ävenövriga. kapitalområdet särpräglat. Viktigt också läggaär är att
märke till med i detta sammanhang både juridiskaatt personer avses
och fysiska fysiska förflytta sigrättsamt att attpersoner personers
inom Gemenskapen sammanhänger med de fria tjänsteprestatio-även

och etableringsråtten.nerna
För utredningens arbete det bestämmelsernaär ochom varors

resande fria rörlighet betydelse. Det finnsär därförpersoners som av
inte skäl gå in på kapitalets fria rörlighet, framför allt handlaratt som

fritt investera.rätten Därtill kommer i förhållande tillatt ävenom en
övriga friheter sekundär obehindrat de betalningarrätt göraatt som
behövs för de skall kunna utnyttjas och utbytet ekonomiskatt av
verksamhet i andra länder kunna föras hem.
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Varor

i något fallmarknaden kan intedenBestämmelser gemensammaom
tredjelandspolitik.i frågafrån vad gällerhelt fristående omsomses

ifria rörlighet dockbestämmelsernaskiljer sigHärvidlag varorsom
friheter.hänseenden från övrigagrundläggande

marknadengrundar sig denvaruhandelshänseendeI gemensamma
tillförhållandeiRomfördragettullunion upprättarpå den om-som

byggervaruområdet innefattar ochRegelsystemetvärlden.
politikområdehandelspolitik,samfälldbestämmelser ettyttreom en

Normgivning ochexklusiv gemenskapskompetens.faller undersom
samfällda angelägenheter.avtalinternationella är

resande.i frågapolitik saknassamfälldmotsvarande ännuEn om
nationellföruppenbarligenfalletSå länge detta ärär utrymmet

unionsför-området. Genomdetreglering störreavsevärt senare
grund förlagts vissförut påpekats,draget har, gemensamenensom

ifrån fråga någonlångtdet dåhär,politik äräven omyttre men
måste i alltpolitiksådangemenskapskompetens. Enexklusiv yttre

samarbete.politisktoch allmäntpå mellanstatligtbyggaväsentligt
irörlighet finnsfriagrundläggande bestämmelsernaDe varorsom

gäller tullunionen9 och 12Artiklarna30, 34 och 36.artiklarna 12,
motsvarande verkan. Föravgifter medavskaffandet tullar ochoch av

innehåller30 och 34Artiklarnabetydelse.de övrigautredningen år av
allaexportrestriktionerimport- ochkvantitativaförbud samtmot

handelshinder.icketariffäras.k.motsvarande verkan,medåtgärder
fria rörlighetmedgerundantagsregel,Artikel 36 är att varorssomen

sig gällande. Dessaskyddsintressenbestämda görinskänkaskan när
unionsfördraget.inte ändratsbestämmelser har genom

Fysiska personer

enskildakrävsfunktionmarknadensFör den att personergemensamma
medlemsländervistas i andraochsig gränsernaröra överrätt attges

bedrivafrittenligt fördragetförbehövsmån det rätteni den attatt
utnyttjas.skall kunnanationsgränsernaverksamhetekonomisk över

behandlingtillprincipiellthar rättSådana somsammapersoner
medborgare.vistelselandets egna

följerEG-länderuppehålla sig i andrain ochRätten avatt resa
ochetableringsrättenfriaarbetskraft, denförfri rörlighetreglerna om

tjänsteutbyte.fritttillrätten
självständiga företagareochanställningkunnaskallArbetstagare ta

fysiskaEU-området. Reglernainom helasigetablera personersom
liksomfria företagare,ochbåde löntagaredärföromfattarrörlighet

familjemedlemmar.derasäven
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Rätten till fritt tjänsteutbyte innefattar också för enskildarätten att
bege sig till medlemsland för ellerett utföra tjänsterannat att ta emot
där. Utförandet tjänst, entreprenad, kan kräva för-t.ex.av en en
flyttning ocksåöver gränsen anställda.av

Rätten till fri rörlighet har utsträckts också till andra kategorier,
såsom studerande, pensionärer m.fl. ekonomiskt verksamma, enligt
vad bestämsnärmare i förordningar och direktiv. Den görsom som
anspråk obehindrad och uppehållgränspassage i land änett annat
det måste emellertid kunna grunda detta anspråk innehållet iegna
fördraget eller sekundärrätten. Någon till fri rörlighet irätt annan, mer
allmän mening det principiellt inteär fråga om.

Grundläggande fördragsbestämmelser artiklarna 48.3är anställ-
ning, 52 och 54.3 d självständig yrkesutövning och 59 tjänstepres-
tationer. Uttryckliga undantagsbestärnrnelser finns i artiklarna 48.3
och 56.1 för arbetskraft självständiga yrkesutövare. Motsvaranderesp.
gäller i fråga tjänster artikel 66, där dock praxis tenderarom att

sig vadnärma gäller på varuområdet. De nämnda fördrags-som
har inte ändrats unionsfördraget.rummen genom

Icke-diskriminering, restriktionsförbud

En marknad förutsätter medlemsländerna behandlarattgemensam var-
andras medborgare och företag rättvist på eller i fallsätt vartsamma
efter grunder de behandlar sina Inom Romför-samma som egna.
dragets hela tillämpningsområde gäller enligt artikel 6 grund-ett
läggande förbud nationalitetsdiskriminering, dvs. negativmot mot
särbehandling på grund nationalitet, frågai sådant omfattasav om som

samarbetet enligt Romfördraget. Artikel 6 tillämpas dock endastav
under förutsättning inte gäller enligt fördraget. Denatt annat är
subsidiär i förhållande till de särskilda diskrimineringsförbud som
återfinns i skilda fördragsbestämmelser.

Bestämmelserna fri rörlighet kan innefatta preciseringarsägasom
och undantag från förbudet nationalitetsdiskriminering. Medmot
diskriminering kan dock olika slag särbehandling.man mena av

Diskrimineringsförbudet kan tolkas såsom omfattande endast s.k.
direkt, formellöppen särbehandling, dvs. olika regler tillämpasatt

frågai in- och utländskt, så resultaten måste bli olika. Särskildaattom
hinder och restriktioner anknyter till sådangränspassagen utgörsom
diskriminering. förbudEtt diskrimineringöppen krav påärmot ett
s.k. nationell behandling. utländskaDet har anspråk på behandling
enligt de regler i allmänhet tillämpas inte hellersom men mer.-

Diskrimineringsförbud kan emellertid gå längre till enbartän ett
Ävensådant krav. krav eller kontrollbestämmelsert.ex.om samma

används i fråga importerade och tjänster i frågaom varor som om
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nämligenfaktiskt. kaninhemska, kan de förra missgynnas Detrent
itill motsvarande kravhända importproduktenatt anpassats ursprungs-

kontroll enligt dessvarit föremåleller redan gång förlandet en
materiellindirekt,sådana fall kan föreligga s.k. doldbestämmelser. I

innebörd, kan desådandiskriminering. diskrimineringsförbudNär ges
nationella regler spel.sätta ur

rörlig-friupprätthållande principernaVid mycket strängtett omav
restriktions-bli uppfattabestämmelserna däromhet kan att renasom
sådant. Detutsträckningpå varuområdet iförbud. Rättsläget är stor

diskrimineringsförbud.meningsfullt talalängredå knappastär att om

och rörlighetNärmare personersom varors

till med-karaktärrörligheten har primärtden friaReglerna avom
för den friaställa hinderriktade förbudlemsländerna mot att upp

förasåtgärder kanalla slagsFörbuden riktar sigrörligheten. mot som
normgivningochlagstiftningtillbaka till inte bara utanstaten, annan

åtgärderfalloch i mångaförvaltningsåtgärderockså även somm.m.
bindande karaktär.rättsligtinte är av

ochlikartat i frågaprincipiellträttsligaDet synsättet är varu-om
förhinderprincipiellt förbudgällerresandetrafik. båda fallenI motett

undantags-dock inteFörbudetekonomiskt utbyte inre äröver gränser.
sarnhällsintres-motståenderespekt för vissatillämpas medlöst, utan

tillgodose.medlemsländernapåprimärt ankommervilka det attsen,
avgörandenvidintresseavvägning rättsligasålunda alltidskerDet en

intresseavvägningPresumtionen vid denna ärområden.på dessa
defria rörligheten,förmån för dengenomgående tillvisserligen men

tyngd.eller mindrekanmotstående sarnhällsintressena störrevara av
skall alltsåde inrehinder för den fria rörlighetenEtt gränsernaöver

inte kanutifrån godtagbart samhällsintresse,legitimeraskunna ett som
uttryckas såsomneutralt Detta brukarnågottillgodoses sätt.annat,

skall nödvändigt.på hindretkravett att vara
legitimauttryckligen vissa sådanareglerFördragets sam-anger

särskiltbetydelsei sammanhangDe detta ärhällsintressen. är avsom
På såvälhälsa.och allmänordning, allmän säkerhettill allmänhänsyn

uttryckligaenligtdessa hänsynpersonområdet kansomvaru-
friaför det utbytetmotivera hinder överfördragsbestämmelser öppna

särbehandlingrättsliginom vissadvs. ävengränserna, avramar en
kontrollGränsanknuten ärutländskamedborgare ochutländska varor.
intesålundabehöversärbehandling ochför sådanuttryck vara

gå detintefår givetvisförbjuden. den utöverEG-rättsligt Däremot
störandeonödigthakontrollen ellermotiverarsyfte annarssom

kravuttryckasbrukarDettainverkan på utbytet gränsen.över ettsom
proportionalitet.på
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Hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa kan
på såväl personområdet legitimera negativöppen särbehand-varu- som
ling enligt vad framgårnärmare praxis. Nödvändighets- ochsom av
proportionalitetsbedömningen sker dock med stränghet, inte minst i
fråga sådana åtgärder. En åtgärd inriktad påär gränsöverskri-om som
dandet måste enligt praxis allvarligt syftandemotsvaras ansträng-av
ningar internt inom landet tillgodse intresseatt motiverarsamma som
åtgärden.

Artikel 36 med undantag från den fria rörligheten för varor anger
del ytterligare skyddshänsyn, bl.a. hänsyn till djur och växtskydden

och skydd för vissa nationella kulturvärden. Dessa hänsyn spelar enligt
praxis roll också på tjänsteområdet. Utredningen närmareen tar upp
artikel 36 i sina överväganden i avsnitt 13.1.

En genomgående princip i den månär samhällsintresse blivitatt ett
fullt tillgodosett gemenskapsrättsliga regler, så kan det integenom
längre legitimera regler hindrar den fria rörligheten över gränser-som

Det dennaär bakgrund skall bl.a. enhetsaktensmot be-na. man se
stämmelser den inre marknaden och den följande sekundärrätts-om
bildningen se detta i avsnitt 2.4.om

I sammanhanget skall påpekas de sekundära rättsakterna denatt om
marknadens fullbordande från år 1987 och framåt tillgemensamma

betydande del kommit till stånd majoritetsbeslut med stödgenom av
det särskilda bemyndigandet i Romfördragets artikel lOOa. Denna arti-
kel medger inte harmoniseringsâtgärder gäller bl.a. fri rörlighetsom
för och innehåller vissa förbehåll, visserligen någotännupersoner av
oklar efter harmoniseringenäven förbehållernatur, medlemslän-som
derna visst handlingsutrymme det gäller tillgodoseett när bl.a. deatt
förut nämnda skyddsintressen betydelse iär dettasom av samman-
hang.

Även utanför fördragets tillämpningsområde, dvs. på politikområden
där harmonisering inte kan ske, eftersom gemenskapsrättslig kompe-

saknas, medlemsländernaär bundna den lojalitetsförpliktelsetens av
Ävenkommer till uttryck i artikel de kan berättigadesom om vara

tillgodose nationella skyddshänsynatt och andra intressen desom
råder ensidigt skall medlemsstaternaöver, respektera fördragets
allmänna mål.

2.4 Inre marknad

Innebörden uttrycket inre marknad förstås bäst dess historiskamotav
bakgrund.
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mark-ingicks, denRomfördragetTanken, när att gemensammavar
övergångsperiod framfullt utbyggd efter tolvårigskullenaden envara

efterhand fram-gjordes,Betydelsefulla framstegår 1970.till men
svårigheter.politiska och andradet bådeträdde

förekom vid 1960-talets mitt,allvarlig politisk kris när över-En
löstesavslutande fas skulle inledas. Krisentredje ochgångsperiodens

vissibl.a. innebarkompromiss,politisk ut-att mansomgenom en
majoritets-befogenheterna medfrån utnyttjaavstodsträckning attatt

Luxemburgkompromissen.reglerbeslut anta gemensamma
till utbredda,första oljekrisenledde bl.a. den1970-taletUnder mer

mål komsvårigheter. Fördragetsekonomiskaallvarligamindreeller
med deni konfliktintressen råkadeekonomiskanationellai kläm, när

marknadens krav.gemensamma
nationellaantalframväxtenbesvärandeSärskilt stortettavvar

kontrollpå provning ochvarierande kravställdebestämmelser avsom
föreskrifters.k. tekniskaföreskrifter. Sådanadetaljerademotvaror

ochtill hälsahänsyngrunder motiverasgodakunde ofta t.ex.av
särskilda kravländerna ställakundemotsvarandesäkerhet. På sätt

på auktorisa-allmänheten,tjänstertillhandahållavilleden t.ex.som
En arbets-språkkunskaperutbildning ellereller hanstion m.m.

ochpå skilda hinderlikasåkundeegenföretagare stötaellertagare
leder till fördyradtill landfrån landvarierarReglerrestriktioner. som

frittför sådanthinderdärföroch verkarochproduktion ettexport som
syftar till.fördragetutbyteekonomiskt som

denförhållanden tilldessaleddeSammantaget att gemensamma
grund-fördragetsdärmedochfunktion hotades ävenmarknadens

mål.läggande
nationella intressenofta denperiod detUnder denna avvar

markna-värnadeEG-domstolen denoberoende gemensammasom om
fördragsbestämmel-detgick långt gälldefunktion. Den närdens att ge

sådanaSkildaefter övergångsperioden.tillämplighetdirektserna
oftaförklaradesi föregåendedetreglernationella nämntssomm.m.

Enmedlemsländerna.krävdemed vad fördragetoförenliga varaav
allmänheti land borde imarknadenförgod ett t.ex.nogsom var

nationellaövriga länder hinder desäljas ifritt ochimporteras utan av
Cassis de Dijon-principen.den s.k.innehållreglernas

nationellamån inteför sig, i denkundeDetta sätt att resonera
allmännavägandetillräckligt starka skäl. Tungtsärregler uppbars av

fördragsstödeller uttryckligtemellertid medmåsteintressen utan re-
försvårigheterandrahandelshinder ellertill prisetspekteras även av

ekonomiska utbytetdet gränserna.över
regleringsintresenviktigagång tillgodoseendaDet sättet att en

verksamhetekonomisk ärobehindrad över gränserintresset attoch av
kelabestämmelser inomlikartadeellerkomma överens om samma
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EG, dvs. harmonisera de nationella reglerna. Förutsättningatt härför
erforderligär politisk kan uppnås.att samsyn

Det vidstod mitten 1980-talet klart vinster stodatt storaav att
uppnå kraftfulla insatser för harmonisera alla sådana natio-attgenom
nella särföreskrifter hindrade det fria ekonomiska utbytesom som
fördraget syftade till. Kommissionen, därtill uppmanad det Euro-av
peiska rådet, framlade därför sitt berömda s.k. vitboksprogram för den
inre marknadens fullbordande COM85310; Svensk UDH 19-övers.
91; Förverkligandet den inre marknaden. Genom den s.k. Euro-av
peiska enhetsakten 1987 EEA företog sedan EG-länderna bl.a. de
ändringar i Romfördraget behövdes för underlättaattsom program-

genomförande. Programmet innehöll plan för hurmets olika hinderen
skulle undanröjas med hjälp framför allt direktiv. Dettaav program,
i modifierad form, efter årsskiftetär 199293 i fulltstort settnumera
genomfört. frågaI särskilt och tjänsteutbytet kan i dagom varu- man
inom EG i princip gränsanknutna kontroller mellan länderna.avvara
Enbart kan inte längre legitimeragräns kontrollpassage av en av

Sådana s.k. systematiska kontroller framstår alltförvaror. som
långtgående. De flesta hindren för fria kapitalrörelser föroch

fria rörlighet har blivit undanröjda.över gränsernapersoners

Artikel 7a

Termen inre marknad infördes i Romfördraget enhetsaktensgenom
artiklar 13-19. Unionsfördraget har tillfogat ytterligare bestämmelser
därom.

Av grundläggande betydelse artikel 7a tidigareär 8a, införd i
fördraget artikel 13 EEA. Den har i fri svensk översättninggenom
följande lydelse beaktat.UF

Gemenskapen skall i enli het med denna artikel artiklarna 7b,samt
7c, 28, 57.2, 59, 70.1, 99, 100a och 100b och med förbehåll
för övriga bestämmelser i detta fördrag vidta åtgärder i syfte att
stegvis den inre marknadenupprätta under period löper uten som
den 31 december 1992.

Den inre marknaden skall område inreutgöra därgränserett utan
fri rörlighet för tänster och kapital säkerställdärvaror, personer,
i enlighet med bestämmelserna i fördrag.etta

I förklaring till artikeln har medlemsländerna klargjort de meden att
denna önskat uttryck för fastasin föresats före den angivnaattge
tidpunkten 31.12.1992 fatta de beslut behövs för fullborda denattsom
inre marknaden, varvid särskilt hänvisats till vitboksprogrammet. Ut-
tryckligen det inte uppstår någrasägs automatiska juridiska verk-att
ningar angivandet datumet 31.12.1992.genom av
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fördragsartiklarna artiklari artikel 7a angivna, övriga sådanaDe är
13-19 EEA.ändrats eller införts i fördraget artiklarnasom genom

bemyndigandet lOOa. enhetsaktenBland dessa märks i artikel Genom
artiklar, artiklarna 28 och harändrades också 70, vilka göraattett par

politik fråga kapitalrörelser mellan med-med i tullaryttre om resp.
tredje Likaså vissa bl.a. i denlemsländer och land. skedde ändringar

emellertiddel fördraget gäller handelspolitik. Det gjordesyttreav som
kompletteringarinte några sådana gräns-yttre yttresom en gemensam

harmoniseringsbemyndigandet ipolitik skulle ha krävt. Och det nya
framgått, uttryckligen frågor bl.a.artikel lOOa omfattade, inte omsom

fri förrörlighet personer.

Vitboken

in-förhållande de politiskaför EU karakteristisktDet är attett
innebördenolika uppfattningarstitutionerna kan företräda avom

in-sammanhänger bl.a. medfördragen i olika hänseenden. Detta
politiskamed destitutionernas skilda roller i och artensystemet av

hemlighet det funnitsföreträder. ingenintressen de Det är attsom
artikel 7a och inne-rättsliga betydelsenolika meningar den av omom

sin rollenlighet med Kom-begreppet inre marknad. Ibörden synesav
positiv integrations-principielltdäri velat lägga inmissionen ha ny,en

dimension.
marknaden behand-för den inreKommissionens vitboksprogramI

hinder förhuvudsakliga slaglades undanröjandet tre av enav
fiskala.ochfysiska, tekniskafungerande enhetsmarknad;

fysiskas.k. hindrensärskilt deförevarande sammanhang detI är
begreppsbestämning interiktigintresse. Någonär gersom av

emellertid gränstull-exempletvitboken. Som det påtagligamest anges
sfâtionerna, medborgarnaKommissionen devilka enligt flestaav

exemplet påsynbarasäkerligen skulle betraktas som det mest en
detderas borttagandefortsatt uppdelning Gemenskapen och somav

marknad.integrering till endatydligaste tecknet Gemenskapens en
synligt motive-ochfysiskt hinder tycks primärt hinderEtt ettvara

Emellertidpsykologisk.ringen för avlägsnandet framstår närmastsom
handfasta skäl. Attockså ekonomiskaanför Kommissionen genast mer

ideologimedfysiska gränshindren harvill bli med de varkenman av
bibehållandetfaktumdet hårdaeller image medgöra,att utan att av

kostnader ochdeinterna gränskontroller kommer att permanenta
ansågs blimarknad medför. Kostnadernauppdeladnackdelar som en

kontrol-sådanaverkliga behovetoproportionerliga detmer avmer
ler avtar.

fysiskaundanröjandeinledningen till vitbokens första delI avom
bådeinre berorkontroll vidhinder Kommissionen gränserattanger
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på gemenskapspolitiken inom den givna kompetensenatt inte fulltär
utvecklad och på ändamål för nationell politik utanför gemenskaps-
kompetens. Sådan nationell politik kan gradvis mjukas eller,upp om
den inte längre motiverad,är helt.överges Den kan också ersättas
med egentlig gemenskapspolitik. Exempel berättigade politiskaen
hänsyn utanför gemenskapskompetensen och legitima förskäl
gränskontroll terrorism ochär olaga narkotikahandel. Gränskontroll

dock enligtär Kommissionen inte det enda eller effektivaste sättens
skydda häremot. Skall inre gränskontrolleratt bort, måste finna,man

förbättra, alternativa metoder. Enligt Kommissionen bl.a. för-resp. är
bättrad kontroll, användning stickprov inomyttre medlemsstaternaav
och utökat samarbete mellan berörda nationella myndigheter tydliga
exempel härpå.

Under III Kontroll i vitboken främst frågortasav personer upp om
poliskontroller identitet och granskning bagage från säker-av av
hetssynpunkt. I detta sammanhang konstateras fullständigtatt ett
avskaffande kräver lämpliga skyddsåtgärder terrorism ochmot
narkotika. Kommissionen knyter till uttalandena be-an ovan om
kämpandet brottslighet, särskilt terrorism och narkotikahandel,av
varvid den politiska legitima karaktär markeras. Ambitionen ärorons

avskaffa gränsanknuten inre kontroll, ifrågaatt 1988utresa senastom
inresaoch i fråga till 1992. Förutsättning härför bl.a. harmoni-ärom

sering vapenlagstiftning och narkotikalagstiftning enligt direktivför-av
slag Kommissionen tänkte sig lägga fram.attsom

Om sedan går till den Europeiska enhetsakten EEA och dessman
förarbeten, kan det verka Kommissionen velat begreppetsom om ge
inre marknad enbart ekonomisk innebörd. Det har framhållitsen
Ehlermann; The Internal Market following The Single European Act;
CMLR 1987 361 ff. Kommissionen velat täcka sådanaatt ävens.
aspekter på rörlighet inte redan täcktes fördragetspersoners som av
artiklar ff.,48 ff.52 och ff.59 arbetskraft, etableringsrättom resp.
fria tjänsteprestationer.

Vad Kommissionen avsåg, framgick väl med viss tydlighet dessav
ursprungliga förslag till formulering den definition,av som nu
återfinns i artikel 7a, ett område därgränser,utan personer, varor,
tjänster och kapital skall sig fritt underröra förhållandensamma som
råder inom medlemsland. Så kom dock inte definitionenett att
utformas. Förutom den sedvanliga inbördes ordningen mellanatt
friheterna återställdes personer inte vanligennämns först, ersattes
hänvisningen till förhållandena inom medlemsland med hän-ett
visningen till bestämmelserna i fördraget.

Den Kommissionen förordade lydelsen hade förmodligen fåttav
uppfattas komplettering och utvidgning fördragsmålen,som en av
särskilt artikel 3c. Detta skulle fått konsekvenser för tolkningen av
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med-inte minst artikel 235. Omi artikel 100 ochbemyndigandena - -
Kommissionens förslag, hade det knappasthade följtlemsländerna

påtagligt utvidgad.fördragets räckvidd blivitvarit tal än attannatom
fått, kan någon ytterligareutformning artikel 7a harMed den nu

framstårha Denkompetensöverföring knappast sägas ägt ettsomrum.
har knappastnegativa integrationsaspekten ochför s.k.uttryck den

dimension.icke-ekonomiskprincipielltnågon ny,
fördragsändringarönskade demedlemsländernainnebördVilken ge

samfällda förklaringar-framgår deenhetsakten,skedde avgenomsom
enhetsakten.sida tillfrån derasna

vilken13-19 EEA, enligtförklaringen till artiklarnaallmännaDen
vidtapå medlemsländernasinverkarartiklar rättingenting i dessa att

invandringkontrollera illegalnödvändiga förfinneråtgärder dede att
narkoti-terrorism, brottslighet,för bekämpaländer ochfrån tredje att
särskiltkonstverk och antikviteter,handel medillegal ärkatrafik samt

politiska för-dock i sin allmännaMedlemsländernatydlig. angav
frågor. sådantsamarbeta i sådana Ettskulledeklaring i EEA ut-att

finns nationellemellertid också kompetensentryckssätt klargör att

mva.
internationellvid tolkningenmöjligt överens-inteDet är att av en

för-från samstämmigabortseenhetsaktenhelleroch intekommelse av
åtagandenas be-klargöraavseddasignatärländerna,klaringar attav

innebörden be-rörandedeklarationer RådetPolitiskatydelse. avav
of theThe Legal Statusjfr Toth;sak.rättsakterslutade är annanen

803CMLR 1986Single European Act,annexed theDeclarations to s.
361 vid 17.Dashwoodff. Wyattsamt n.s.

också uttryckligenmedlemsländernaklargjordeframgått,Som att
intedecember 1992tidpunkten den 31angivnaartikelden i 7a

alltså inteArtikeln skullerättsliga effekter.medfördeautomatiskt
ocksådärefter domstolen. Dettillämplighet ärdirektkunna avges

ovillkorlighet ochuppfyller sådana kravinteartikel 7atydligt att
fördragsbestämmelse skallförförutsättningentydlighet är att ensom

360.Dashwoodtillämplighet jfr Wyattdirektkunna s.ges
hindrar intetillämplighetdirektartikel 7a kaninteAtt attges

inträffat vid årsskiftetharättsläget kanförändringarviktiga av
därefter rådergällande detsålunda gjorts199293. harDet att en

detsågränskontroller,tillåtligheten inrepresumtion attmot av
styrkasådan kontrollmedlemslanddetankommer utövar attsom

fördragettill enligtnödvändig med hänsynkontrollåtgärden är ettatt
Någotförhållande till detta.proportionerlig isyfte ochgodtagbart

för-Någon särskilddetta.innebär knappastegentligt synsättnytt
till uttryck iveterligen kommitha intei tidigareskjutning synsätt

alltidinnefattarproportionalitetsprincipens.k.praxis. Den en
nationellatillsida där hänsynfrån domstolensintresseavvägning
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politiska intressen in. Inte heller erkännandet tvingandevägs av
frigöras frånhänsyn kan politiska bedömningar. Det finns skäl

förmoda domstolen går varligt fram på för medlemsstaterna såatt ett
område.centralt

iDet sammanhanget kanske inte intresse den tyskaär utan att
federala författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht, i sin dom

oktober 1993den 12 rörande den tyska ratificeringen unionsför-av
just artikeldraget 7a med tillhörande förklaring exempel påanger som

målorienteradallmänt juridiskt verkställbar bestämmelse.änen mera
sigSynbarligen grundade detta uttalanden Kommissionensäven av

rättschef under förhandlingen i målet.

2.5 Unionsfördraget och den fria rörligheten för

fysiska personer

unionsfördragets ingress bekräftarI medlemsstaterna på sinnytt
målsättning underlätta fri rörlighet för personer. Uttryckssättetatt
framstår markerat försiktigt, och formuleringen knyter till desom an
tidigare politiska åtagandena. Med detta sidoställs i samma pream-
beldeklaration det samtidiga säkerställandet befolkningarnasav
säkerhet och trygghet medtagandet fördrageti bestämmelsergenom av

rättsliga inrikes frågor.ochom
föresatsenIngressen också införa unionsmed-tar attupp om

borgarskapet. Därom kan kort konstateras med några marginellaatt
rättigheterundantag andra särskilda inte uppstår sådana i allaän som

följer Romfördragethändelser redan i övrigt jfr Pålsson, Ouitzowav
unionsmedborgarskapet301 Bestämmelserna i Romför-finnss. om

detdraget, och uttryckligen uppehållasig ochrätten röraatt attanges
sig fritt inom medlemsstaternas territorium underkastad de begräns-är
ningar fastställs i fördraget och sekundärrätten artikel 8a.1.nyasom

enhällighet kanMed emellertid rådet bestämmelser i syfteanta att
underlätta rörligheten. Unionsmedborgarskapet uppenbarligenär en
sida det nationella medborgarskapet och symboliskav annars av mer

på det tidigare förekommandesätt s.k. Europapas-natur samma som
set.

Liksom enhetsakten består unionsfördraget olika delar,av varav
somliga ändringar i de gemenskapsrättsliga grundfördragen ochutgör
andra gäller det kring denna kärna efterhand alltframväxande,

mellanfolkliga samarbetet mellan medlemsstaterna.närmare Nytt är att
det också kommer omfatta inrikess.k. rättsliga ochattsenare nu
frågor. Detta den s.k. tredje pelaren,är unionsfördraget artikel K.
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Strafrättsligt och kriminalpolitiskt samarbete enligt unionsfördragets
artikel K

Avskaffandet gränskontroller och full rörlighet för fysiskaav personer
politikområdenkräver samarbete där Romfördraget inte skapar nå-

gemenskapsrättslig kompetens. unionsfördragetsI tredje pelare,gon
grundfördragen,dvs. utanför i artikel i enlighet därmedKlanges

såsom områden samfällt intresse i följande ej citat.huvudsakav

Asylpolitik
2. Bestämmelser inresa medlemslandsöver gräns.ett yttreom

Invandringsfrågor, varunder faller
villkor för tredjelandsmedborgares inresa och rörligheta

för familjeåterföreningb villkor bosättning, inklusive och
föranställning tredjelandsmedborgare

bekämpande förbjuden invandring, bosättning ochc av
föranställning kategorisamma

Åtgärder drogmissbrukmot
Åtgärder internationella bedrägeriermot
Civilrättsligt samarbete
Straffrättsligt samarbete
Tullsamarbete och

samarbete, innefattande informationsutbyte inom det s.k.Polisiärt
Europol

inte angivna områdena vidare kommerinnebär deDetta attatt utan
tillgemenskapsrättslig kompetens. Visumpolitik dockfalla under görs

den igemenskapsrättslig angelägenhet artikel lO0cgenomen nya
Romfördraget, enligt vilken frågor visumkrav kan avgörasom genom

till början enhälliga beslut Rådet på förslag Kommissionenaven av--
efter Europaparlamentet. exceptionella för-och hörande Vidav mer

i övrigt fr.o.m. den beslut fattashållanden och 1 januari 1996 skall
kvalificerad majoritet. Dock kan medlemsländerna alltid stödjamed

sig skyddsklausul, det fråga hänsyn till lag, ordningnär är omen
och inre säkerhet.

unionsfördragets artikel K9, till vilken artikel lO0c anknyter,Av
Rådet enhälligt förslag Kommissionen ellerföljer vidare ettatt av

medlemsland kan flytta de angivna områdena inunder l-6ett av ovan
gemenskapsrättsliga delen fördragsverket och dåunder den ävenav

dockvilka röstregler skall gälla. Sådana beslut liggerbestämma som
framtiden.iännu

utredningens vidkommande särskild be-För punkterna 7-9är av
Enligt dessa förutser unionsfördraget itydelse. samarbeteett mer
straffrättsliga frågor vad gällerallmänna tull- och polissamarbete.samt
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detta hänseende kan det emellertid frågaI endast ett rentvara om
mellanstatligt samarbete. Det markeras i all synnerhet Kommis-attav
sionen förslagsrätt isaknar dessa Regleringskompetensen harämnen.
alltså inte förts till Gemenskapen.över

det gäller narkotikafrâgorNär bl.a. enligt punkten denna be-är
gränsad till bekämpandet narkotikamissbruk i vad det lg frågaärav

sådant faller under punkterna 7-9. begränsningDenna kansomom
inte betyda de kriminalpolitiska aspekterna på narkotika-änannat att

förblirpolitiken nationell angelägenhet, kring vilken endast mellan-en
samarbete kan förekomma. ocksåstatligt Det notoriskt för-är ett

hållande medlemsländernas skiljer sig åtskilligt detsynsättatt
narkotikapolitiska området. En ganska intensiv politisk debatt därom
pågår i Europa.även
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3 Bestämmelser införsel ochom

utförsel narkotikaav m.m.

3.1 Gällande i Sverigerätt

All befattning med narkotika kräver i princip särskilt tillstånd för att
hanteringen skall laglig. För illegala förfaranden medanses som
narkotika föreskrivs straff i narkotikastrafflagen 1968:64 och i lagen
1960:418 straff för varusmuggling, VSL.om

Bestämmelser den legala hanteringen narkotika finns i lagenom av
1992:860 kontroll narkotika, narkotikakontrollagen, och i för-om av
ordningen 1992:1554 i narkotikakontrollförordningen.ämne,samma
Narkotikakontrollagen, narkotikaförordningen 1962:704,ersattsom
trädde i kraft den juli har1 1993, till de internationellaanpassats
konventioner gäller narkotikaområdet.som

Begreppet narkotika definieras i 8 narkotikastrafflagen.§ Enligt
lagrummet skall med narkotika förstås läkemedel eller hälsofarliga

med starkt vanebildande egenskaper eller med lätthetvaror varor som
kan omvandlas till med sådana påegenskaper och antingenvaror som
sådan grund föremål för kontroll enligt internationellär överens-en
kommelse Sverige har biträtt eller regeringen har förklaratssom av
skola narkotika enligt lagen. definition vadDennaanses som av som
skall narkotika gäller narkotikakontrollagen.iävenanses som

Sverige har anslutit tillsig de konventioner FN har antagittre som
på narkotikaområdet. narkotikakonventionDessa 1961 års allmännaär
med 1972 års tilläggsprotokoll till denna, 1971 års konvention om
psykotropa substanser års konvention olaglig hanteringoch 1988 mot

narkotika och psykotropa ämnen.av
1961 årsI allmänna och års tilläggsproto-narkotikakonvention 1972

koll till denna behandlas s.k. egentliga narkotiska bl.a.de preparaten,
opium, syntetiska cannabis och harts däravmorfinersättningsmedel,

kokain. båda Sverige oftast denDe dokumenten isamt ges gemensam-
benämningen allmänna narkotikakonventionen.ma

1971 årsI konvention substanser behandlaspsykotropaom
kontrollen psykotropa centralstimulan-dvs. hallucinogener,ämnen,av
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tia, sömnmedel och lugnande medel. Genom konventionen utvidgas
kontrollen också till syntetiskt framställda produkter.

1988 års konvention olaglig hantering narkotika ochmot av
psykotropa i Sverige vanligen benämnd narkotikabrottskon-ämnen,
ventionen, utvidgar kontrollsystemet till den illegala internationella

penningtransaktionerihandeln, anslutning till denna handeln medsamt
framställningenkemiska substanser används vid narkotika.som av

Sverige till skillnad frånI vad gäller internationellt- integörs som-
någon uppdelning mellan egentliga narkotiska ochsubstanser psykotro-

substanser här används det enhetliga narkotika.begreppetutanpa
de narkotiska medlen, inklusive de psykotropa substanserna,Utöver

FN-konventionerna,omfattas har regeringen beslutat vilkasom av om
substanser enligt narkotikastrafflagen skall narkotika.som anses som
Regeringens föreskrifter härom finns intagna i bilaga till narkotika-l
kontrollförordningen Vissa de i2 §. bilagan sub-upptagnaav

klassas narkotika i Sverige, inte internationellt.stanserna som men
delats in i huvudgrupperna centralstimulerandeSubstanserna har

medel, hallucinogener, smärtstillande medel sömnmedel ochsamt
i narkotikakontrollförordningen skalllugnande medel. Enligt 3§

och kungöra förteckningar narkotika.Läkemedelsverket upprätta över
narkotika till medicinskt ochundvika spridningFör änatt annatav

därav följande missbruksproblem, har denvetenskapligt bruk och
hanteringen narkotika sedan länge varit föremål förlegala strängenav

reglering i Sverige.
får narkotika till-Enligt 2§ narkotikakontrollagen importeras,

utbjudas till försäljning, överlåtas eller innehasverkas, exporteras,
allmedicinskt vetenskapligt ändamål. Vidare gällerendast för eller att

princip kräver särskilt tillstånd. Be-legal befattning med narkotika i
sådana tillstånd finns 3-5 §§. I 6 § och §stämmelser i lagens 7om

förordnandefinns bestämmelser och utlämnande narkotikaom av
respektive innehav narkotika. Läkemedelsverket har enligt l0§av

efterlevnaden narkotikakontrollagen och före-tillsynen deöver av
skrifter och villkor har meddelats med stöd lagen. Frågorsom av om
tillstånd Läkemedelsverket 8 §.prövas av

endast den3 § narkotikakontrollagen framgår harAv att som
narkotika och enligttillstånd får importera eller 4 §exportera

narkotikakontrollförordningen tillstånd i varje särskiltkrävs sådant
narkotiska läkemedel ifall. resande har dock föra inEn rätt att

tillstånd, medicinskt ändamål ochSverige de avsedda förärutan om
personliga bruk. emellertid endast underden resandes Detta gäller

bemyndigande,förutsättning inte regeringen, regeringenseller efteratt
föreskriver Läkemedelsverket har iLäkemedelsverket, något annat.

föreskriva undantag§ narkotikakontrollförordningen bemyndigats5
från angivna bestämmelse.
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Enligt 3 § sista stycket narkotikakontrollagen får inte narkotika som
importeras till riket hand på dettas sätt i 8 § förstaom som avses
stycket 2 Tullagen 1987: 1065, TuL. Detta innebär narkotika inteatt
får hand importör, innan den har förtullats.tas Narkotika fårom av en
inte heller tillstånd sändas tullomrâdetutan transitering ellergenom
återutföras. Enligt 6 § narkotikakontrollförordningen får Generaltull-
styrelsen meddela föreskrifter narkotika i vissa fall fårattom
importeras eller endast deöverexporteras orter som anges av
myndigheten. Generaltullstyrelsen får vidare, efter samråd med
Läkemedelsverket, utfärda föreskrifter förvaring narkotika påom av
tullupplag och tullager i frihamn.samt

Tillverkning narkotika får enligt 4 § narkotikakontrollagen endastav
bedrivas den har tillstånd till det. Med tillverkning fram-av som avses
ställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, för-
packning eller ompackning narkotika framställning sådansamtav av
beredning innehåller narkotika beredningensom utan att anses som
narkotika. Tillstånd behövs dock inte enligt paragrafens andra stycke
för på apotek beredninggöra med narkotisktatt ärrme verksamen som
beståndsdel eller för i vetenskapligt syfte framställa narkotikaatt vid

vetenskaplig institution, eller stödsägsen staten.som av
Enligt förarbetena till narkotikakontrollagen prop. 199192: 107 s.

118 krävs för tillverkning årligt personligt tillstånd tillverkaett att
narkotika där varje aktuell narkotisk råvara specificerad tillär ochsort
mängd.

Av förarbetena framgår vidare, tillverkning enligt lagrummetatt
omfattar, förutom upparbetning råvaror till beredningar, såvälävenav
syntetisering framställning Frågan fram-ämnen. närsom annan av
ställning får uppkomma vid odling innehållerväxteranses av som
narkotika får enligt förarbetena vidprövas rättstillämpningen.

Handel med narkotika får enligt 5 § narkotikakontrollagen bedrivas
endast den med tillstånd antingen har infört till riketav som varan
eller har vidtagit sådan åtgärd med innebär tillverkning,varan som
den har till detaljhandelrätt med läkemedel, eller någonsom annan

har tillstånd handla medattsom varan.
För handla med narkotika krävs således antingenatt den enskildeatt

har importerat narkotikan med tillstånd enligt 3 § eller han haratt
tillverkat den med stöd 4 Behörig handla med narkotikaatt ärav

den har tilläven detaljhandelrätt med läkemedel och den harsom som
särskilt tillstånd till handel med narkotika, vilketett då partihan-avser

del.
Narkotiska läkemedel får enligt 6 § narkotikakontrollagen inte

lämnas efter förordnandeän läkare, tandläkareut annat och veteri-av
Av lagrummet framgårnärer. vidare sådant förordnande skall skeatt

med försiktighet.största Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
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läkares behörighetdragit in eller begränsat eller tandläkares atten en
förskriva narkotiska läkemel får sådant läkemedel inte lämnas ut

läkaren eller tandläkaren. Motsvarande gällerordination av om
veterinärsVeterinära ansvarsnämnden dragit in eller begränsat en

förskriva narkotiska läkemedel.behörighet att
begränsade enligtlegalt inneha narkotika starktMöjligheterna äratt

får endastnarkotikakontrollagen. Enligt § narkotika innehas den7 av
narkotika, föreståndare för vetenskapli-behörig handla medär attsom

kommunstöds eller i deninstitutioner ellerägs statensom av enga
undersökningför vetenskaplig forskning, ellermån narkotikan behövs

enligt särskildabefattningshavare i försvarsmaktenundervisning, en
utlämnad till sig på ordinationden fått narkotikanbestämmelser, som

fått tillstånd importeraoch den att varan.som
Läkemedelsverketdetframgått vadSom ärsagts somav ovan

narkotikakontrollagen. Vid sintillstånd enligtfrågorprövar om
innehållet i desärskilt hänsyn tillskall verket enligt 8 §prövning ta

biträtt.Sverige har Om detnarkotikaöverenskommelser somom
får Läkemedelsverketnarkotikaförebygga missbrukbehövs för att av

tillstånd.återkalla ett
genomförasi lagen skall kunna harkontrolldenFör att som avses

importerar,föreskrivits dennarkotikakontrollageni 9 § att som
narkotika skall förahandlar medtransiterar, tillverkar ellerexporterar,

Även föreståndare förbehövs för kontrollen.sådana anteckningar som
vetenskapligt syfteanvänds iinstitution där narkotikavetenskapligen

för kontrollenanteckningar behövsföra sådanaskall av an-som
till narkotiskaförpackningenskall enligt 9 §vändningen. Vidare a

narkotikansellermärkning sättämnen annat namn anges.genom
pånarkotikakontrollagenenligt §Läkemedelsverket har 11 rätt att

behövs för sin tillsyns-få upplysningar och handlingarbegäran de som
och förbudmeddela de föreläggandenoch harverksamhet rätt att som

stöd denföreskrifter meddelats medlagen ellerbehövs för att avsom
till tillträde dels tillLäkemedelsverketsin tillsyn harefterlevs. För rätt

används i samband medområden, lokaler och andrade utrymmen som
förvaring ellertillverkning, handel,transit,import, transport,export,

narkotika,förpackningsmaterial tillhantering narkotika ellerannan av
utförs.narkotikans egenskaperdär prövningtilldels utrymmen av

ochundersökningarsådanafår iVerket göra tautrymmen prover.
narkotikakontrollagen rättLäkemedelsverket har dock inte med stöd av

tillträde till bostäder.till
bestämmelserförutomnarkotikabrottskonvention finns1988 årsI

debestämmelserocksåolagliga hanteringen narkotikaden omavom
framställningvidofta ingår beståndsdelarämnen avsom som
omfattande legalfall harnarkotika och samtidigt i många ensom

klassifice-självadeanvändning. Det frågaär ämnen utan attom som
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narkotika ofta används vid olaglig framställning narkotika.ras som av
De aktuella tvåämnena slag.är De dels s.k. prekursorer,utgörsav av
dvs. kemikalier lätt förändras till narkotiskt delsämne, s.k.ettsom av
essentiella kemikalier, vilka nödvändiga förär framställning av
narkotika.

För kontrollen de kanämnen användas vid olaglig fram-av som
ställning narkotika finns bestämmelser i 7 a-7 §§ narkotikakon-av c
trollagen i 7-10 §§ narkotikakontrollförordningen.samt

Enligt 7 § narkotikakontrollagen skall bestämmelserna i lagens 8-a
14 §§ bl.a. tillstånd, skyldigheten föra anteckningar och märkaom att
förpackningar Läkemedelsverkets tillsyns- och kontrollverksam-samt
het tillämpas förutom på narkotika vissa kemiskaäven ämnen som
kan användas vid olaglig narkotikatillverkning. De ämnen ärsom
underkastade kontroll har upptagits i bilaga till2 narkotikakontrollför-
ordningen; kontroll gäller dock inte för blandningar vari ingårämnena

de är sådant inte kansätt änmena användassammansatta ettom att
eller utvinnas med enkla metoder §7 narkotikakontrollförordningen.

I b§7 narkotikakontrollagen finns allmänna bestämmelser om
försiktighetsåtgärder för förhindra de aktuella användsatt ämnenaatt
vid olaglig tillverkning narkotika. Aktsamhetsregeln riktar sig tillav
alla på eller befattar sig medsättett änmena.annatsom

Regeringen har 7 § narkotikakontrollagen bemyndigatsgenom c att
meddela föreskrifter yrkesmässig verksamhet avseende import,attom

transit, tillverkning, handel, och förvaringexport, transport av
ifrågavarande får bedrivasämnen endast efter tillstånd eller efter
anmälan verksamheten. Sådana föreskrifter har meddelats i 8 ochom
9 narkotikakontrollförordningen och i bilaga till förordningenen
har vilka ämnenangetts som avses.

Regeringen har vidare 12 § narkotikakontrollagen be-genom
myndigats i fråga import, transit, tillverkning, handel,att export,om

förvaring, förordnande, utlämnande,transport, anteckningar och
märkning besluta ytterligare föreskrifter. Regeringen fårom genom
lagrummet överlåta till Läkemedelsverket och Generaltullstyrelsen att
besluta sådana föreskrifter.om

I 13 § narkotikakontrollagen finns straffbestämmelser för den som
i vissa fall bryter lagen. Enligt lagrummet döms den till bötermot
eller fängelse i högst år, gärningen inte belagd medär straffett om
enligt narkotikastrafilagen eller VSL, uppsåtligen ellersom av
oaktsamhet

,
bedriver sådan verksamhet i 7 c§ erforderligtutansom avses
tillstånd eller föreskriven anmälan verksamheten gjorts,utan att om

2. bryter 6§ andra stycket, 9§ och 9 dvs. förskrivermot a
narkotiska läkemedel behörig till det eller inte förutan att vara
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märkning elleranteckningar eller sätterforderliga annatgenom
narkotikans eller kemisktinte ämnes namn,anger

ellerföreskrift med stöd lagen,meddelatsåsidosätter3. avsom
i anmälantillstånd elleroriktig uppgift i ärende4. lämnar omom

lagen.verksamhet enligt
tillfall skall inte dömasringaI ansvar.

kansådantnarkotikakontrollagen kan§Enligt 13 ämne soma
före-har varitnarkotika ocholovlig tillverkninganvändas vid somav

sådant brottutbyte§ eller värdet däravför brott enligt 13mål samt av
oskäligt.inte uppenbartförverkat detförklaras ärom

bestämmelservarusmugglingslagensNarkotikastrajflagens och om
med narkotikaillegala förfarandenstrajj vid

föreskrivsnarkotikaförfaranden med nämntsillegalaFör ovansom
narkotikastrafflagen och VSL.straff enligt

medförfarandenstraffbeläggs de olikanarkotikastrafflagenI 1 §
krävsnarkotikabrott. Förenligt lagrummetnarkotika utgör ansvarsom

nämligengärningsformer,olikauppsåt. I lagrummet attanges sex
olovligen

överlåta narkotika,
för missbruk,avseddframställa narkotika2. ärsom

överlåtelsesyfte,inarkotikaförvärva
förvara ellerförpacka,anskaffa, bearbeta,4. tatransportera, annan

bruk,avsedd förintenarkotikabefattning medsådan är egetsom
vederlagbefordraellerförsäljning, förvaranarkotika tillbjuda ut

ellermellan säljare och köparekontakternarkotika, förmedlaför
främjaförfarandetåtgärd,sådan ägnatföreta någon är attomannan

narkotikahandel, eller
med narkotika.befattningbruka ellerinneha, ta annan

brott,år. Omnarkotikabrott fängelse i högstStraffet för är tre som
ellertill böterenligt 2 §ringa, dömsi §1 är att anse somavses

straffetnarkotikabrottmånader. För ärfängelse i högst grovtsex
årtvå år och högst tio 3 §.fängelse lägst

gärningarvissanarkotikastrafflagen straffbeläggsl även som
dömsnarkotikastrafflagenEnligt §oaktsamhet. 3begåtts aav
i §gärning lbegåroaktsamhetnämligen den som avsessom av grov

fängelse i högstellernarkotika till böterför vårdslöshet med1-5 ett
tillfall skall inte dömasår. ringaI ansvar.

och tillnarkotikabrottstämpling tillförberedelse ochFörsök, grovt
också straffbartnarkotikastrafflagenenligt 4 §narkotikabrott är utom

bruk narkotika.ifråga innehav och avom
iföreskrivsnarkotikainförsel eller utförselolovligFör ansvarav

föreller utför gods,införEnligt döms denlagrummet§ VSL.l som
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vilket skall erläggas tull eller skatt eller avgift eller för vilketannan
gäller införsel- eller utförselförbud, anmäla godset hos tullenutan att
för Ärvarusmuggling. Straffet böter ellerär fängelse i högst två år.
det fråga narkotika straffet emellertidär fängelse i högst år.om tre
Även den vilseledande föranleder gods införs ellersom attgenom ut-
förs i strid förbud döms för varusmuggling.mot sätt Omsamma
varusmugglingsbrottet är ringa döms enligtatt 2§ tillanse som
penningböter; dock inte gärningen narkotika, då straffet ärom avser

Ärböter eller fängelse i högst månader. varusmugglingsbrottetsex att
döms enligt 3 § till fängelse lägst månadergrovt ochanse som sex

högst år. Gäller gärningen narkotika föreskrivs emellertid fängelsesex
lägst två år och högst tio år.

Som varusmuggling enligt 4 § vissa förfogandenäven överanses
gods i strid stadgade villkormot m.m.

Liksom i narkotikastrafflagen finns i 5 § VSL bestämmelser om
för gärningar begåtts oaktsamhet. Straffet föransvar som genom grov

sådana gärningar böter eller fängelseär i högst två år. I ringa fall skall
dock inte dömas till ansvar.

Försök till varusmuggling enligt 8är § straffbart, liksom förbe-
redelse och stämpling till varusmuggling det gäller narkotika.när

3.2 Regleringen inom EU

Sverige har ratificerat samtliga FN-konventioner narkotikaom-tre
rådet, nämligen 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1972 års
tilläggsprotokoll till denna, 1971 års konvention psykotropaom
substanser 1988 års narkotikabrottskonvention.samt

Som i avsnitt 3.1 finns inämts 1988 års narkotikabrottskonvention
förutom bestämmelser den olagliga hanteringen narkotika ävenom av
bestämmelser ämnen, de själva klassificerasutan attom som som
narkotika, ofta används vid olaglig framställning narkotika.av
Kontrollen dessa behandlas iämnen konventionens artikel 12. Deav
kontrollerade delsämnena s.k.utgörs prekursorer, dvs. kemikalierav

lätt kan förändras till narkotiskt dels avs.k.ämne, essentiellaettsom
kemikalier, vilka nödvändiga förär framställning narkotika.av

Efter tillkomsten narkotikabrottskonvention1988 års inleddesav
arbete för uppfylla konventionens bestämmelser det gälleratt denär

användsämnen vid illegal tillverkning narkotika, s.k.som av
prekursorer. Vid i Houston 1990 fickmöte den då inrättade s.k.ett
Chemical Action Task Force CATF i uppdrag den s.k. G 7-av

dvs. de sju rikaste industristaterna, utarbetagruppen, att mer
detaljerade regler för kontrollen de aktuella i syfteämnena attav
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och användsinte kommer s.k. diversionsäkerställa de avvägaratt
rekommendationer CATFnarkotikaanvändning.vid illegal De ut-

juliLondon i 1991.G vid deras iarbetade 7-gruppen möteantogs av
innehåller följande.CATF-rekommendationerna bl.a.

narkotikabrottskonventioni 1988 årsdeUtöver ämnen som anges
Regeringarna skallkemikalier bli kontrollerade.föreslås ytterligare tio

s.k. dvs.rekommendationerna säkerställa deenligt operatörerna,att
föroch lättdistributörer, mäklare, importörertillverkare exportörer,

affärshandlingarsamtligaåtkomliga register tillsammans med över
skall underaktuella Operatörernatransaktioner med de ämnena. mer

för inspektion.tillgängligaår hålla dessa register och dokumenttvåän
följa handeln medskall utveckla metoderAlla länder ämnena,att

sådantskall märkas påFörpackningarsärskilt sättettexporten. m.m.
förvaring. Tullsam-transitering ochidentifieras underkanämnenaatt

CCCCooperation Council;arbetsrådet Customs attuppmanas ge
nödvändigtskall dettariffkoder. Regeringarnakemikalierna ärom

register ochfå tillgång tillmyndighetförinföra rätt attenen
också utbytaprivata företagare. Ländernahos attutrymmen uppmanas

utredningar.varandra vidinformation med
syfteinföra medskall också regler operatörernaStaterna göraatt
och omgåendetransaktioner medvidvaksamma ämnena rapportera

till myndigheterna.transaktionermisstänkta
Åtminstone för s.k. targetkemikalierna destineradenär är

förekommer, skallnarkotikatillverkningdärcountries, dvs. länder
individuell transaktion.för varjeexporttillståndexportländerna kräva

sådant tillstånddetmottagande landet begärskall detDessutom om --
iutfärdats myndigheternaimporttillståndefter detendast att avges

mottagarlandet.
slutligskallExportören är mottagarenoggrant uppge vem som

skallmellanhänder. Fullständiga uppgifterliksom alla transportenom
vilken mängd,såsom vilket sänds, transportsätt,lämnas, ämne som

datum förför och den.plats transporten
rekommendationerna mycketskall enligtImportländerna vara

det gäller medge import.när attnoggranna
lagarföreskriva lämpliga straff för brottskallStaterna mot om

införaskalloch regeringarnade ifrågavarandekontroll ämnenaav
skallbestämmelser ämnenarätt samtatt stoppa transporter avom

avledas tillför kandet finns bevisutnyttja den ämneträtten attom
illegal verksamhet.

räknasomfattar 22CATF-rekommendationerna ämnen, uppsom
i bilagan till rekommendationerna.

förskall vidtas1990 förordning åtgärderEU attantog om somen
narkotikatillverkning,olagligspridningen vissa tillmotverka ämnenav

laying downCouncil RegulationRådets förordning EEG 367790,
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be taken discourage the diversionto ofto certain substancesmeasures
illicitthe manufacture of narcoticto and psychotropic substances.

Förordningen trädde i kraft den januari1 1991 och började tillämpas
i medlemsstaterna fr.0.m. den juli1 år. För tillämpaattsamma
CATF-rekommendationerna EU den 31 1992 för-antog mars en
ordning ändring 1990 års förordning, Rådets förordning EEGom av

Ändringsförordningen90092. trädde i kraft den januari1 1993.
Ändringen innebär EU:s regler följer CATF-rekommendationerna.att
Vidare har EU den 21 december 1992 antagit förordning, Rådetsen
förordning EEG 376992, med tillämpningsföreskrifter till de båda
tidigare förordningarna. Denna förordningantagna trädde i kraft den

januaril 1993. Det finns vidare EU-direktiv, 92 109 EEG,ett om
tillverkning narkotiska droger och psykotropa ämnen.av

Efter ändringarna i 1992 innehåller EU-förordningenmars
vissa rättsliga definitioner,-
krav på dokumentation, anteckningar och märkning vid import,-

och transit,export
krav på tillstånd eller anmälan hanterare,av-
krav på samarbete mellan myndigheter och hanterare,-
krav på exporttillstånd,-
krav medlemsländerna sin nationellaatt lagstiftning såanpassar-

efterlevnaden bestämmelserna kan kontrolleras,att av
uppgift kontaktmyndighet, samtom-
rekommendationer sanktioner.om-
I bilaga till EU-förordningen de kontrollerade ämnena,en anges

vilka desamma iär CATF-rekommendationerna; dock vissasom att
i EU:s bilagaämnen hänförts till andra kategorier CATF-rekom-än

mendationerna.
Rådets förordning EEG 376992 med tillämpningsföreskrifter

innehåller bl.a. regler hanterare kan undantasatt ämnenaom en av
från tillämpningen reglerna den mängd respektive hanämneav om
hanterar årligen understiger viss, i förordningen angiven, gräns.en
Vidare innehåller förordningen föreskrifter villkoren för exportom av
vissa vadämnen, ansökan tillstånd skall innehålla, huren om
tillståndsbevis skall utformade, förutsättningarna för återkallelsevara

tillstånd och vissa åligganden för tillståndshavaren. tillI för-av
ordningen fogade förteckningar också för vilka länder det krävsanges
individuella tillstånd beträffande vissa ämnena.av

Utöver vad redovisats har EU organisation intesom ovan som
någon kompetens vad gäller narkotikabekämpningen samarbetetutan
i sådana frågor mellanstatligär natur.av

Genom Maastrichtfördraget har emellertid bekämpningen av
narkotika tagits fråga intresse artikel Kl.gemensamtupp som en av

dennaI del hänvisas till avsnitt 2.
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4 Bestämmelser införsel ochom

utförsel av vapen m.m.

4.1 Gällande i Sverigerätt

Enligt svensk krävs i principrätt särskilt tillstånd för innehaatt vapen
och ammunition. Vidare gäller det i princip också krävs särskiltatt
tillstånd för införsel och armnunition. Bestämmelserna finnsav vapen
i vapenlagen 1973:1176 och i förordningen 1974:123 i samma

vapenförordningen.ämne, Med stöd bemyndigande i 60 §av vapen-
förordningen har Rikspolisstyrelsen meddelat föreskrifter för verkstäl-
ligheten vapenlagen och vapenförordningen. Vissa särbestämmelserav

utförsel finns i lagen 1992: 1300 krigsmateriel.om av vapen om
Vissa vapenlagen inte tillämplig påär regleras i andravapen som

författningar, såsom lagen 1988:254 förbud beträffande knivarom
och andra farliga föremål förordningen 1990:415 tillståndsamt om
till införsel vissa farliga föremål. Enligt den sistnämnda för-av
ordningen krävs tillstånd för införsel springstiletter, spring-t.ex.av
knivar, knogjärn och kaststjärnor.

Vad skall förstås med skjutvapen definieras i §l vapenlagen.som
skjutvapenMed enligt första stycket i lagrummet medavses vapen

vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas medut
hjälp krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft ellerav
andra liknande utskjutningsmedel. I andra stycket räknas upp
ytterligare föremål vapenlagens regler skall tillämpas på,som
nämligen eller anordningar beträffande verkan ochapparater som
ändamål jämförliga med skjutvapen,är obrukbara ivapen, som
brukbart skick skulle räknas skjutvapen, 3. eller signalvapenstart-som

laddas med 4. armborst, tårgasanordningar,5. 6.patroner,som
slutstycken ljuddämpare, eldrör, pipor, lådor, tillstommar, trummor
skjutvapen eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

och anordningar konstruerade förär med elektriskapparater attsom
bedövaström eller tillfoga honom ochsmärta ären person som

avsedda bäras i handen, och anordningar skjutvapenatt gör attsom
kan användas med ammunition de avsedda för.än ärannan
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Enligt 2 § vapenlagen gäller lagen inte för salutkanoner eler
sådana skjutvapen har tillverkats före år 1890 och inte ärsom som
avsedda för enhetspatroner, 2. bultpistolergastäta avseddaär lörsom
byggnadsarbete, andra arbetsverktyg avsedda för slakt elerärsom
för industriellt eller liknande bruk, och 4. skjutapparater ärsom

föravsedda livräddning eller något liknande ändamål.annat
Enligt 3 § vapenlagen skall med ammunition förstås 03hpatroner

projektiler till handvapen lagen tillämpas tändhattar cchsamtsom
till sådanaandra tändmedel och projektiler. För ammunionpatroner

hänföra till explosiva eller innehåller gift fimsär attsom varor som
bestämmelser i 1988:868lagen brandfarliga och explosivaäven om
och i lagen 1985:426 kemiska produkter.varor om

vissaMed undantag gäller vapenlagen enligt dess 4 § inte för
hagel och andra massiva kulor, projektiler, avsedda för armbont,
luft-, fjäder- eller harpunvapen, kolsyrepatroner, 4. patronhyltor

tändhatt föravsedda handvapen lagen tillämpas på, samt5.utan som
avsedda för eller signalvapen.patroner start-

Enligt första stycket får5 § vapenlagen inte någon tillståndutan
inneha skjutvapen, införa skjutvapen eller ammunition till Sverige eler
driva handel med skjutvapen. Enligt andra stycket i lagrummet krävs
dock inte tillstånd för kolsyre-, luft- eller fjädervapen, ärett som

för målskjutning, eller harpunvapen detta har iavsett ett om er.
förhållande till andra jämförliga skjutvapen begränsad effekt. Detta

emellertid inte för under år.undantag gäller 18personer
tillståndFrågan enligt vapenlagen polismyndighetprövasom av en

§ vapenlagen.7
fårTillstånd inneha skjutvapen enligt 8 § vapenlagen medde.asatt

enskilda skytteförbund, skyttekretsar2. eller skytteföre-personer,
tillhör frivilliga,ningar det statligt kontrollerade skytteväsenciet,som

och huvudmän för för skall ingå i samlingarna,museer vapen som
i fråga får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter ellermuseetom om

kommun eller landstingskommun ellerägsmuseet av en en av en
stiftelse står under länsstyrelsens tillsyn. Vidare får auktorise-ettsom

bevakningsföretag meddelas tillstånd inneha för utlåningrat att vapen
till företagets väktare i med bevakningsuppdragsamband kräversom
beväpning. Bevakningsföretaget får lånadock inte :illut ett vapen

den har meddelats särskilt tillstånd lånän ett attannan som som
inneha sådant med ammunition.ett vapen

vapenlagenI 9 § regleras under vilka förutsättningar enskilden
får tillstånd inneha skjutvapen. Enligt första och andraattperson ges

styckena i lagrummet får enskild meddelas tillstånd atten person
skjutvapeninneha bara han har behov skjutvapnet. Vidareett om av

får tillstånd inneha skjutvapen huvudsakligen har pryd-att ett som
nadsvärde, samlarvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden,
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meddelas för andra ändamåläven skjutning. Tillståndän får i båda
fallen meddelas endast det skäligen kan inteantas att vapnetom
kommer missbrukas. Med undantag för eller signalvapen fåratt start-
enligt tredje istycket lagrummet tillstånd inneha pistol elleratt annat
enhandsvapen eller kulsprutepistol eller helautomatisktannat vapen
meddelas endast det finns synnerliga skäl.om

Tillstånd inneha skjutvapen skall enligt 10§ meddelas föratt
särskilt angivet ändamål och tillståndet får förenas med villkor att

skall förvaras på visst ellersätt innehas förvapnet att ett vapen, som
ändamål skjutning, skallän varaktigt obrukbart.annat göras Ett

tillstånd får tidsbegränsat.även göras
Om tillstånd inneha skjutvapen meddelas någon inteatt ännusom

förvärvat sådant gäller tillståndet endast under förutsättningett vapen
förvärvet sker inom månader från dagen för tillståndet.att sex

Tillståndsmyndigheten kan dock medge längre tid i enskilt fallett
11 § vapenlagen.

Enligt 12 § fårvapenlagen den har tillstånd inneha visstattsom
för skjutning inneha ammunition tilläven Tillståndvapen vapnet. att

inneha ammunition i fall får meddelas enskildaannat samtpersoner
sammanslutningar och huvudmän för det skäligen kanmuseer om

ammunitionen inte kommer missbrukas. sistnämndaDetantas att att
sikte på fall då någon inte har vapentillstånd endast samlartar ett utan
ammunition och fall då någon har vapentillstånd förett ett vapen

med prydnads-, samlar- eller affektionsvärde där det för samlarända-
mål kan finnas skäl ha ammunition till prop. 199091:l3Oatt vapnet

59.s.
Ammunition får enligt 13 § överlåtas till sammanslutningar som

i 8 § skytteföreningar, skyttekretsar och liknande och till denavse
enligt 12 § har eller tillstånd inneharätt ammunition. Vidareattsom

får ideltagare jakt för användning under jakten till deltagareannan
överlåta ammunition till denne berättigad innehaär ochattvapen som
vid tillåten tillfällig upplåtelse skjutvapen får upplåtaren ävenav

Ävenöverlåta den ammunition låntagaren kan behöva.antassom
sådana sammanslutningar i 8 § vapenlagen får tillsom avses egna
medlemmar eller till medlemmar andra sammanslutningar dettaav av
slag överlåta ammunition användas vid övnings- eller tävlingsskjut-att
ning under sådanäger sammanslutnings kontroll.som rum en
Slutligen får ammunition överlåtas ombud till den ärgenom som
berättigad inneha viss ammunition under förutsättningatt typen attav
ombudet har vapentillstånd.eget

Enligt 9 § vapenlagen får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter krav i frågaom om
skjutskicklighet, utbildning, ålder de villkor i övrigt skallsamt som

uppfyllda för tillstånd till innehav skjutvapen. Regeringenettvara av
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förskrifterhar meddelat sådana och villkor i vapenförordningen och
efter regeringens bemyndigande har Rikspolisstyrelsen i sin för-
fattningssamling FS utfärdat föreskrifter råd tillRPS och allmänna
vapenlagstiftningen.

föreskrivs§ vapenförordningen den ansökerI 5 att som om
inneha skall, inte ansökan uteslutandetillstånd att avservapen om

sådantändamål skjutning, kunna visa han kan handhaän att ettannat
angivnaansökan Därvid gäller i lagrummetnärmareavser.vapen som

nämligen för jaktvapen förkrav för olika med undantagvapentyper,
luft-,enhandsvapen för jakt, 2. enhandsvapen med undantag för jakt-,

kulsprutepistol ellerfjäder-, harpun- och kolsyrevapen, annat
målskjutnings-helautomatiskt enhandsvapen, och 4.utom annatvapen

luft-enhandsvapen, helautomatiskt eller kolsyre-, ellerän vapenvapen
aktivkrav uppställs bl.a. sökandenfjädervapen. De är ärattsom

eller motsvarandei någon skytteförening, i hemvärnetmedlem
skjutskicklighetdokumenterat sin medorganisation har vapnet.samt

för tillstånd inneha skjutvapengäller huvudregelVidare attattsom
vissa villkor kan tillstånd innehasökanden fyllt 18 år. Under att annat

helautomatisktenhandsvapen, ellermålskjutningsvapen än vapen
luft- fjädervapen den under 18 år.kolsyre-, eller ärsomges

ändamål skjutningskjutvapen för stadgasinnehavFör änannatav
vapenlagstift-föreskrifter allmänna råd tillRikspolisstyrelsens ochi

uppnått straffmyndig ålder,endast denningen, RPS FS 551-3 att som
skjutvapen. övrigt saknasår, få tillstånd inneha Idvs. fyllt 15 bör att

åldersgräns.regler om
i § vapenförordningentillståndskrav föreskrivs 5deUtöver som

för tillstånd inneha jaktvapenförordning,enligt 5a §krävs, attsamma
han har grundläggandesökanden avlagt visar attatt prov som

viltvård kan handha De harkännedom jakt och och vapnet. somom
sådant skall vid prövningen enligt 9 vapenlagen haavlagt § ansesprov

inte särskilda föranlederbehov jaktvapen, skäl annat.omav
enhandsvapen för jakt, och flerskottsvapen,För vapentyperna en-

Rikspolisstyrelsen efter samråd Naturvårdsverketmedvapen som av
inj ektionsvapen, eldrör ellerklassificeras salongs gevär,som gasvapen,

anordning möjliggör till skjutvapenpipa eller att ettannan som
ljuddämpareammunition föranvänds ärän avsett samtvapnetannan

ändamål§ vapenförordningen angivet för vilkafinns i 6 närmare
inneha sådant bör föreligga.behov ettatt vapen

tillstånd inneha och ammunition skallAnsökan görasattom vapen
polismyndighet och 9 vapenförordningen.skriftligen hos 7en

§tillstånd till införsel skjutvapen föreskrivs idet gäller 14När av
skall tillämpliga krävsvapenlagen lagens 8-10 §§ gälla i delar. Detatt

för tillstånd föra in skjutvapen till Sverige förut-således att att samma
för Ettsättningar gäller innehav skjutvapen uppfyllda.ärsom av
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införseltillstånd för skjutvapen eller ammunition medför enligt 15 §
vapenlagen under den tid föroch det ändamålrätt särskiltatt som

i tillståndet i Sverige inneha egendom har förts hit medanges som
tillståndet.stöd Av lagrummet framgår vidare införseltillståndetattav

gäller endast förutsättningunder införseln sker inom månaderatt sex
från dagen för tillståndet eller den längre tid tillständsmyndig-som
heten bestämmer i det särskilda fallet.

Skjutvapen får enligt 16 § vapenlagen särskilt tillstånd förasutan
till Sverige enskildain de i Sverige har inneharätt attav personer om

sådan föregendom bruk. Motsvarande gäller i frågaeget om
ammunition behörigen har förvärvats i Sverige. Svenska, danska,som
finska eller norska medborgare, inte fast bosatta i Sverige, fårärsom
föra in jakt- eller tävlingsskjutvapen med tillhörande ammunition från
Danmark, Finland eller tillNorge Sverige för tillfällig användning vid
jakt eller tävling i Sverige. sådant fallI får ammunitio-ochett vapnet

tillstånd innehas i Sverige den har fört in egendomenutannen av som
månader frånunder högst dagen för införandet.tre

berättigadDen bedriva handel med skjutvapen får enligtär attsom
20 § vapenlagen meddelas tillstånd till Sverige införa sådanaatt
skjutvapen omfattas hans handelstillstånd.som av

Enligt § vapenförordningen22 skall i huvudsak bestämmel-samma
i förordningen gäller för innehav eller ammunitionser som av vapen

gälla för införande eller ammunition till Sverige. Omäven av vapen
tillståndsansökningen ammunitioneller skallavser vapen som

tillfälligt vidanvändas jakt eller tävling ihär landet får sökanden visa
föreskrivna krav skjutskicklighet utbildningoch uppfyllda ochäratt
behov föreligger intyg från den ordnar jaktenatt vapnetav genom som

eller tävlingen.
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till

vapenlagstiftningen skall tillståndsgivningen liberal då ansökanvara
kortvarigt bruk i Sverige för styrkt ändamål, jaktt.ex.avser av vapen

eller tävling. Tillståndsmyndigheten bör dock infordra uppgifter om
sökandens kvalifikationer för vapeninnehav, exempelvis från den som
anordnar jakten eller tävlingen. I övriga fall bör dock en noggrannare
utredning sökandens förhållandenpersonliga och behovgöras om av

få föra in och ammunition. Danska, finska eller norskaatt vapen
föramedborgare vill in skjutvapen till Sverige för jakt ellersom

tävling måste styrka sin inneha i utförsellandet.rätt I övrigtatt vapnet
krävs endast de lämnar in skriftlig deklaration till tullmyndig-att en
heten på införselorten angående i fråga RPS FS 1992:2 FAPvapnet
55dl-3. Det således enbart nordiskaär medborgare med undantag-
för islänningar för vissa begränsade ändamål, jakt och tävling,som-
får föra in skjutvapen till Sverige deras lämplighet ochett utan att
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behov skjutvapnet enligt svensk vapenlagstiftningprövas ochav av
myndigheter.svenska

Den har tillverka eller tillhandahållarätt krigsmaterielattsom
enligt 3 eller 4 § lagen 1992:1300 krigsmateriel har också rättom

föra sådanain omfattas tillståndet tredje5 § stycketatt vapen som av
vapenlagen.

föraRätten skjutvapen och ammunition Sverige reglerasatt ut ur
huvudsakligen i krigsmateriellagen förordningen 1992:1303 isamt

Detta behandlas i avsnittämne.samma
drivaFör handel med skjutvapen krävs tillstånd. Enligt 18 §att

vapenlagen får sådant tillstånd meddelas den berättigadär attsom
driva handel i allmänhet och har de kunskaper behövs samtsom som

gjort sighar känd för ordentlighet och pålitlighet. Tillstånd får
meddelas endast för handel skall bedrivas yrkesmässigt och enligtsom
19 § vapenlagen medför tillståndet inneha skjutvapen.rätt att
Tillståndet får begränsas till omfatta endast vissa skjutva-att typer av

eller endast visst antal skjutvapen gången. Vidare fårett ettpen
tillstånd förenas med villkor skall förvaras på visst sätt.attom vapnen

Efter bemyndigande i 18 § vapenlagen har regeringen i vapenför-
ordningen, 24-34 §§, meddelat föreskrifter krav kunskaper förom

tillstånd driva handel med skjutvapen och vad i övrigtatt att som
Ävenskall gälla vid handel med skjutvapen. Rikspolisstyrelsen får

meddela sådana föreskrifter.
Ansökan bedriva handel skjutvapenmed skall görasattom

skriftligen hos polismyndighet föroch handelsrörelse bedrivsen som
juridisk skall finnas polismyndigheten godkänden personav en av

föreståndare ansvarig för bedrivsrörelsen riktigt. fårVidareär attsom
handelsrörelsen inte påbörjas förrän polismyndigheten har godkänt
lokalen och de andra anordnade förärutrymmen som vapnens
förvaring. Polismyndigheten skall till innehasäven attse vapen som

handlare förvaras på föreskrivet En handlares förvärvsätt.av en av
skall ske efter skriftlig rekvisition och rekvisitionerna skallövervapen

handlaren föra särskild inköpsförteckning. Vidare skall handlareen
anteckningarföra i särskild försäljningsförteckning hanoch ären

skyldig hålla inköps- försäljningsförteckningarnaoch med bilagoratt
tillgängliga för polisman lämna begärdadennesamt atten av upp-
lysningar bl.a. inköpta och försålda Minst gång åretom vapen. omen
skall polismyndigheten låta granska handlares inköps- och för-en
säljningsanteckningar med bilagor. Förteckningarna med bilagor är
handlaren skyldig förvara under år från10 den dag anteckningenatt
gjordes. åligger vidareDet handlare förvärvar någonen som vapen av

inte berättigad tillverka eller bedriva handelär medatt attsom vapen
överlåtarenkontrollera har tillstånd inneha inomatt att vapnet samt att

månad från förvärvet skriftligen anmäla detta hos polismyndighetenen



SOU 1994: 131 ....införsel och utförsel 77av vapen m.m.

samtidigt överlâtarens tillståndsbevis skall in det finns isom ges om
behåll.

Den berättigadär inneha skjutvapen får enligt 22 §attsom
vapenlagen tillfälligt låna till någon under följandeut vapnet annan
villkor.

Vapnet får lånas endast för ändamål innehavarensut samma som
tillstånd och högst under två veckor. Låntagaren skall regelavser som
ha fyllt 18 år. Pistoler, andra enhandsvapen, kulsprutepistoler och
andra helautomatiska får, inte låntagaren själv har tillståndvapen om

inneha sådant endast lånas föratt ett användning iutvapen, upp-
låtarens eller förnärvaro övning eller tävling underägersom rum
kontroll sådan sammanslutning i 8 § vapenlagen. Ettav en som avses
skjutvapen det föreskrivits särskilda krav för få inneha, fårsom att
endast lånas till den uppfyller krav. Detta gäller dockut som samma
inte skall användas enbart för provskjutning, övning ellervapnetom
tävling skjutbana och inte heller används vidnär jakt undervapnet
förutsättning det innehas under upplåtarens omedelbara kontroll.att
Slutligen får vapenhandlare låna till den spekulantäruten vapen som
på och fyllt 18 år för provskjutning på skjutbana,vapnet undersom
förutsättning, inte spekulanten själv berättigad innehaär attom ett

vapenhandlaren eller polismyndig-typ, attvapen av samma annan av
heten godkänd närvarande.ärperson

Enligt 37 § vapenförordningen skall vid utlåning intygav vapen om
lånet överlämnas till låntagaren inte innehas uteslutande ivapnetom
upplåtarens närvaro.

Av 23 § vapenlagen framgår skjutvapen i princip inte får lånasatt
till den har fått något skjutvapen förverkat eller fått tillståndut som ett

inneha återkallat och inte heller till denatt kan antasvapen som
komma missbrukaatt vapnet.

Den berättigadär inneha skjutvapen får enligt 24 §att ettsom
vapenlagen inte tillstånd till innehav vidta sådana åtgärderutan nytt
med funktions- eller verkningsgradvapnet att väsentligtvapnets
förändras.

För reparation och får skjutvapenöversyn endast lämnas till och
tillfälligt innehas antingen berättigade drivaärav attpersoner som
handel med sådana skulle berättigade låna ochattvapen, vara
självständigt ha hand eller har godkäntsvapnetom som av en
polismyndighet 25-25a §§ vapenlagen.

Skjutvapen ingår i dödsbo eller i konkursbo får enligtett ettsom
21 § vapenlagen särskilt tillstånd innehas den har tagitutan av som
hand boet till dess har överlåtits eller överlämnats förvapnetom
förvaring eller, fråga konkursbo,när konkursenär harettom
avslutats.
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ellerEnligt vapenlagen den innehar skjutvapen26 § är som
dethålla under sådan uppsiktammunition skyldig egendomen attatt

den. Ominte någon fara för någon obehörig kommerär ettatt
i lika säkertskjutvapen inte förvaras i Säkerhetsskåp ellerett annat

möjligtförvaringsutrymme föreskrivs i andra stycket att enom
från så det inte kan användasvapendel skall bort samttas vapnet att

för sig. Omvapendel och ammunition skall förvarasatt varvapen,
ammunition förhindradskjutvapen ellerinnehavaren är att taettav

tillenligt tredje stycket efter anmälanegendomen kan hanhand enom
förvaringföregendomen till någonpolismyndighet överlämna annan

år gången.under högst tre
vapenförordningen bemyndigatsi §Rikspolisstyrelsen har 21 att

ammunition skallochföreskrifter hurmeddela närmare vapenom
stycket vapenla-föreskrifterna i 26 § andraför uppfyllaförvaras att

gen.
till Sverigeeller införa skjutvapen kantillstånd innehaEtt att

får sådant tillstånd återkallas,vapenlagenåterkallas. Enligt 29 § ett Jm
ellermissbrukinnehavare skjutvapen vapnetett avgenomen av

visatnågot hanmed eller på äroaktsamhet sätt attannatvapnet
anledningtillfinns skäligeller detolämplig inneha attatt annarsvapen

Även vapenla-ammunition kan enligt 30 §tillstånd innehadet. attett
tillstånd förvapenhandlare kandet gälleråterkallas. När ett engen

ibestämmelsehar åsidosatttillståndshavarensådan återkallas enom
stödmeddelats medvillkorföreskrift ellervapenlagen eller ett somen

hancel,driver yrkesmässiginte längretillståndshavarenlagen, omav
detfinns, ellerinte längreför tillståndetförutsättningarna omom

vapenlagen.finns skälig anledning 31 §annars
skjutvapen eller detför missbruk ärOm det finns risk omav

återkallas ochtillstånd inneha kommersannolikt vapnet attett attatt
vapenlagenfår enligt 32 §särskilda skäl omhänderta det,det finns att

ammunition skallbesluta med tillhörandepolismyndighet att vapneten
Är får polismanöverhängande,risken för missbrukomhändertas. en

ammuniiio-ochomhänderta skjutvapnetsådant förordnandeäven utan
åtgärdenskyndsamt anmälafall skall polismannensådantI ett .iosnen.

omhändertagarrletomedelbart skallpolismyndigheten, pröva omsom
enligt anirapolisman hartillkommerbestå. Sammaskall rätt som en

länsstyrelsenförordnatsjakttillsynsmanstycket szmtäven avsomen
förordnidesärskiltKustbevakningen och Tullverket ellerpersonal vid

vid länsstyrelsen.tjänstemän
inlösasskall i vissa falltillhörande ammunitionSkjutvapen med av

vapenlagen.finns 33-36 §§inlösen iBestämmelserstaten. om
straff finns i 37 § vapenla-grundläggande bestämmelsenDen om

ellerberättigad till detskjutvapeninneharDen attutan varasomgen.
berättigadinteupplåter skjutvapen till denöverlåter eller är attsom
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inneha döms, gärningen har begåtts uppsåtligen,vapnet tillom
fängelse i högst år. Om gärningen har begåtts oaktsamhetett ellerav

brottet ringa, döms till böterär eller fängelse i högst månader.om sex
Är brottet döms till fängelse, lägstatt månadergrovt,anse som sex
och högst fyra år.

Till böter eller fängelse i högst månader döms enligt 38 §sex
vapenlagen bl.a. den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av grov
missbrukar inneha skjutvapenrätten använda det föratt attgenom
något ändamål han berättigadän till.ärannat

Enligt 38a § vapenlagen kan den bryter vissa angivnamotsom an-
mälningsskyldigheter dömas till böter.

Enligt 49 och 50 §§ vapenförordningen kan dömas till penningböter
eller böter för vissa angivna förfaranden.

40 §I vapenlagen föreskrivs egendom varit föremål föratt som
brott kan förverkas.

Enligt 39 § vapenlagen erinras för olovlig införselattom av vapen
eller ammunition och för försök till sådant brott straffas enligt VSL.

Som inledningsvis finns vissa vapenlagen inteangetts vapen som
tillämplig påär regleras i andra författningar, såsom lagenmen som

1988:254 förbud beträffande knivar och andra farliga föremål,om
knivförbudslagen, förordningen 1990:415 tillstånd tillsamt om
införsel vissa farliga föremål.av

Enligt § förordningen1 får inte springstiletter, springknivar,
knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt
karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande föras in i landet

tillstånd. Tillstånd till införsel får enligt 2§utan endastges om
sökanden kan visa föremålet här ingå iäratt avsett att en vapensam-
ling eller innehas för liknande ändamål. Vidare får tillstånd förges
batonger det slag enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustningav som
för viss tjänst eller uppdrag, föremålet förs in i landet för ingåattom
i sådan utrustning.

Tillstånd till införsel ifrågavarande föremål polismyn-prövasav av
digheten i den där förtullning skall ske 3 § förordningen.ort

förordningenI 4 § föreskrivs i fråga föremål omfattasatt om som
förordningen skall i tillämpliga delar gälla det föreskrivsav som

angående i vissa bestämmelser i vapenlagen och i vapenför-vapen
ordningen.

Rikspolisstyrelsen har bemyndigats meddela de föreskrifteratt som
behövs för verkställigheten förordningen 6 § förordningen.av

För olovlig införsel föremål omfattas förordningen ochav som av
försök till sådant brott finns bestämmelser påföljd i VSL 5 §om
förordningen.

Enligt § första1 stycket knivförbudslagen det inte tillåtetär påatt
allmän plats eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasie-
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undervisning bedrivs inneha knivar, andra stick- och skärvapen och
andra föremål ägnade användas liv ellerär att motsom som vapen
hälsa. framgårAv andra stycket förbudet inte gäller föremåletatt om

särskilda föreskrifter ingårenligt i utrustning för viss tjänst eller visst
uppdrag eller innehavet med hänsyn till föremålets art,om annars
innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som
befogat. Springstiletter springknivareller får enligt tredje stycket inte
innehas den under år.21ärav som

Enligt 2 § knivförbudslagen får knogjärn, kaststjärnor eller andra
sådana föremål särskilt ägnade användas vidär attsom som vapen
brott liv och hälsa springstiletter och springknivar intemot samt
överlåtas till under 21 år eller saluhållas.personer

uppsåtligen eller oaktsamhetDen bryter l eller 2 §motsom av
knivförbudslagen döms enligt till eller fängelse4 § böter i högst sex
månader. Om brottet ringa döms inte till I 5 §är att anse som ansvar.
knivförbudslagen finns bestämmelser förverkande.om

Regleringen inom4.2 EU

ministerråd utfärdade den 18 juni 1991 direktiv kontrollEU:s ett om
förvärv och innehav 91477EEG, det s.k. vapendirekti-av av vapen

systematiskaför kompensera kontroller mellan med-vet, att att
den inre marknaden genomfördes.lemsländerna kom upphöra näratt

inledningen vapendirektivet skall införas effektiva reglerEnligt till
förvärvför kontroll inom respektive innehav och skjutvapenstat avav

mellanoch beträffande överföring sådana medlemsstaterna.av vapen
innehåller ställs på respektiveDirektivet de lägsta krav med-som

lagstiftninglemsstats i dessa hänseenden. framgår dock klartDet att
medlemsländerna beträffande sin kontroll får ellerantavapenav
behålla regler direktivetdeär strängare änsom anger.som

Enligt vapendirektivet delsdels skjutvapen,utgörs vapen av av
andra i den nationella lagstiftningen definieras som vapen.vapen som

Tillhuvudsakligen skjutvapen behandlas i direktivet.Det är som
skjutvapen räknas enligt direktivet föremål faller in underalla som

tillnågon de specificerade kategorier, i bilagavilka 1tasav upp
vapendirektivet, eller sådant dvs.vital delutgör ett vapen,som en av
slutstycke, patronläge och pipa.

förstaVapendirektivet delar in kategorier. Deni fyravapen
förbjudnakategorien sådana skjutvapen skall attavser som vara

till-förvärva och inneha, den andra skallsådana varaavser som
underkastadeståndspliktiga, den tredje sådana skallavser varasom

amnälningsskyldighet och den fjärde skjutvapen.andra
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Enligt vapendirektivet skall medlemsstaterna viss kontrollutöva
handelnöver med skjutvapen inom respektive Vidare skall vissastat.

krav uppfyllda för skall tillåtas förvärva skjutvapenvara att en person
de angivna kategorierna. Om förvärvaren inte bosattav iär det

medlemsland där förvärvet skalläger särskilda villkorrum vara
uppfyllda. Bestämmelserna förvärv och innehav ammunitionom av
skall desamma för innehav det skjutvapen för vilketvara som av
ammunitionen avsedd.är

Oavsett vilken kategori tillhör får det överförasett mellanvapen
medlemsstaterna endast på något följande sätt.av

Den vill överföra till medlemsstatett kansom vapen en annan
ansöka licens för detta i den medlemsstat där finns.om Envapnet
sådan ansökan ifrågavarandeprövas medlemsstat Dettaav ensam.
förutsätter dock den medlemsstat till vilken överföringenatt skall ske
har tagit den ifrågavarande på listaupp vapentypen överen vapen som
får överföras till medlemsstaten dess föregående samtycke.utan

En medlemsstat kan undanta vapenhandlare från skyldigheten att
för varje inbördes förflyttning skjutvapen söka tillståndav attgenom
utfärda generellt tillstånd med högstett års giltighet. Ett sådanttre
skall följa respektive skjutvapen till destinationsorten och begäran
visas för medlemsstaternas myndigheter. Senast vid tidpunkten för
förflyttningen skall vapenhandlaren lämna förflyttningsuppgifterna till
den behöriga myndigheten i den medlemsstat lämnar.vapnetsom

Den andra alternativa proceduren följande. Förär skjutvapenatt
skall få medföras under två eller flera medlemsstateren resa genom
krävs huvudregel godkännande från respektive medlemsstat.som

Jägare och sportskyttar får emellertid under vissa förutsättningar
godkännande från berördautan vid mellan olika med-stater resor

lemsländer medföra vissa slags skjutvapen finns iupptagnasom ett
europeiskt Det europeiska är personligtvapenpass. Vapenpasset ett
dokument på begäran skall utfärdas medlemsstaternasom av

legalt förvärvar och använder skjutvapen. Ipersoner skallsom passet
de innehavaren förvärvar och använder föras in liksomvapen
förändringar i vapeninnehavet eller i egenskaper förlustsamtvapnens
och stöld Passet skall ha giltighetstid på högst år5av vapen. en men
tiden skall kunna förlängas. För vissa den längsta giltighets-ärvapen
tiden år.10 Den använder skall alltid medföravapnetsom passet.
Vapenpasset grundar inte någon medförarätt tillatt ett vapen en
medlemsstat förbjuder förvärv och innehav sådantsom ettav vapen
eller kräver tillstånd för detta. I sådant fall skallsom ett Vapenpasset
innehålla uttrycklig uppgift därom.en

Direktivet föreskriver också varje medlemsstat skall delgeatt annan
berörd medlemsstat information bl.a. överföring skjutvapen.om av
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sådanför utbyteskall nätverkMedlemsstaterna upprätta ett av
information.

Vapenlagsutredningens förslag4.3

vapenlagstift-Vapenlagsutredningen haft till uppgifthar överatt se
behövs fördennaundersöka vilka ändringar iningen och då bl.a. som
uppfyllas.i skallmedlemskap EUde krav ställs vid ettatt som

SOU 1994:4förslag betänkandethar lämnat sina iUtredningen
Vapenlagen och EG.

svenskavarit denför Vapenlagsutredningen harfrågaEn om
artikel 36 ienligtnågot går vadlagstiftningen sätt utöver som

friainskränka denförgodtagbara skälRomfördraget utgör att
på kontrollvapendirektivets kravuppfyllerrörligheten och den avom

skjutvapen och ammunition.
lagstiftningensvenskaVapenlagsutredningens uppfattning denär att

Romfördragetartikel ienligt 36 utgörinte går vadutöver som
fria rörligheten.skäl inskränka dengodtagbara att

generellthållervapenlagenVapenlagsutredningen konstaterar att en
och någravapendirektivetförhållande tillskyddsnivå ihög attsett

Sverige behövs barainomför innehavbestämmelserändrade vapenav
sökerEU-medlemsstatifall någon bosattför det äratt annanensom
enligtskjutvapensådanttillstånd här i landet förvärva ettatt som

Därför föreslår Vapenlags-tillståndspliktigt.vapendirektivet skall vara
vapentillstånd då skallförsedvanliga villkorutredningen det utöveratt

myndighet i hemlandetbehörigmedgivande frånbeviskrävas samtom
fårregeringen bestämmermyndighetregeringen eller denatt ge

föreskrifter det förfarandet.närmareom
för detbehövsVapenlagsutredningen reglerVidare att nyaanser
frånmedgivandefåbosatt i Sverige önskarfall någon är enatt som

EU-medlemsstatimyndighet för förvärvsvensk ettaven annan
tillståndspliktigt.skallenligt vapendirektivetskjutvapen varasom

be-fallsådantuppfattning bör iEnligt utredningens ett samma
rörandetillståndsärendedömningsgrunder huvudsak gälla ii ettsom

skjutvapnet i Sverige.innehav av
EU-med-andraSverige ochFörflyttningen skjutvapen mellanav

ochske så säkertkunnabör enligt Vapenlagsutredningenlemsländer
vapendirektivet.imöjligt utifrån krav ställssmidigt de somsom

Vapenlagsutredningenenligti börMedborgare EU-medlemsstater
tillståndefterSverige förstskjutvapen tillhuvudregel få medtasom

svensk myndighet.av en
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Når det gäller tillfällig användning vid jakt eller tävling bör enligt
Vapenlagsutredningen medborgare i EU-medlemsstater före-utan
gående tillstånd få med skjutvapen till Sverige under förutsättningta

införda i skjutvapenpasset.äratt vapnen
I de fall tillstånd flytta skjutvapen från Sverige tillatt en annan

medlemsstat krävs för uppfylla vapendirektivets krav skall, enligtatt
Vapenlagsutredningen, på begäran tillstånd flytta kunnaatt vapnet ges

får föras landetäven tillståndsfritt.vapnet utom ur
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5 Bestämmelser införsel ochom

utförsel krigsmaterielav

5.1 Gällande i Sverigerätt

Lagen krigsmaterielom

SverigeI råder sedan länge förbud föra krigsmaterielett mot att ut
regeringens tillstånd. Tidigare har dettautan reglerats i särskild lagen

förbud utförsel krigsmateriel. denmot I gällande lagenom av nu
1992:1300 krigsmateriel regleras krigsmaterielkontrollen inteom
bara det gäller frågornär utförsel 6 §, tillverkningävenutanom
3 § och tillhandahållande 4-5 §§, liksom ingående och ändring av
avtal, utbildning, marknadsföring m.fl. frågor 7-12 §§. I anslutning
till lagen har utfärdats förordningen 1992:1303 krigsmateriel.om

Vad gäller utlandssamverkan krigsmaterielornrådet baserar sig
lagen på generell förbudsprincip. För undantag från lagens förbuden
gäller två övergripande kriterier; dels s.k. utlandssamverkanatt är
erforderlig för tillgodose det försvaretssvenska behovatt materielav
eller kunnande eller i övrigt säkerhetspolitisktär önskvärd, dels att
samverkan inte står i strid med principerna eller målen för Sveriges
utrikespolitik. Regleringen uppbärs alltså de svenska säkerhets ochav
utrikespolitiska målsättningarna.

Det generella förbudet omfattar inte bara utförsel krigsmaterielav
inkl. överföring telekommunikationav programvara genom etc. utan
också tillhandahållande krigsmateriel finns i utlandet,av som
upplåtelse eller överlåtelse tillverkningsrätt, ingående samarbets-av av
avtal, militärt inriktad utbildning utländska medborgareav m.m.

Det finns enligt utredningens mening inte skäl för någon mer
detaljerad redovisning krigsmateriellagens bestämmelser i dettaav

Åtskilligtbetänkande, vilket gäller varutrañk. det regleras iav som
lagen, såsom tillverkning, tillverkningsrätt, metod för tillverkning av
krigsmateriel nationella förhållandenröra respektiverentm.m. synes,
samarbete inte varutrafik.som avser

Krigsmateriellagen innehåller i 18-23 §§ bestämmelser tillsynom
och uppgiftsskyldighet revisors kontrollskyldighet. Dessasamt om
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bestämmelser har till syfte möjliggöra kontroll efterlevnadenöveratt
tillstånd. Tillsynsmyndig-lagen och med stöd denna meddeladeavav

enligt krigsmaterielförordningen Krigsmaterielinspektio-het 19 §är

nen.

Krigsmaterielbegreppet

omfattar enligt ammunition ochkrigsmateriel §Lagen l vapen,om
för militärt bruk utformad materiel. innebördenDen närmareannan

regeringsföreskrifter.krigsmaterielbegreppet läggs fast iav
föreskrifter finns i krigsmaterielförordningen. DärNärmare anges

tillsådan materiel i bilagalagen tillämpas är upptagenatt som en
övrigförordningen. Materielen indelas i krigsmateriel för strid och

detaljerad uppräkning olikakrigsmateriel. Bilagan innehåller en av
indet inte finns skäl här gåslag sådan materiel, närmareattav som

pa.
föregicks utredningsarbete gällde bl.a.Lagens tillkomst ett somav

krigsmateriel,jfr SOU 1989:66krigsmaterielbegreppet Begreppet
ocksåutredningsdirektivvarvid i enlighet med gällande generella

dock summariskt ivissa EG-aspekter. Frågan behandladesbeaktades
vid sina kontakter medUtredningen hade intebetänkandet s. 75.

före-information eventuelltEG-kommissionen erhållit närmare om
påeller planerad politikkommande enhetliga regler om-gemensam

rådet.
medpropositionen 1991922174Vid tiden för beslut prop.om

Sverigeskrigsmateriel EES-avtalet ingånget ochförslag till lag varom
statsrådetbehandling. Föredragandemedlemskapsansökan under uppe-
regleringensig därför utförligt vid EG-aspekten. Förhöll mera

europeiskalikväl deltagandet i detkrigsmaterielomrádet bedömdes
till den nationellaintegrationsarbetet i dagsläget spela i förhållandeen

underordnad roll. betonades detsvenska lagstiftningen Däremot att
då skedde rörandefanns beröring mellan de överväganden somen

för klassificering materielkrigsmaterielbegreppet och principerna av
fanns fördelarfanns EG-länderna.och den praxis hos Det storasom

produktslag i praktikenförknippade med enig vilkasyn somen
principerna föromfattas Romfördragets undantag från friaskulle av

enligtkrigsmateriel. Pâ det området pågickvarurörelser i fråga om
utrednings-föredraganden inom inte slutfört och samord-EG ännuett

vilken bedömdes förförutskickades anpassning,ningsarbete. Det att en
innebärasikt bli önskvärd, inte skulle kommasvensk del kunna att

klassificeringsfrågornaförändringar i dennågra principiella syn
svenskai propositionen. Dock kunde denredovisades närmaresom

behövas.k. krigsmateriellistan komma översyn äntätareatt som
23 f..tidigare prop.ägt s.rum
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Utredningen finner för sitt uppdrag inte erforderligt gå närmareatt
in på principerna för klassificering krigsmateriel, nöjer sigutanav
med konstaterandet avgränsningsfrågorna redan vid tillkomstenatt av
gällande krigsmateriellag varit föremål för uppmärksamhet och att
krigsmaterielregleringen till sin konstruktion sådan fortlöpan-är att en
de anpassning möjlig till den gränsdragningär mellan krigsmateriel
och andra varukategorier aktuell inomär EU.som

Utförsel krigsmaterielav

Förbudet utförsel krigsmateriel finns i 6 § lagen krigsmate-mot av om
riel. Där i första stycket krigsmateriel inte får förasattanges ut ur
landet tillstånd regeringen, inte följer lagenutan ellerannatav om av

författning.annan
Utförsel krigsmateriel omfattas sålunda enligt bestämmelsenav av
generellt förbud, från vilket regeringen kan meddelaett undantag. I

fråga likställs med utförsel överföring till utlandetom programvara
Ärendentelekommunikation eller liknande sätt.annatgenom som

inte utförsel i omfattning ellerstörre i övrigt inte äravser som av
vikt fårstörre det statsråd harprövas till uppgift föredraattav som

ärenden utförsel krigsmateriel. Regeringen eller den myndighetom av
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter utförselsom om av

skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild räkningpersons
skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vidsamt

jakt, tävling eller övning riket, skjutvapen för reparation,utom av
eller liknandeöversyn åtgärd, skjutvapen förts in iannan av som

landet för sådan åtgärd för sådana jakt- och tävlingsskjutvapensamt
och tillhörande ammunition har förts i landet i enlighet medsom
bestämmelserna i 16 § 2 vapenlagen 1973:1176. Sådana särskilda
föreskrifter har meddelats i 9-14 §§ krigsmaterielförordningen frågai

s.k. handeldvapen, varmed enligt förordningens 2 förstås§ pisto-om
ler, revolvrar, karbinergevär, och kulsprutepistoler, vilka kan
medföras personlig beväpning och brukas användandesom utan av
lavett eller benstöd. Befogenheten meddela utförseltillstånd har iatt
betydande omfattning delegerats till polismyndigheterna finnsvarom
föreskrifter i 11-13 § förordningen. Generaltullstyrelsen får meddela
vissa föreskrifter.närmare

Tillstånd till bl.a. utförsel får enligt lagens förenas14 § villkormed
med kontroll- och ordningsbestämmelser. De kan enligt 15 §samt

meddelas för viss tid eller tills vidare.
När utförseltillstånd meddelas regeringen skall enligt 15 §av

krigsmaterielförordningen utförseln anmälas till tullmyndigheten senast
vecka innan utförseln skall ske. Förordningen innehåller slutligenen
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uppgifts- deklarationsskyldighet ochvissa bestämmelser ochom om
avgift för tillstånd 21-25 §§.

Införsel krigsmaterielav

krigsmateriel har inte funnitsFörbud införsel övervägts,mot av men
för försvaretsskäl har varit import i allmänhet skermotiverat. Ett att

omfattas bestämmelsernakrigsmaterielindustrins räkning eller avresp.
Jfr l99l92zl74 73.i vapenlagen. s.prop.

tillhandahålla krigsmaterielhar tillverka eller harDen rätt attsom
omfattas tillståndet.föra in sådana Dettaockså rätt att vapen som av

fall vapeninförsel1973:1176. I andraföljer § vapenlagen5 avav
polismyndighet. Därmed sammanhängandetillståndmeddelas av en

behandlats i tidigare avsnitt.frågor har
import sammanhänger fråganMed frågan omom av vapen

Transitering gäller till övervägande delSverige.transitering genom
från nordiska grannländer. de riktlinjertill och våra Avleveranser
tillståndsgivning följer hinder i dessa falltillämpas för attsom

bedöms föreligga.generellt inte

Ansvarsbestämmelser m.m.

överträdelse Vutförselför-erinraninnehåller i 24 §Lagen attom aven
enligt bestämmelserna iförsök därtill straffas VSL. Varu-budet och

vissa omständighetersmuggling kan under attvara anse somav vapen
Även förverkandebestämmelser tillämpliga.VSL:s ärgrov.

för brott krigsmateriel-grundläggande straffbestämmelsernaDe mot
bryter något lagens förbudfinns ilagen 25 Den mot annatsom av

regeringen medutförsel eller förbud stödän mot avsomsom avser
enligt förstavisst anbudslämnande eller avtal döms12 § meddelat mot

fängelsehar skett uppsåtligen, till böter eller igärningenstycket, om
oaktsamhet, till bötergärningen har sketthögst två år eller, om av

paragrafens andra stycke finnsi månader. Ieller fängelse högst ensex
förstraffbestämmelse strafflatituder densärskild med somsamma

vilseledande förmår regeringenoaktsamhetuppsåtligen eller genomav
föranleder till-enligt lagen och därigenomtillståndlämna attatt
utbildning kommertillhandahållande eller militärt inriktadverkning,

i ringa fall.skall inte dömas tilltill stånd. Enligt tredje stycket ansvar
skall enligtenligtuppsåtligt brott 25 §Om är grovt,att somanse

fyra år.fängelse, lägst månader och högst26 dömas till§ sex
bedömandebeaktas vidomständigheter skallExempel omsom

varitbetydande värde,detbrottet ärär storgrovt avsett avom
Enligtsärskilt allvarligvaraktighet elleromfattning eller art.annars av

får gärning särskilt allvarligmotiven 199192 110prop. arts. en av
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föreligga exempelvis överlåtelse tillverkningsrätt haranses om av en
inneburit materiel utomordentligt kvalificerat slag kunnatatt av
komma tillverkas i land, till vilket utförsel krigsmateriel frånatt ett av
Sverige inte kan komma i fråga. Likartade synpunkter skall vidare
kunna anläggas i fråga viss kunskapsöverföring.om

Subsidiärt i förhållande till såväl VSL:s krigsmateriellagenssom
bestämmelser straffstadgandet iär 27 gäller brott motsom
skyldigheten underrätta regeringen anbud och avtal elleratt motom
skyldigheten i vissa i lagen angivna fall lämna fullständiga ochatt
riktiga uppgifter, fullgöra anmälningsskyldighet Lagens olikam.m.
straffbestämmelser vidare samtliga subsidiäraär i förhållande till

.brottsbalksbrott, vilka bestämmelsernanärmast försäkranav om osann
och intygande spioneri kan komma i fråga. Allmänt åtalosant samt
kräver i allmänhet tillstånd tillsynsmyndigheten.av

5.2 Regleringen inom EU

Romfördragets artikel 223.

Romfördraget innehåller i artikel 223 undantag på krigsmaterielom-ett
rådet från fördragets övriga bestämmelser, inklusive dem reglerarsom
de fria varurörelserna den marknaden. Frågangemensamma om
undantaget sträcker sig så långt, medlemsländerna i tullhänseendeatt

förakan oberoende importpolitik har Kommissionen förts underen av
EG-domstolens prövning.

artikeln framgårAv till börja med art. 223.1.a ingenatt att
medlemsstat förpliktad lämnaär upplysningar, vilkas utlämnandeatt
den strida väsentliga säkerhetsintressen.motanser egna

artikelnI vidare bl.a. 223.art. .b fördragetsl bestämmel-attanges
inte hindrar medlemsländerna från vidta de åtgärder deser att som

nödvändiga för skydda sina väsentliga säkerhetsintressenattanser egna
och tillverkning ellerrör handel med ammunition ochsom av vapen,
krigsmateriel. Sådana åtgärder får dock inte försämra konkurrensvill-

påkoren den marknaden för inte särskiltärgemensamma varor som
avsedda för militära ändamål. Bestämmelsen innefattar sålunda såväl

krigsmateriel vissa s.k. dual use-produkter, sådana kanren som som
föranvändas såväl militära civila ändamål, restriktivärsom men mera

i fråga det slagetom senare av varor.
Slutligen framgår artikeln art. 223.2 Rådet skall enhälligtattav

fastställa lista de på vilkaöver nyssnämnda bestämmelse skallen varor
tillämpas art. 223.3 listan, likaså i enhällighet, kan ändrassamt att
på förslag Kommissionen.av
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Kommissionen uppsikthar de åtgärder medlemsländerna vidtaröver
med stöd artikel 223. Medlemsländerna enligt artikel skyldi-225ärav

stå till förfogande för samråd med Kommissionen, åt-attga om
gärderna leder till konkurrensförskjutningar på den gemensamma
marknaden.

Genom râdsbeslut den april 1958 upprättades förteckning15ett en
på enligt inte offentliggjorts.artikel 223.2. Beslutet harvaror
Förteckningen därefter reviderats,har inte unde:ärenmen ny nu
utarbetande.

principiellt förArtikel 223 betrakta uttryck med-är att ettsom
rädighet angårlemsländernas oinskränkta frågor deras natio-över som

unionsfördraget,nella säkerhet. Artikeln har inte ändrats vilketgenom
i den s.k. andra pelaren innehåller bestämmelser om en gemensam
heltäckande utrikes- och säkerhetspolitik. Den torde dock enligt visst

jfruttalanden EF-Karnov 1993 1417, 25 tolkaatts. n. numera vara
ljuset bestämmelser i unionsfördraget Ji dessa art. J.11. Inornav -

för utrikes- och säkerhetspolitiken diskuterasdenramen gemensamma
för Vissa,inom de allmänna kriterierna allmänEU vapenexport.

kriterier överenskommits.hållna, har
artikelMateriel inte omfattad 223, dvs. för-avsom anses av

allmännateckningen krigsmateriel, faller under de reglernaöver om
frän principen friafria varurörelser. Undantag varurörelser skal.om

följaktligen i Romfördraget. skyddshänsynstöd i artikel 36 Detäga
där fråga hänsyn till allmän säkerhet.det kan ärvara om

Viss praxis förekommer. Innebörden begreppet allmän säkerhe:av
första gängen i falleti förevarande sammanhang prövades Campus Oi

återgivetmål Oil: Slg 1984 2747; i7283 Campus UDH:s rätts-s.
upprätthâllandetfallssammanställning. gällde restriktionerDetta av

hänsyninköpsförpliktelse och prisbindning med till Republiken
skydd för oljeförsörjningen.Irlands behov ifrågavarandeDenav

regleringen ansågs omfattad förbudet artikel kundei 30 denav men
upprätthållas med stöd artikel 36. proportionalitetsbeDomstolensav

fårdömning bedömas grund-ganska mild. Medlemsländernasnog som
säkerhetsintressen tydligen förhållandevisläggande väger tungt .

förhållande till intresset fria varurörelser.av
det Richards-fallet mål C-36789 1991I Richards; Slgsenare s

EG-domstolen uttryckligen4621 har förklarat begreppet allmänatt
i artikel omfattar medlemslandetssäkerhet 36 inre såväl yttr:som
Fallet hade sin bakgrund i förbudsäkerhet. i Luxemburg gällandeett

såsom strategiska förbudeansedda Med stödmot export av varor. av
transitering tilhade Luxemburg från Frankrikegenomen av varor

Ävenforna Sovjetunionen meddenna dom framgårstoppats. attav
inom vida harlemsstaterna tillgodose nationella säker-rätt attramar

hetsintressen.
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6 Bestämmelser skydd utförselmotom

vissa äldre kulturföremålav

6.1 Gällande i Sverigerätt

Bestämmelser skydd utförsel vissa äldre kulturföremål frånmotom av
Sverige finns i kap.5 lagen 1988:950 kulturminnenom m.m.
Bestämmelserna innebär det i princip krävs tillstånd för utförselatt av
vissa kategorier föremål bedömts kulturhistorisktav som som
värdefulla. Olovlig utförsel och försök till sådant brott straffbe-ärett

ilagd VSL.
kap.Av 5 § kulturminneslagen1 framgår äldre svenska ochatt

utländska föremål, i kapitlet ochnärmare är storsom anges som av
betydelse för det svenska kulturarvet, inte får föras landetut utanur
särskilt tillstånd. Med svenska kulturföremål föremål äravses som
eller kan framställda i Sverige ieller landantas ett annatvara av en
svensk och med utländska föremål föremål framställdaäravses som
i land svensk 2 §.änett annat av annan en

De olika kategorier svenska kulturföremål för vilka tillstånd tillav
utförsel krävs finns i 5 kap. 4 Dessa föremålupptagna är:

Föremål, har framställts före år 1600, värde: aoavsettsom
tryckta skrifter, kartor och bilder b handskriftersamt perga-

ellerment papper.
Mer 100 år föremålgamlaän värde: dryckeskärl,aoavsett
seldon och textilredskap, de och har målad ellerär träom av
skuren dekor, folkdräkterb och broderad eller mönstervävd
folklig textil, bonadsmåleri,c d möbler, speglar och skrin, e
golvur, och bordsur, fVäggur signerade fajanser, musikinstru-g

h skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen.ment samt
Mer 100 år föremålgamlaän med värde 50 000 kronor,överett
i den mån föremålet inte kan hänföras under punkt mål-a
ningar, teckningar och skulpturer, b föremål keramik, glasav
och porfyr, föremålc guld, silver och brons med undantagav av

och medaljer d ljuskronor och vävdamynt samt tapeter.
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50 år gamla föremål4. Mer med värde 2 000 kronor, iän överett
mån föremåletden inte kan hänföras punkt ellerunder 1 a

samiska föremål, ickeb tryckta protokoll, brev, dagböcker,
manuskript, och räkenskaper, handritade kartor ochcnoter
ritningar d tekniska modeller ochsamt prototyper samt veten-
skapliga instrument.

tillstånd enligtSärskilt krävs 5 kap. § kulturminneslagen för5 även
kulturföremål,utländska kan ha kommit till Sverige föreantassom

och har värde 50 kr: och1840, 000 a möbler, speglaröverettsom
skrin, golvur, och bordsur, musikinstrument, db cväggur

skyddsvapen, målningar, teckningarskjutvapen, blankvapen och e
och skulpturer, f föremål keramik, glas och elfenben, föremålgav

guld, silver och brons med undantag och medaljer hsamtmyntav av
ljuskronor och vävda tapeter.

utförseltillstånd för del sådant föremålDet krävs även etten av som
i kulturminneslagen. framgårhar 5 kap. 4 och 5 Dettaangetts av

6 § i kapitel.samma
Tillstånd utförsel kulturföremål skall enligt kap. 8 § kultur-till 5av

kulturföremålet inte betydelse för detminneslagen är storges om av
Även kulturföremålet betydelsenationella kulturarvet. är storom av

får enligt utförseltillståndför det nationella kulturarvet lagrummet ges
institution i utlandet. Vidare får enligtföremålet förvärvas av enom

regeringen, under förutsättningkap. 16§ kulturminneslagen5 att
kulturföremål detsynnerliga skäl föreligger, medge attatt ett trots-

försbetydelse för det nationella kulturarvet landet.är utstor urav -
kulturföremålkulturminneslagentillstånd får enligt 5 kap. 7 §Utan

föras landet,ut omur
för bosättaföremålets flyttar från Sverige sig iägare att ett annat

land,
föremålet eller bodelning förvärvats2. hartestamente avgenom arv,

enskild bosatt i land,är ett annaten person som
föremålet offentlig ellerförs institution här i landetut enav en
institution får bidrag landstingskom-kommun ellerstat,som av

förasoch det skall tillbaka till Sverige,mun
föremålet sambandförs enskild för användas i4. ut attav en person

tilloffentlig kulturverksamhet skall föras tillbakamed och det
Sverige, eller
föremålet tillfälligt inlånat från utlandet.är

ansökan utförsel kulturföremål till Riksanti-En skall inom av ges
kvarieämbetet, har samordnande funktion. Frågor tillståndsom en om

kulturföremåltill utförsel beroende på föremåletsprövas art avav - -
Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens
konstmuseer eller Nordiska och kulturmin-5 kap. 9 10museet
neslagen.
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Enligt 5 kap. 17§ kulturminneslagen olovlig utförselär av
kulturföremål och försök till sådant brott straffbelagt enligt VSL.ett

6.2 Regleringen inom EU

EU har fattat beslut två åtgärder vad gäller kulturföremål ärom som
kompensatorisk Reglerna kulturföremål består delsart.av om av en

förordning EEG 391192 utförsel kulturföremål och delsnr om av
direktiv 937EEG återlämnande kulturföremålett olagligtom av som

har flyttats från medlemslands territorium.ett
Enligt EU-förordningen krävs det exportlicens för få föraatt ut

vissa i bilaga till förordningen angivna kategorier kulturföremålen av
från EU. Tillstånden utfärdas respektive EU-land kan vägrasav men
med stöd landets interna lagstiftning till skydd för kulturskatter.av
Om kulturföremål kan nationalskatt förett någonanses vara en av
medlemsstaterna bör enligt EU-förordningen exporttillstånd också

den där föremåletvägras befinner sig. En utfärdad exportlicensstatav
skall gälla inom hela EU samtidigt länderna skallgemensamtsom
kontrollera kulturföremål vid Gemenskapensexporten gräns.yttreav

Enligt EU-direktivet återlämnande kulturföremål skallom ettav
kulturföremål olagligt förts bort från medlemsstats territoriumsom en
under vissa förutsättningar återlämnas till den Det behöver intestaten.

fråga stulna eller olovligt åtkomnasätt föremål. Detannatvara om
avgörande det skettär olaglig utförsel kulturföremålet.att en av

Med kulturföremål skall enligt direktivet förstås sådana föremål som
klassas nationell skatt enligt lagstiftning eller administrativasom en
förfaranden förenligaär med artikel i36 Romfördraget. Vidaresom
skall föremålet tillhöra någon de kategorier föremål fallaochav av

Äveninom de värdegränser framgår bilaga till direktivet.som av en
föremål inte framgår bilagan kulturföremål i direktivetsärsom av
mening de integreradutgör del offentliga samlingarom en av som
framgår arkivs eller bibliotekssamlingars inventarieför-av museers,
teckningar eller inventarierär i kyrkliga institutioner.

De kategorier föremål skall kulturföremål i såvälav som anses som
förordningen direktivet sammanfaller i huvudsak. Följandesom
kategorier föremål skall därvid kulturföremål:av anses som

Vissa arkeologiska föremål äldre 100 år,är änsom
2. Föremål integrerad del söndertagnautgör konst-som en av

närliga, historiska eller religiösa minnesmärken äldreär änsom
100 år,
Tavlor och målningar utförts förhelt hand, på vilketsom
underlag och i vilket material helst,som
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teckningarkategori och 2 ochinte tillhör 1Mosaiker4. somsom
vilket materialvilket underlag och iför handutförts helt som

helst,
litografier medsilkscreentryck ochtryck,Originalgravyrer,

originalaffischer,ochrespektive matriserderas
framställdakopior,originalstatyer ochellerOriginalskulpturer6.
kategoriinte tillhöroriginalet ochenligt process somsamma

film och negativ dessa,Fotografier,N av
partitur,inklusive kartor ochmanuskript,Inkunabler och

i samlingar,enstaka eller
i samlingar,enstaka eller100 år,äldre9. Böcker änärsom

200 år,äldreTryckta kartor10. än
år, vilketäldre 50delar,däri ingående änArkiv och är11. som

helst,i vilket mediumunderlag och som
mineralo-botaniska,från Zoologiska,föremålSamlingar och12. a

samlingar,anatomiskagiska eller
etnografiskt ellerpaleontologiskt,historiskt,Samlingarb av

numismatiskt intresse,
är,äldre 75Transportmedel än13. är samtsom
kategorierna 1-13 ärinte tillhörantikviteterAndra14. somsom

år.äldre 50än
äldreföremålen skallgäller dessutomkategorierna 3-8För att vara

upphovsmannen.år och inte tillhöra50än
omfattasföremål skallkategoriernaovannämndadeFör att avav

ellerderas värdeocksådirektivet krävsförordningen och motsvararatt
gränsvärden.ekonomiskaöverstiger vissa

ekonomisktkrav påfinns inget8 och 11kategoriernaFör
och 10kategorierna 7gränsvärdet förekonomiskavärde. Det

00012-14 till 50kategorierna 9 och000 föruppgår till 15 ecuecu,
uppgår det till 150 000för kategori 3och ecu.

förtsha olagligt bortdirektivetkulturföremål skall enligtEtt anses
skydddess reglerstridfrån territorium idet förts motstats omenom

EU-förordningeneller i stridnationella skatterför exportmot om av
olagligt bortförtföremåletkulturföremål. Vidare skall omsomanses

bortförsel ellertidsbegränsad lagligåterlämnas efterdetta inte en
för tillståndställtsvillkoröverträdelse skettnågon ett somavannan

bortförsel.till sådan
förfarande föraangivetsärskiltfår enligtåterkrävandeDen ettstaten
föremåletland därvid domstol i detåterlämnandetalan rentom

eller,föremåletinneharriktar sig denfaktiskt finns. Kravet mot som
vissaväckas inomskallTalanmellanhanden.sådan saknas, motom en

olagligen harföremålangivna tidsfrister och kani direktivet somavse
januari 1993.bortförts efter den l
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åläggs âterlämnaDen kulturföremál har under förut-att ettsom -
sättning han visat vederbörlig och uppmärksamhet vidatt omsorg
anskaffandet föremålet få skälig ersättning. Respektiverätt attav -
medlemsland har möjlighet utforma de bestämmelsernanärmareatt om
hur ersättningen skall bestämmas hur bevisbördanoch skall placeras.

Direktivet omfattas EES-avtalet enligt särskilt beslut den 8ettav
1994. Sverige har åtagit sig införliva direktivet med sinattmars

lagstiftning före den januari1 1995.
Återläm-promemoria från KulturdepartementetI Ds 1994:66en

kulturföremâl har föreslagitsnande direktivet skall införlivasattav
svensk imed 6 kap. kulturminneslagen.rätt ett nyttgenom

Avslutningsvis kan regeringen har tillkallat särskildnämnas att en
utredare för bl.a. kulturminneslagens regler utförselöveratt se om av
kulturföremål.
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7 Privatpersoners till införselrätt av

alkoholhaltiga drycker och tobak

7.1 Gällande i Sverigerätt

Lagen 1960:418 straff för varusmuggling VSL tidigareärom som
har i princip tillämplig alla brott vid införsel och utförselsagts av

innebär undandras pålagor eller införsatt statenvaror som att varor
eller utförs i strid förbud. VSL:s straffbestämmelser omfattarmot
således såväl gärningar går tull, andra skatter ellerut attsom
avgifter undandras eller kan komma undandras statsverket iatt
samband med in- och utförsel undandragandebrottav varor som
gärningar innebär in- och utförsel sker i stridattsom motav varor
förbud rena smugglingsbrott.

När skall införd eller utförd landet framgår inteen vara anses ur
VSL. Sådana frågor med ledningavgörs olika uttalanden iav av

lagförarbeten och praxis.av
En vanlig undandragandebrott de brottutgörsgrupp av av som

enskilda sig skyldigaresenärer till.gör Förhållandevis ofta dessarör
brott införsel för kvantiteter alkoholdrycker eller tobaksvaror.storaav
Men andra kanäven aktuella, smycken, klockor ocht.ex.varor vara
parfym. När det gäller just alkohol och tobak föreligger vid sidan av

,det fiskala intresset allmänt sarnhällsintresserent ett attmer av
hälsoskäl söka begränsa privatimporten sådana Olovligav varor.
införsel alkohol och tobak företer på det viss likhet med desättetav

smugglingsbrotten.rena
förordningenAv 1987:1072 för resande m.fl. införarätt attom
tull- och skattefritt framgår vilka kvantiteter alkoholnärmarevaror

och tobak resande kan införa tullfritt och hur kvantiteteren stora
därutöver kan införas betalning tull 5-12 §§. När detmotsom av
gäller alkoholdrycker får 20 år, haröver variten person som
utomlands i 24 timmar, skattefrittän föra med sig liter sprit,mer en

liter vin eller, spritdrycker inte medförs, tvâ liter vin, tvåen samtom
liter starköl. Samma kvantiteter ingen tidsgräns gäller för denmen

kommer flyg.med Utöver vad får införas tullfritt fårsom motsom
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vin femliter spritdrycker ellerbetalning tull ytterligare fem samtav
starköl föras inliter per person.

spritdrycker,resandeinförseln all importbortser frånOm är avman
monopolbolaget VSstatligastarköl i princip förbehållen detvin och

finns i lagenregleringen häromSprit VS. DenVin närmare
handel medlagenhandel med drycker. Enligt 15 §1977:293 omom

återförsäl-försäljning tillpartihandeldrycker skall för import ochav
för ändamåletsärskiltvin och starköl finnasmed spritdrycker,jare ett

§ följerAv 17partihandelsbolagaktiebolagbildat äger.statensom
tillinförasfår, med vissa undantag,vin och starkölspritdrycker,att

justsådant undantagpartihandelsbolaget. Ett ärlandet endast av
vin och starkölspritdrycker,föreskrivsresandeinförseln. I 18 § 3 attp
familjens brukför ellerresandeföras in till landet bl.a.får egetav en

personli-familjsför eller dennesgåva till närstående denneseller som
Sådanaregeringen.meddelasenligt bestämmelserbruk som avga

förförordningenden nämndabestämmelser finns i rättomnyss
skattefritt. 73 § lagenoch Im.fl. införa tull-resande att omvaror

förvad gällerhänvisning till VSLmed drycker finnshandel ansvaren
alkoholdrycker.olovlig införsel av

proposition medantagitnyligenhar emellertidRiksdagen en
kontroll och tillsyn inomtillstånd,förriktlinjer för ett nytt system

handel medi lagenreglernaalkoholomrâdet skall ersätta omsom
199394:249.rskr.l99394:SoU22,199394:136,bet.drycker prop.

måste i fortsätt-alkoholdryckeryrkesmässigt vill importeraDen som
Tillstândsbe-centralmyndighet.tillståndskaffa signingen av en ny

andraoch i lag och itydligaobjektiva,dömningen skall baseras
mista sinsåledesVS kommerföreskrifter fastställda kriterier. att

företag påkonkurrerandefleramonopolställning och bli ett av
alkoholpolitisktillsyns-departementspromemorian Enmarknaden. I ny

1994:92alkohollag Dsförslag tilltillståndsmyndighetoch samt ny
förslag till författningsreglering.finns ett

specialregleringockså visssammanhang bördettaI omnämnas en
och1920-Underspritdryckeroch införselangående ut- m.m.av

till följdSverigespritsmuggling tillomfattandeförekom1930- talen en
gälldeprisnivå detrestriktionsbestämmelser och närdå gällandeav
i höggynnadesverksamhetalkoholdrycker. Dennainköparätten att
alko-låga priser köpamöjligt tillsamtidigtgrad det attatt varav

Spritsmugglingenoch i Polen.i de baltiskaholdrycker bl.a. staterna
snabbgåendedisponeradeyrkesmässigt. Smugglarnaoftabedrevs rent

fartyg.
samarbetenödvändiggjordespritsmugglingenomfattandeDen ett

ikonferenshöllsUnder år 1924berördamellan de staterna. en
enadesspritsmuggling. ParternaHelsingfors åtgärder dennamotom
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förslag till konvention,ett Sverige ratificerade år 1925.om en som
Konventionen alltjämt gällande.är

Helsingforskonventionen ledde för Sveriges del till viss författnings-
reglering, alltjämt i kraft.är Enligt kungörelsen 1925:465 medsom
särskilda bestämmelser utförsel från riket spritdrycker och vinom av
får spritdrycker och vin inte föras landet fartyg med mindreut ur av
bruttodräktighet 190. Omän det finns särskilda skäl får dock

ÄvenGeneraltullstyrelsen medge undantag från nämnda förbud. för
utförsel spritdrycker och vin på lite fartyg finnsstörre det vissaav
restriktioner. Kungörelsen innehåller straffbestämmelser, docksom
inte lär ha på lång tid.använts Någon kontrollverksamhet för att

kungörelsensutröna bestämmelser efterföljs inte heller haom synes
förekommit sedan länge.

I lagen 1960:419 förbud i vissa fall införsel sprit-motom av
drycker har förts bestämmelser spritsmuggling, vilkasamman om
tidigare fanns intagna i skilda författningar från mellankrigsåren. I
princip innebär lagen spritdrycker inte får införas från internatio-att
nellt eller utländskt område till det svenska territorialhavet med fartyg

mindre bruttodräktighet 850. Undantag finnsän dock, bl.a.av om
dryckerna skeppsproviant.utgör Enligt lagen skall överträdelser
bedömas varusmuggling enligt VSL. Lagens bestämmelsersom
tillämpas inte längre på sådana förfaranden den ursprungligensom var
avsedd bekämpa. Den saknar nämnvärd praktiskatt betydelse.numera
Lagen lär ha tillämpats endast i några fall då införselbegreppet i VSL
har omöjliggjort lagföring.en

7.2 Regleringen inom EU

Som tidigare har beskrivits får i princip inom EU, efter införandet av
den inre marknaden den januari1 1993, någon kontroll iav varor
anledning mellan tvåatt gräns medlemsländerav varorna passerar en
inte ske. Reglerna den fria rörligheten innebära bl.a.om attanses
systematiska kontroller vid de inre uteslutna.gränserna Medär
systematiska kontroller då åtgärder inte har någonavses som annan
grund försän över Det krävsatt gräns. alltsåen vara att etten
ingripande skall grundas på något brottsmisstanke.annat, t.ex. en
Förbudet dock inte undantagslöst.är

Kontroller i anslutning till kan under vissa villkorgräns godtas,en
de för skydda någotgörs de ändamål iatt artikel 36om av som anges

i Romfördraget allmän sedlighet, allmän ordning eller allmän
säkerhet, intresset skydda människors och djurs hälsa och liv,att att
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historisktkonstnärligt,nationella skatterskyddabevara växter, att av
äganderätt.immateriellskyddaellerarkeologiskt värdeeller att

kaningripandensådanaframhållasbörsammanhangdettaI att som
vindgivevis kanterritoriet görasinom det ävenlandeti helagöras egna

FöreliggerEU-land.frånkommeräven ett annatgräns, varanomen
smugglingsbrottmisstankeinresandebeträffande somt.ex. omenen

straffprocessuellainledas ellerförundersökning skallföranledakan att
vidingripandesåledes gränsen.görastvångsmedel vidtas kan ett

12EEC92direktivetföljeralkohol och tobakjustgällerNär det av
frihetharprivatpersonerpunktbeskattadecirkulationen attvaroravom

kanVarornaEU-land helst.vilketibeskattadeköpa somatt varor
isåledes endastEU-land. Skatttillfritt medtas utsedan tasannatett

EU-land har rättinköps och ingetmedlemsland därdet annatvarorna
Direktivetartikelfast iprincip slåsDennabeskattaatt varorna.

varurörelserfriaprinciperför de allmännauttryck somomanses ge
inom EU.gällernu

fåttövergångsvisEU-landenda rättemellertid attDanmark har som
slagits fastharprincipfrån denavvikerSkattereglertillämpa somsom

särlös-danska12EEC. Den92direktivetdet nämndaartikel 8 ii
frånavvikerSkattereglerfår tillämpaDanmarkinnebärningen att som

och vin.alltså inte ölUndantagettobak.sprit ochartikel 8 avser
Danmarkinresa tillresande vidundantagetInnebörden är att enav

visseller100 cigaretterendastfår införaEU-land frittfrån annatett
36 timmar.underutlandsvistelsen hartobak,mängd varatomannan

ochspritinföras 1,5 literfår fritttimmar36utlandsvistelseVid över
kvantitetertobak. Ommängdviss störreeller300 cigaretter annan

Någon be-kvantiteter.överskjutandeutgåskall skattförs in,
artikelkvantiteter finns inteskattepliktigai införselngränsning av

26.
viss1996. Enutgången ärtiden tillbegränsad iSärregleringen är av
deteftersomdock,föreliggerdefinitiva tidpunktendenosäkerhet om

Dennaförövergångsordningens.k.koppling till denfinns momsen.en
övergången tillår 1996. Omutgångengäller tillövergångsordning av

tidsfristenskjuts kananledningnågonmomssystemett nytt upp,av
förlängas.därför

detDanmark på dettullförfarandet i sätterpraktiken fungerar attI
vilka privatpersonerbrevlådor iTyskland finnslandgränsenvid mot

tobaksprit ellermycketför föroch intill Danmarkin somsom reser
inresandeskall denangivelsekortPå dettaangivelsekort.skall lägga

alkoholstyrkainförs,mängden etc.deklarera samt namnsomvaror
bevis förkopiabehållerresandeinresetidpunkt. Den attoch somen

debiterarangivelsekortetMed ledninglämnats.deklaration har aven
flygplatserVidefterhand tullen.iskattemyndigheternatull- ochsedan
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och färjehamnar finns tullpersonal,normalt inresande från ettsom en
EU-land skall anmäla för innehav till.annat stora

I direktivet 92 12EEC har Danmark uttryckligen medgivits rätt att
företa kontroller skattereglerna följs. ingressenI till direktivetattav

Danmark harsägs utföra denrätt kontroll erfordras föratt att som
bestämmelsernas efterlevnad.

Skyldigheten huvudöver deklarera sprit och finnstobakatt taget
intagen i i12 § den danska tullagen. Av 23 § lag framgår attsamma
den in från EU-land bl.a. skyldig begäranärett annatsom reser att

tullpersonalen visa och packaäven bagage Det förutsättsav etc.upp
inte någon misstanke brott föreligger och någon begränsningatt iom
geografiskt hänseende föreligger inte.

Kontrollen i praktiken till det vissa stick-sättet attsynes
provsmässiga kontroller resandegörs har kommit land-överav som

Denna kontrollgränsen. normalt inte igörs anslutning till gränsen.
Kontrollen då medförda kvantiteter och den inresande medavser om
kopia inresedeklarationen kan styrka han på föreskrivet harsättattav
lämnat deklaration. Vid flygplatser färjehamnaroch lär i viss utsträck-
ning förekomma stickprovskontroller.

7.3 Sveriges avtal med EU

direktivetI 92 12EEC cirkulationen punktbeskattade harom av varor
Sverige Sverige bliräven medlem i EU medgivits undantagettom- -

motsvarande det danska. Undantaget, gäller införsel för privatsom
bruk, innebär således för Sverigerätt punktskatt påatt ta uten
alkoholdrycker och tobaksvaror, har inköpts i EU-land,ett annatsom

införseln överstiger vissa angivna kvantiteter. De kvantitativaom
förgränserna punktskatträtten för tobaksvaror 300äratt ta ut

cigaretter, 150 cigariller, 75 cigarrer eller 400 tobak församtgram
alkoholdrycker liter spritl eller 3 liter starkvin, 5 liter vin och 15
liter öl. Det spelar ingen roll redan punktbeskattade iärom varorna
det EU-land där de inköpta ellerär införseln skattefriaom avser

Överstigerhar inhandlats i tax-free-systemet. denvaror, som
sammanlagda kvantiteten in till Sverige angivna hargränser,tassom
Sverige således punktskatt derätt överstigande kvantiteter-att ta ut

Någon högsta för vad huvudgräns får förinöverna. taget tassom
privat bruk finns inte. En sak införseln kan såär att storaannan avse
kvantiteter den måste yrkesmässig import.att anses som en

Det svenska undantaget har i direktivet begränsats i tiden på samma
det danska. Sverigesätt har i direktivet medgivitssom samma

möjlighet till kontroll undantaget efterlevs i Danmark.att som
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8 Sällskapsdjur

8.1 Gällande i Sverigerätt

Bestämmelser införsel djur och vissa andra till Sverigeom av varor
finns i veterinära införselkungörelsen 1958:551.

§ införselkungörelsenAv 1 framgår syftet med kungörelsen äratt
förebygga djursjukdomar smittsamma eller kan nedärvasäratt att som

kommer in i landet och får ytterligare spridning här, införselgenom
djur vissaoch andraav varor.

Med djur i införselkungörelsen däggdjur, fåglar, kräldjur,avses
groddjur, fiskar, blötdjur, bin och humlor kräftdjur 1 § andrasamt
stycket.

införselkungörelsenI 3 § har Jordbruksverket bemyndigats att
utfärda de föreskrifter behövs förnärmare tillämpningensom av
kungörelsen. För tillgodose syftet med kungörelsen får Jord-att
bruksverket enligt 4 § föreskriva följande slag inte fåratt varor av

in iföras landet särskilt tillstånd, nämligen levande och dödautan
2.djur, produkter härrör från djur, avfall, djurfoder ochsom

gödningsärnnen animaliskt gödsel och urin,ävensom 4.av ursprung
och halm,hö emballage, förvaringskärl, förpackningsmaterial och

beklädnadsartiklarlump, vid arbete i djurstall,använts 7.som
sel-begagnade och anspänningsredskap, sadlar, vojlockar ochremtyg,

djurfiltar, 8. redskap och vid rykt, utfodring elleranväntsannat som
vattning djur, 9. redskap vid renhållning djurstall,ianväntsav som

10. begagnade bikupor och begagnade biodlingsredskap. Enligtsamt
det sistnämnda lagrummet får Jordbruksverket meddela föreskrifter om
vilka villkor skall gälla för införseltillstånd.som

Enligt 5 § införselkungörelsen får införseltillstånd detvägras om
behövs för tillgodose syftet med kungörelsen. Om införselnatt avser
bl.a. levande djur får enligt lagrummet tillstånd endast lämnas detom

angeläget från avelssynpunkt eller frånär allmän eller enskildannars
synpunkt. l tillståndsbelut skall enligt sista stycket i lagrummetett

vilka villkor skall gälla för tillståndet.anges som
Vidare får Jordbruksverket enligt 10 införselkungörelsen§

föreskriva djur inkommer till riket skall hållas i karantän vissatt som
tid.
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Jordbruksverket har med stöd bemyndigandet i 3 och 4av
införselkungörelsen meddelat föreskrifter i författningssamlingverkets
SJVFS 1993:5 och SJVFS 1994:130.

bilagaI till de aktuella myndighetsföreskrifterna1 har deangetts
varuslag omfattas införselkungörelsen. De angivna fårsom av varorna
enligt § i myndighetsföreskrifterna1 införas till riket bara deom
villkor uppfyllda i myndighetsföreskrifternaär eller isom anges
särskilt meddelade införseltillstånd. Av bilagan framgår vidare för
vilka särskilt införseltillstånd måste sökas föroch vilkavaror som

generellt införseltillstånd gäller, förutsatt de villkor ärattvaror
uppfyllda i myndighetsföreskrifterna.som anges

myndighetsföreskrifternaAv framgår generellt införseltillståndatt
meddelats för hund och katt från under förutsättningNorge att ett
särskilt veterinärintyg utfärdats tidigast veckor före införselnsom sex
medförs 30 § undantagsvis sådant veterinärintyg underäven utan-
förutsättning djurägaren lämnar försäkran och djuret efteratt atten
undersökning gränsveterinär inte visat tecken på smittsam sjukdomav
31 § för enstaka familjedjur såsom kaniner, smågnagare ochsamt-
burfåglar införs från Finland och ochNorge medförssom som av en
resande till djuren 32 första§ stycket. Vidare före-är ägaresom
ligger generellt införseltillstånd för levande för vetenskapligtgnagare
ändamål sändningen åtföljs särskilt intyg 33 § frånett samtom av
den 18 juli för akvariefiskar,1994 med undantag för vissaäven arter,
på i lagrummet angivna villkor 32 § andra stycket.

alla fallI andra de angivna erfordras alltid tillståndsärskiltän ovan
införselför levande djur till riket. villkor förSom få införaattav

levande djur brukar föreskrivas djuret tid iskall vistas vissatt
karantän. Således skall burfåglar vistas två månader i ochkarantän

Ävenhönsfåglar femton veckor innan de får införas till riket. för hund
och katt förelåg fram till den maj 1994 krav viss tids1 vistelse i
karantän. Villkoret karantän för införsel hund och katt har denom av

maj 1994 villkor1 vaccination bl.a. rabies, enligtersatts motav om
i huvudsak följande.

Hundenkatten skall vid rabiesvaccinationen identitetsmärktvara
med tatuering eller microchips djurägaren själv har läsare förett om

efterdetta. Fyra månader vaccinationen skall blodprov på djurettas
för kontrollera djuret bildat antikroppar rabies. Analysenatt att mot

blodprovet cirka månad. En veterinär skall därefter göratarav en en
sammanställning vaccinations- blodanalysintyg,och varvid skallav
framgå djuret vaccinerat valpsjuka och leptospiros.även äratt mot
Tidigast tio dagar före införseln skall veterinär i utförsellandeten
hälsoundersöka och avmaska djuret utfärda friskintyg församt ett
djuret. Vid införseln till riket skall djurets identitet styrkas och giltiga
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veterinärintyg giltigt införseltillstånd uppvisas vid gränskon-samt
trollen.

Gränskontrollen utförs Tullverket med bistånd särskiltav av
förordnad gränsveterinär 8 § införselkungörelsen.

Olovlig införsel på grund förordnande enligt 4 §av vara, som av
införselkungörelsen inte får föras in, försökoch därtill, straffbelagtär
enligt VSL 19 införselkungörelsen.§ För brott bestämmelser imot
införselkungörelsen eller meddelats med stöd den och intesom av som
omfattas VSL, finns straffbestämmelser i 20 § införselkungörelsen.av

8.2 Regleringen inom EU

EU har sedan är 1964 utvecklat enhetliga djurhälsokrav och djursjuk-
dornsriskbedömningar för handel med svin, hästdjur, får,nöt, get,
fjäderfä, odlad fisk produkter dessa djurarter. Reglernasamt av avser
enbart för handel nationella inomöver EU.gränservaror

För handeln tredje-med tredje land har EU årsedan 1972 s.k.ett
landsdirektiv. Enligt detta medges tillstånd för tvâ klasser av varor

får föras in till EU. Varor, föremål för reglering iärsom som
särskilda EU-direktiv, s.k. harmoniserade får försäljas inomvaror,
hela EU. Importkontrollen dessa sker vid den gränsenyttreav varor
vid särskilda Kommissionen godkända gränskontrollanläggningar.av
Icke harmoniserade förs in från tredje land får enbartettvaror som
föras in till destinationslandet.

Handeln med djur och djurprodukter inom EU regleras i olika
direktiv. Jämställda hälsokrav mellan EU-länderna regleras genom
huvuddirektiven för de viktigaste djurslagen, nämligen 64432 ochnöt
svin, 9168 får och 90426 hästdjur, 90539 fjäderfä ochget,
kläckägg, 9167 odlad fisk, 91492 molusker och 90425 allmänt.
Direktivet 9265 behandlar de inte blivit regleraderestposter som

sätt.annat
Handeln inom EU med djur och djurprodukter regleras bl.a. i

veterinärkontrolldirektiven 72462, 89662, 90425, 90675 och
91469. Enligt dessa det inte längre tillåtetär vid den inre gränsenatt
kontrollera djur och djurprodukter, kan överföra smitta. Desom
veterinära gränskontrollerna har kontroll i ursprungsbe-ersatts av en
sättningen i anslutning tillnära till land 90425.transporten ett annat
Stickprovskontroller får också vid destinationsplatsengöras och, vid
stark misstanke felaktigheter, underäven transporten.om

En djur eller djurprodukter mellan medlemsländernatransport av
skall åtföljas hälsointyg, utfärdat officiell veterinär inomettav av en

timmar före24 skall intyga djuren friska och inteärexporten, attsom
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från besättningkommer eller område spärrad på grundären som av
smittsam sjukdom. Som framgår avsnitt registreras11.2.3av

iutfärdade hälsointyg databaserat informationssystem, IMO. EnANett
förutsättning för djurenviktig det veterinära kontrollsystemet är äratt

enhetligt identitetsmärkta.
eller områden fria från vissa smittsamma sjukdomarLänder ärsom

för beviljaseller har kontrollprogram dessa kan Kommissionenav
tillstånd tilläggsgarantier för dessa sjukdomar. innebärkräva Dettaatt

direktivende krav på frihet från sjukdom uppställts iutöveratt som
djur införs från denkan land kräva i landet frittäven äratt ettett som

sjukdom tilläggsgarantin avser.
detVad gäller handeln med hund och katt regleras denna genom

Med i direktivet handelovannämnda direktivet 9265. handel avses
medlemsstater djur med i medlemsstaterna ellermellan med ursprung

i fri cirkulation i medlemsstaterna. Enligt direktivet måsteärsom
äldre månader vaccineras rabies förhundar och katter än atttre mot

bli föremål för handel. Vaccinationen måste certifieras och djuren
åtföljas Något krav blodprov utvisarskall attett pass. somav

djuret utvecklat antikroppar rabies föreligger inte.mot
medföljerEU-direktiv reglerar sällskapsdjurNågot somsom
Eftersomföremål för handel föreligger inte.djurägare utan att vara

fortfarande nationellområde inte harmoniserat regleras detdetta är av
lagstiftning.
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9 Kontrollverksamheten vid Sveriges
gränser

1 Inledning

ln- och utförseln regleras i flertal olika författningar.ettav varor
Sådana bestämmelser finns exempelvis införseln levande djurom av
och livsmedel, narkotiskaväxter, gifter ochpreparat, samt vapen
ammunition. Anledningen till importregleringar detta slag inteärav
sällan det frågaär kan hälsa eller miljöäventyraatt om varor som
eller på kan räknas allmänfarligasätt eller andraannat som som av
skäl behöver underkastad kontroll från samhälletsnärmarevara en
sida. Andra underkastade införselregleringarär främstvaror av
handels- eller näringspolitiska skäl. Vissa kan åter föremålvaror vara
för regleringar grund internationella åtaganden, såt.ex.av var
fallet tidigare beträffande från Sydafrika. Särskilda utförselbe-varor
stämmelser finns endast för begränsat antalett t.ex.numera varor,
äldre kulturföremål och krigsmateriel. Vidare skall vid införsel av
många varuslag, i och för sig inte underkastade någon införsel-ärsom
reglering, erläggas tull eller skatt till Tullverket. Kontrollenannan av

landetsvaruströmmarna handhasöver Tullverketgränser med visstav
biträde polis och kustbevakning. Kontrollverksamheten har tvåav
huvudinriktningar: dels kontrollera inte förs in i elleratt att utvaror

landet i strid någon reglering, dels kontrollera tull ellermot attur att
skatt i förekommande fall erlägges.annan

9.2 Tullens kontrollverksamhet

Tullens reguljära kontrollverksamhet regleras i främst tullagen
1987: 1065; TuL och tullförordningen 1987: l 1 14. Detaljföreskrifter

tullproceduren finns i Generaltullstyrelsens tullordning. Tullagstift-om
ningen innehåller del regler kontrollbefogenheter. Någraen om av
dessa befogenheter till sin karaktär tvångsmedel.är Gemensamt för
dessa regler de kan tillämpasär det föreligger misstankeatt utan att

brott. Uppkommer vid reguljär tullkontroll misstanke brottom om
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tillämpas i stället bestämmelserna i förlagen 1960:418 straffom
varusmuggling VSL. Den lagen innehåller i princip också alla
straffbestämmelser angående smugglingsbrottsligheten.

9.2.1 Tullagstiftningen

Den svenska tullagstiftningen uppbyggd kring skyldighetär atten
införselanmäla och utförsel till tullmyndighet. Varorav varor somen

förs in till tullområdet, dvs. Sveriges landområde och sjöterritorium
luftrummet däröver, skall förtullas eller underkastassamt annan

tullklarering. Vid förtullning kontrollerar tullmyndigheten fåratt varan
införas fastställer avgifter enligtoch tull och skatt samtannan
tulldeklaration och andra uppgifter. anmält till för-Den som varan
tullning tullskyldig. princip får ingen förfoga infördIär över en vara
innan den förtullats. Uppgifter till tullen får lämnas elek-även genom
tronisk överföring till fått tillstånd tilltulldatasystemet denav som
detta.

utförsel stårVaror oförtullade och anmälts tillärsom varor som
står underunder Tullverkets överinseende tullkontroll. Att en vara

tullkontroll innebär tullmyndigheten tulltjänstemannen harochatt
ellerbefogenhet kontroll den aktuellautöva över transport-att varan

dessa kontrollbefogenhetermedlet. Som delnärrmts utgörnyss en av
undertvångsmedel. skilda kontrollbefogenheterna redovisas nedanDe
tullenavsnitt 9.3. de åtgärder i avsnitt 9.3 harUtöver nämnssom

exempelvis lås,vissa andra befogenheter. Sålunda får tullen anbringa
igenkänningsmärke transportmedel står underförsegling och som

får fartyg inbringas. Tullentullkontroll. Vidare vid behov prejas och
till-uppgiftsskyldig för granskningfår förelägga den är attsom

handahålla räkenskaper och andra handlingar hans verksam-rörsom
för tullmyn-het. Denna befogenhet det grundläggande stödetär

kontrollverksamhetendigheternas efterkontroll. Tyngdpunkten i
förskjuts alltmer efterkontroll, särskilt det gäller kommersiellanärmot

skyldigheter.importörers ekonomiska
tullagstiftningEnligt äldre skulle alla och transportmedelvaror som

fysisk kontrollmeto-infördes till landet underkastas kontroll. Dennaen
används helt andra kontrollmetoder.dik tillämpas inte längre. Numera

inte definierade i tullagstiftningen. Inom tullenDessa är närmare
tala kontroller, nämligen stickprovskon-brukar typertre avman om

troll, selektiv kontroll och pådragskontroll.
Stickprovskontroll sådan kontroll där objektet väljs ut genomavser

slumpmässigt urval. kan såDet göras sätt attrent t.ex.ett var
ocksåeller tionde väljs för kontroll. Saken brukarfemte resenär utvar

förså det saknas misstanke eller särskilt skäluttryckas annatatt
vederbörande faktiskt kontrollerasurvalet till kontroll än rentannat att
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vid ankomsten till tullomrâdet. Denna kontroll förekommertyp av
sällan.numera

Selektiv kontroll innebär objekt valts för kontroll på grundatt ett ut
eller flera skäl. kan föreliggaDet någon form underrättelseettav av

misstänkt smugglingsförsök. Man kan också ha tillämpat s.k.om
riktad spaning före kontrolltillfället. Detta innebär att attman genom

förberedande iakttagelser,göra vid eller i anslutning tillt.ex. utresa
någon tidigare eller den aktuella inresan, funnit avvikande beteende
eller liknande anledning till misstanke någon formsom ger om av
smuggling. Det kontrollerade objektet kan också hänföra tillattvara

särskild riskprofil, dvs. tillhöra kategori inkommandeen en personer,
eller transportmedel erfarenhetsmässigt förknippade medärvaror som

beaktansvärda risker för överträdelser. Slutligen kan selektiven
kontroll helt enkelt innebära tulltjänsteman använder sinatt en
intuition erfarenheteller han väljer objekt, sinanär ut ett t.ex. genom
iakttagelser eller samtal med resenär.ettgenom en

Ytterligare begrepp används i detta sammanhang på-s.k.ett ärsom
dragskontroll. Vid sådant pådrag skärps kontrollen i hög grad enligt

i förväg uppgjord plan. Det kan innebära undert.ex. atten man en
viss tid kontrollerar samtliga vid visst gränsavsnitt ellerettpassagerare
samtliga ankommer med visst fartyg eller trafik-ettpassagerare som
flygplan. Pådrag förekommer främst i två olika situationer: dels för att

laglydnaden vid speciellt tillfälle, vissmäta plats eller medett en
visst transportmedel, dels i samband med underrättelseett en om

misstanke allvarlig smugglingsbrottslighet och misstänktadetom
objektet inte känt till tidpunkt,är transportmedel eller plats.närmare
Inom Tullverket denna pådrag ha ganska starktypanses av en
preventiv verkan.

9.2.2 Varusmugglingslagen

VSL trädde i kraft i kraft den januaril 1961. Genom lagen samman-
fördes alla bestämmelsernästan smugglingsbrottslighet till lag.om en
VSL i princip tillämplig alla brottär vid införsel och utförsel av

innebär undandras pålagor eller införsatt staten attvaror som varor
eller utförs i strid förbud.mot

Det centrala brottet varusmuggling i § VSL omfattar två alternati-l
förfaranden. förstaI stycket paragrafen föreskrivs straff för denva av

för in till riket eller för därifrån det tillut utan attsom varor varor ge
förkänna vederbörlig myndighet. andra stycket stadgas förstaI att

stycket skall gälla för den lämnar oriktig uppgift i tulldekla-även som
ration eller på vilseleder i samband med tullbehandlingsättannat av
gods liksom för den upptagningändra i ellerattsom genom program
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eller på påverkar resultatetsätt automatisk informationsbme-annat av en
handling. Brottsförutsättningarnai övrigt i alla dessa fall tutll,är att

skatt eller avgift undandras eller in- eller utförsel skerstaten attannan
i strid förbud.mot

Vad med in- eller utförsel har inte angivits inärmaresom menas
VSL eller i tullagstiftningen. Huvudregeln förutsätts dock attvara
införsel eller utförsel ha skett godset förts in till respektivenäranses

från tullomrâdet land- och sjöterritoriet luftrummet däröver.ut samt
Straffskalan för varusmuggling normal svârhetsgrad innefattarav

böter eller fängelse i högst två år, eller, brottet narkotika,avsettom
fängelse i högst år. Om varusmuggling, hänförlig till §är 1tre som
första stycket, med hänsyn till godsets värde och övriga omständig-
heter ringa dock straffet enligt 2 § endast penning-är äratt anse som
böter; gärningen narkotika döms till böter eller fängelse i högstavser

månader. För varusmuggling straffet enligt 3 § fängelseärsex grov
månaderlägst och högst är gällteller, smugglingensex sex om

narkotika, lägst tvâ och högst tio år. Vid bedömande brottet ärav om
skall särskilt beaktas förövatsdet yrkesmässigt ellergrovt avsettom

gods betydande myckenhet eller värde eller gärningenav om annars
varit särskilt farlig Om gärningen har gällt narkotika, skallart.av
beaktas den i övrigt utgjort led i verksamhet särskiltom en av
hänsynslös art.

Enligt 4 § skall vissa uppsåtliga förfaranden, inte infallersom
under den allmänna brottsbeskrivningen i l somanses varusmugg-
ling.

någonFör skall kunna fällas till för varusmuggling krävsatt ansvar
han har handlat med uppsåt. § första stycket har de förfarandenI 5att

enligt eller1 4 § grundar för varusmuggling straffbelagtssom ansvar
vid oaktsamhet från gärningsmannens sida. Straffet böteräven ärgrov

eller fängelse i högst tvâ år. ringa fall skall tillI dock inte dömas
I 5 § andra stycket straffbeläggs vissa försök svarandemotansvar.

förfaranden, oaktsamhet föreligger.när grov
Olovlig befattning med smuggelgods bestraffas förstaenligt 6 §

stycket VSL. straffbara förfarandenaDe förvärv, forsling, döljande,är
förvaring och avyttring godset. självDen smugglat in godsetav som
skall inte dömas till enligt den bestärrnnelsen. det inteKanansvar
bevisas vederbörande gjort sig skyldig till varusmuggling, detäratt

hindraringet han, misstanken smugglingsbrott, dömsatt trotssom om
för olovlig befattning med godset.

En särskild straffbestämmelse för befälhavare fartyg, luftfartyg
eller tåg finns i 7

Försök till varusmuggling skall enligt första8 § stycket föranleda
enligt de allmänna reglerna i 23 kap. brottsbalken. Detsammaansvar

gäller förberedelse till smuggling narkotika och stämpling till sådanav
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smuggling narkotika inte ringa. Enligt 8 §är andra stycketav som
skall bestämmelserna i kap.23 brottsbalken tillämpas fleraäven om
har medverkat till i VSL straffbelagd gärning. Beträffande ringaen
varusmuggling gäller det sagda enbart gärningen narkotika.avsettom

I finns8 § regler straffrihet vid frivillig rättelse i fall då tull,a om
skatt eller avgift undandragits.annan

Enligt 9 § VSL skall gods varit föremål för varusmugglingsom
eller försök till sådant brott förklaras förverkat. Detsamma gäller
beträffande emballage och liknande vari godset har förvarats. Om

Ärgodset inte finns i behåll skall i stället värdet därav förverkas.
förverkande uppenbart obilligt kan det helt eller delvis underlåtas. I
paragrafens andra stycke förverkandesägs inte skall skeatt om
egendomen förvärvats någon vid förvärvet i god tro.av som var

Enligt 10 § VSL får vad hjälpmedel vidanväntssom som varu-
smuggling eller försök till sådant brott eller vid olovlig befattning med
smuggelgods förklaras helt eller delvis förverkat. Föremål för
förverkande enligt 10 § blir främst olika transportmedel, bilart.ex.
och båtar, väskor och liknande smuggelgods har fraktatssamt som

Enligt 13 § får förundersökning rörande brott i VSLsom avses
inledas tullmyndighet. De allmänna reglerna i rättegångsbalkenav en

förundersökning gäller smugglingsmâl.även Om saken inte ärom av
enkel beskaffenhet, skall ledningen förundersökningen övertasav av
åklagaren så någon skäligen kan misstänkas för brottet.snart

Liksom beträffande förundersökning de allmännaär reglerna i
rättegångsbalken tvångsmedel alltid tillämpliga i smugglingsmål.om

finnsVSLI emellertid för dessa speciella lagöverträdelser flertalett
regler, kompletterar och de allmännaersätter reglerna i rätte-som
gängsbalken. Dessa redovisas nedan under avsnitt 9.3.

3 Straffprocessuella tvångsmedel

Av avgörande betydelse för brottsbekämpningens effektivitet på
förevarande område tullen har möjlighetär då så erfordrasatt att
tillgripa straffprocessuella tvångsmedel.

Med straffprocessuella tvångsmedel de skilda möjligheter tillavses
ingripanden i syfte säkerställa kommande lagföringatt en mm., som
regleras i 24-28 kap. rättegångsbalken. Vissa tvångsmedel riktar sig

s.k. personella tvångsmedel. Till denna hörmot en person, grupp
främst anhållande, häktning och reseförbud kroppsvisitation ochsamt
kroppsbesiktning. Andra tvångsmedel riktar sig viss egendommot

sig åtgärden betydelse förär utredning brott eller behövsvare av av
för fullgörande den misstänktes ekonomiska förpliktelser iav
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anledning Sådanabrott. tvångsmedel exempelvis beslag ochav -
kvarstad kallas reella tvångsmedel.-

straffprocessuella tvångsmedlenDe kan framgår vadsom av som
i allmänhet användas för tillgodose flera olika intressen.sagts attnyss

Ingripanden kan sålunda ske både för säkerställa kommandeatt en
lagföring och straffverkställighet för bevisningsäkra tillattsom
rättegången. Som exempel på förstnämnda funktionenden kan nämnas

oftahäktning tillgrips för möjliggöra såväl rättegångatt att en som en
efterföljande straffverkställighet. kan förBeslag användas stuletatt
gods skall kunna återställas till Båda dessa tvångsmedel kanrätt ägare.
emellertid också användas för säkerställa bevisningen mål.iatt ett

Tvångsmedel används naturliga främstskäl under förunder-av
sökningen, dvs. innan åtal har kan också tillgripasväckts, de påmen

mycket stadium, i samband med huvudförhandlingett sent t.ex. att en
måli avslutas eller beslut i meddelad dom.ett genom senareen

finnsAllmänt skäl förekomsten och tillämpningen desätt attnotera av
straffprocessuella tvångsmedlen inte sällan avgörandeutgör en
förutsättning för effektiv rättskipning.en

i fattasBeslut tvångsmedel skall tillgripas enskilt fallatt ett ettom
eller Under-normalt undersökningsledaren, åklagaren rätten.av

vid i allmänhet polismyn-sökningsledare förundersökning ären
vissåklagaren. brådskande fall kan i utsträckningdigheten eller I även

användning tvångsmedel.polisman behörig beslutaattvara aven om
polisen; vidVerkställigheten tvångsmedel handhas normalt av varu-av

betydande utsträckningsmugglingsbrott sker dock verkställigheten i
ocksåtullmyndighets försorg. tullmyndighet kan i vissa fallEngenom

fråga förundersök-gäller främst iundersökningsledare. Detta omvara
i vissaeller tullagstiftningenning brott VSL ävenmot mot menav

fall.andra
All lagstiftning tvångsmedel isker med stöd regler regerings-om av

formen. Bestämmelser de grundläggande fri- rättigheternaochom
finns regeringsformen. reglerasi 2 kap. I 4-6 §§ i detta kapitel bl.a.
skyddet för kroppsliga Enligt dödsstraffden integriteten. 4 får inte§
förekomma, och i 5 § föreskrivs och medborgare äratt var en
skyddad kroppsstraff, och liknande. Enligt 6 § varjeärmot tortyr

kroppsligtmedborgare det allmänna skyddad påtvingatgentemot mot
föreskrivsingrepp i fall i och 5 §§. Vidare4även änannat som avses

kroppsvisitation, hus-i 6§ varje medborgare skyddadäratt mot
liknande brev ellerrannsakan och intrång undersökningmotsamt av

förtrolig försändelse eller upptagningoch hemlig avlyssningmotannan
tilltelefonsamtal eller förtroligt meddelande. Den rättannatav

personlig skillnad vadintegritet följer 6 emellertid till§ är motsom av
gäller beträffande total ochrättigheterna enligt och §§ inte4 5som

villkorslös. föreskriftSkyddet enligt 6 § får således begränsas genom
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i lag. sådanEn begränsning får enligt 12§ endast förgöras att
tillgodose ändamål godtagbart i demokratisktär samhälle.ett ettsom
Begränsningen får därtill aldrig vadutöver nödvändigt medärsom
hänsyn till ändamåldet den skall tillgodose. Nu berörda regler tillsom
skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna gäller utlänningäven

vistas här i riket.som
Av regeringsformen framgår begränsning dessa fri- ochatt en av

rättigheter endast får ske i form lag. Detta uttryck för den s.k.ärav
legalitetsprincipen. Till 2 kap. regeringsformen anknyter också tre
principer gälla för all tvångsmedelsanvändning. Dessasom anses
principer ändamåls-, behovs-är och proportionalitetsprinciperna.
Ändamålsprincipen innebär det allmännas befogenhet användaatt att
tvångsmedel bundet till det ändamål förär vilket tvångsmedlet har
beslutats. Så kan domstol exempelvis inte häkta någon för atten
avhålla vederbörande från missbruka alkohol. Däremot detatt är
möjlig häkta någon därför det finns risk för han fortsätteratt att att
med brottslig verksamhet. Behovsprincipen innebär det allmännaatt
får använda tvångsmedel bara det finns påtagligtnär behovett ett av

använda just det tvångsmedlet och mindre ingripande åtgärd inteatt en
Ärtillräcklig. det exempelvisär i enskilt fall tillräckligtett att

meddela beslut reseförbud, skall häktning inte tillgripas. Pro-om
portionalitetsprincipen, slutligen, innebär tvångsåtgärd i frågaatt en

styrka, räckvidd och varaktighet skall stå i rimlig proportionart,om
till vad står vinna med åtgärden. Denna sistnämnda principattsom
gäller uttryckligen enligt rättegångsbalkens samtliga straffprocessuella
tvångsmedel.

Innebörden de skilda straffprocessuella tvångsmedlen definierasav
i rättegångsbalken. Balken får därigenom ställning baslagav
förevarande område. Balkens definitioner vägledande för tolkningär
och tillämpning tvångsmedel i lagstiftning.ävenav annan

I den följande framställningen redovisas innehållet i bestämmelserna
i rättegångsbalken och VSL de tvångsmedel används iom som
bekämpningen smugglingsbrottsligheten. VSL har varit föremål förav

genomgripande 1986 årsöversyn varusmugglingsutredning. Ien av
utredningens betänkande SOU 1991:84 Smuggling och tullbedrägeri
lämnas förslag till lagstiftning området. Betänkandet haren ny
remissbehandlats. Det i dag osäkertär smugglingslagstift-om en ny
ning kommer införas. Om Sverige vinner inträde i EU kommeratt
förutsättningarna för smugglingslagstiftningen nämligen påtagligtatt
förändras. Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter be-
träffande reglerna tvångsmedelsanvändningen redovisas dock här.om
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Gripande9.3.1

Rättegångsbalken

tillfälligttvångsmedelGripande innebärär attett som en person mer
misstänktsyfte bl.a. främja utredningenfriheten iberövas ettatt av

rättegångs genomförande.för säkra kommandebrott eller att en
frihetsberövande tvångsmedel finns iRättegångsbalkens regler om

paragraf deninledande stadgaskap. I kapitlets24 äratt som
fängelseför vilket föreskrivetmisstänkt för brott,sannolika skäl ärett

till brottetsfår häktas, det med hänsynår eller däröver,ett om
förhållande eller någonbeskaffenhet, den misstänktes annan om-

finns risk för hanständighet att
lagföring ellerundandrar sigeller någotavviker sättannat

straff,
något försvårarundandra bevis eller sätt2. annatattgenom

sakens utredning eller
brottsliga verksamhet.fortsätter sin

följer för brottet intei paragrafandra stycket ärAv att omsamma
i två år, häktning skall ske,lindrigare straff fängelseföreskrivet än om

enligtHäktning får,häktning saknas.uppenbart skäl tillintedet är att
intrångdetskälen för åtgärdenske endasttredje stycket, uppvägerom

förför misstänkte elleråtgärden innebär deni övrigteller sommen
föreskrivsparagrafens sista styckemotstående intresse. Inågot annat

misstänkte kommerdeninte får ske det kanhäktning attantasatt om
till böter.dömas endastatt

får, enligtmisstänkt för brott 2på sannolika skälDen ärsom
beskaffenhet,oberoende brottetshäktas av

hemvist ellerochhan okänd ochär vägrar att omnamnuppgeom
elleruppgift kanhans detta antas vara osann,om

risk för hanoch det finnshemvist inom rikethan saknar2. attom
lagföring eller straff.undandrar sigbege sig från riketattgenom

den endastvissa begränsningarEnligt 3 § får med äräven som
för häktningförutsättningarnamisstänkt för brott häktasskäligen om

första, tredje och fjärdei §uppfyllda enligt vad 1i övrigt sägsär som
i förvar isynnerlig vikt han§ och detstyckena eller 2 är att tasav

utredning brottet.avvaktan på ytterligare om
till häktningmöjligheternabegränsarfinns bestämmelserI 4 § som

och hälsotill-misstänktes ålderhänsyn bl.a. till denvissa fall medi
i sådantenligt §häktning meddelas 5stånd. Beslut rätten;avom

föroch grundenmisstankenskall det brottbeslut avsersomanges
häktadesockså denvissa fallDomstolen skall ihäktningen. pröva om

stadgas§. 6 §skall få inskränkas 5 Imed omvärldenkontakter att,a
avvaktan påfår anhållas ihäkta någon, handet finns skäl attom
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prövning häktningsfrågan.rättens Av andra stycket iav samma
paragraf följer det inte finns fulla skäl för häktningatt denom av
misstänkte han får anhållas han skäligen misstänkt förär brottetom
och det synnerlig viktär han i förvar i avvaktan påatt tasav
ytterligare utredning. I sista stycket stadgas beslut anhållandeatt om
meddelas åklagaren. Liksom beträffande häktningsbeslut skall iav
anhållningsbeslut det brott misstanken och grundenanges som avser
för åtgärden.

Om det finns skäl anhålla någon, får polisman, enligt 7 §att en
första stycket, i brådskande fall gripa vederbörande även utan
anhållningsbeslut. Enligt paragrafens andra stycke får gripa denenvar

har begått brott, vilket fängelse kan följa, han påträffassom om
på bar gärning eller flyende fot. Av stycke följer attsamma envar
också får gripa den efterlyst för brott.är En gripitssom person som
på detta skall skyndsamtsätt överlämnas till polisman.närmaste

Det aktuella kapitlet i rättegångsbalken innehåller i övrigt närmare
föreskrifter verkställighet frihetsberövanden.om m.m. av

Tullagstiftningen

Tullagstiftningen innehåller inte några regler gripande.om

Varusmugglingslagen

Enligt 14 andra§ stycket VSL har tulltjänsteman och tjänstemanen en
vid Kustbevakningen enligt rättegångsbalkenrätt till-samma som
kommer polisman gripa den misstänkt för brott enligtäratten som
VSL till förhör med den befinner sig på den plats, därsamt att ta som
sådant brott förövats.

1986 års varusmugglingsutredning

Utredningen framhöll Tullverket och dess tjänstemän otvivelaktigtatt
har huvudansvaret för brottsbekämpningen på förevarande område.
För kunna bedriva denna verksamhet rationellt och effektivt,att
påpekade utredningen, behöver de berörda tjänstemännen i princip ha

befogenheter kunna tillgripa tvångsmedel tillkommerattsamma som
polisman. Det sagda gäller inte minst tillfälligt berövarätten atten

någon friheten. Utredningen anförde vidare misstanke brott iatt om
smugglingssammanhang oftare uppkommerän motannars personer

inte bosatta i eller harär anknytning till Sverige. I sådanasom annan
och liknande situationer måste frihetsberövande skeett genast.
Utredningen, konstaterade den gällande ordningen tycksattsom
fungera mycket väl, föreslog reglerna i 14 § andra stycket VSLatt
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lagstiftning påoförändrat innehåll tillöverföras medskulle en ny
utredningens betänkanderemissbehandlingenområdet. Under av

kritik detta förslag.inte någonriktades mot

Beslag9.3.2

Rättegångsbalken

myndighetsbeslutnågontypisktinnebärEtt beslag sett att genom
föremål.besittningsrätten tillvidare frånhändstvångsvis och tills ett

utredningi samband medi utsträckningförekommerBeslag stor av
tullvisitation ochsådana brott vidOfta uppdagasenligt VSL.brott en

gällerOftastdå i allmänhetbeslag meddelasbeslut genast.om
varusmuggling ellervarit föremål föregendomdenbeslagen som

påemellertid också beslagsådant brott. Ibland läggsförsök till
på fakturor ochsyfte,i bevissäkrandeföremål enbart annatt.ex.

brottsutredningen ochfå betydelse förbokföringsmaterial kan ensom
lagföring.senare

rättegångsbalken.i kap.beslag finns 27reglernaDe allmänna om
skallför beslagförutsättningargrundläggande§I l attsomanges

betydelseföremålet kanskäligen kandet ägakunna ske, antas attatt
blibrott elleravhänt någonellerutredning brottför genomvaraom

paragraf följerandra stycket igrund brott. Avförverkat sammaav
tredje stycketi beslag. Ihandlingar i princip kanskriftligaäven tasatt

får beslutasrättegångsbalkenenligt kap.tvångsmedel 27stadgas att
övrigtidet intrång ellerför åtgärdenskälenendast uppväger menom

eller för någotför den misstänkteinnebäråtgärden annatsom
stycketi § andraVissa undantag från regeln 1intresse.motstående

skriftlig handling kaninnehållet iframgår 2 Om antas varaenav
skullemotsvarande uppgifterangåendevittnesförhörsådant att ett vara

påfår beslag inte läggasrättegångsbalkenenligt 36 kap. 5 §förbjudet
får höras vittne.någon inteden innehashandlingen, somav somom

skriftligatill beslaginskränkningar i möjlighetenfinns vissaVidare av
och mellannärståendemisstänkte och honommellan denmeddelanden

försändelser,och andrainbördes. telegramnärstående Brev,sådana
får enligt 3 §telebefordringsföretag,ellerfinns hos tasett post-som

ochföreskrivet för brottetfängelse minst årii beslag endast ärettom
Enligt 4 §hosskulle kunna i beslagförsändelsen mottagaren.tasom

misstänkt eller verk-anhållergriper ellermed lagafår den rätt ensom
ellerkroppsvisitationhäktning, husrannsakan,beslutställer om
medpåträffats i sambandföremålikroppsbesiktning beslagta som

beslagfår isammanhang,Föremål, påträffas iåtgärden. tasannatsom
fallbrådskandeåklagaren. Iundersökningsledaren ellerbeslutefter av

föremålsådan beslutenskild polismanfår taegetutan ansvaren --
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i beslag. Detta gäller dock inte i fråga försändelser hos ellerpost-om
telebefordringsföretag. Om beslag verkställts någon änav annan
undersökningsledaren eller åklagaren och denne inte har beslutat om
beslaget, skall enligt 4 § tredje stycket, åtgärden skyndsamt anmälas
hos undersökningsledaren eller åklagaren då omedelbart skallsom

beslaget skall bestå.pröva Enligt 5 § kan förordnaäven rättenom om
beslag i fråga föremål företes vid ellerrätten ärom som annars
tillgängligt för beslag. Rätten kan fråganäven beslag påta upp om
yrkande undersökningsledaren eller åklagaren. Sedan åtal väcktärav
kan också självmanträtten liksom på yrkande målsägande taav upp
frågan beslag. Har beslag verkställts förordnande,rättens kanom utan
den drabbats beslaget begära prövning åtgärdenrättens medsom av av
stöd 6 Av 7 § följer bl.a. åtal normalt skall väckas inomattav en
månad från det beslag har verkställts, inte den beslagtagnaett om
egendomens värde understiger tiondel det basbelopp enligt lagenen av
1962:381 allmän försäkring gällde då beslaget verkställdes.om som
l 199495:23 föreslås bestämmelsen tid för åtalsattprop. om
väckande Enligt 8 § åliggerutmönstras. det dä måleträtten avgörsatt

beslaget skallpröva bestå. Om åtal inte väcks inom tidom som avses
i 7 eller begäran förlängning tiden inte inkommit tillom om av

inom tid, skall beslageträtten omedelbart hävas. Beslag skallsamma
också hävas det inte längre förekommer skäl för åtgärden. Enligtom

§9 kan förordnarätten försändelse inkomma tillväntasattom som
befordringsföretag skall kvarhållas där i avbidan fråganatt om
beslag Beslagtaget föremålavgörs. skall enligt huvudregeln i 10 § tas

förvari den verkställt beslaget. Enligt 11 § skall den frånav som
vilket beslaget sker dröjsmål underrättas beslaget, hanutan om om
inte närvarande detär sker. I 12 finns§när regler hurnärmare om
och beslagtagen handling skall granskas eller undersökas. Avav vem
13 § framgår protokoll alltid förasskall beslag. I 14 a§att över
stadgas föremål skäligen kan förverkat enligtatt, 36ett antasom vara
kap. brottsbalken,3 § föremålet får i beslag. Föremåltas som avses

sistnämndai bestämmelse i brottsbalken sådana på grundär som av
sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras
komma till brottslig användning, ägnade användasär attsom som

vid brott liv eller hälsa har påträffatsoch undermotvapen som om-
ständigheter anledning befara de skulle komma tillatt attsom gav
sådan användning eller ägnade användas hjälpmedelär attsom som
vid brott innefattar skada på egendom och påträffatsharsom som
under omständigheter anledninguppenbar befara deatt attsom gav
skulle komma till sådan användning. § följerAv 17 i lag elleratt, om
författning finns avvikande bestämmelser beslag, dessa skall gälla.om
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Tullagstijftningen

Enligt 48 § första stycket får tullmyndigheterna handTuL ta om en
oförtullad för tillfällig förvaring det behövs för tullkontrollen.vara om

betydelse för effektiv tullkontrollgivetvis ochDenna rätt är storav en
oftautnyttjas också förhållandevis i praktiken.

framhöll föredragande statsrådet be-förarbetena till TuLI att
bl.a. det finns riskstämmelsen i 48 § TuL skulle kunna användas när

undandras eller risk för någonför tull eller skatt attatt annan
för den skull finns grund förimportreglering överträds, det attutan att

propositionen1986872166 86. Ii beslag prop.ta angavsvaran s.
bl.a. vidäldre bestämmelser hade tillämpatsvidare motsvarandeatt

bilar, i stridomhändertagande oförtullade använts motsomav
utredning.för tullfrihet, i avvaktanvillkoren närmaretemporär

inte borde finnas något principiellt hinderanförda visar detDet att
också direktbestämmelsen i användsden nämnda TuL närmot att en

föreligger. bedömning tulltjänstemannenmisstanke brott Den somom
omhändertagande enligt 48 § TuL barahar vid ärgöraatt ett

för tullkontrollen. Såtillfälliga förvaringen behövshuruvida den snart
slutförts måste emellertid omhän-hör till denna kontroll harvad som

fårför tullkontrollOmhändertagandedertagandet hävas. en varaav
ifallkortfristigt. Beslag bör alltid skedärför i regel relativtantas vara

omhändertagan-utredningen brottsmisstanke kräver längredå ettav en
dockkan iblandmotiveras tullkontrollen. Detde änvaran som avav

sedan fråganbörja omhändertagande ochfinnas skäl med taatt ett upp
nåttsoch visshetförst tullkontrollen avslutatsbeslag störrenärom

tvångsåtgärd.sådanförutsättningarna för eller behovetangående av en

Varusmugglingslagen

vidtjänstemänEnligt § första stycket VSL har tulltjänstemän, Kust-15
polismänoch fyrstatenbevakningen, tjänstemän vid lots- rättsamt att

förverkad enligt VSL. Enbeslagta egendom kan antassom vara
järnvägar inomtillkommer tjänstemän vid Statensmotsvarande rätt

VSL ålagtsuppdagande brottför den tillsyn för mot somavramen
omfatta-egendom i beslagförsta stycket.dem i 14 § Denna rätt att ta
tjänste-bolagisering harposttjänstemän. Efterde tidigare även postens

sådanpostbefordringsbolag inte längrevid rätt.män
tulltjänstemän ochförsta stycket sista punkten VSL15 §I attanges

enligt VSLKustbevakningen i övrigt i fråga brottvidtjänstemän om
rättegångsbalken till-enligtden beslagta egendomhar rätt att som

tulltjänstemänmedförbestämmelsepolismän. Dennakommer att en
från undersöknings-föregående förordnandefall,i brådskandeett utan

skäligen kanföremålbl.a. kan i beslageller åklagaren,ledaren ta som
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ha betydelse för utredningenantas brott VSL, ävenmotom om
föremålet inte smuggelgods,är förpackning eller hjälpmedel,ett som
lcan komma förverkas jfr 27 kap.antas 4 § andraatt stycket rätte-
gçängsbalken. Om beslag har verkställts någon under-änav annan
sökningsledaren eller åklagaren och någon sådan inte heller har fattat
beslut beslaget, åligger det enligt 15 § andra stycket VSL denom som
har verkställt beslaget skyndsamt anmäla åtgärden tillatt undersök-
ningsledaren eller åklagaren. Denne skall då omedelbart pröva om
beslaget skall bestå. sistnämnda bestämmelse överensstämmer med
föreskriften i 27 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

Som skallnämnts enligt 27 kap. 7 § andra stycket rättegångs-ovan
balken, beslag har skett,när åtal i allmänhet väckt inomvara en
månad efter beslaget verkställdes. Undantagatt därvid för fallgörs då
den beslagtagna egendomens värde understiger tiondel deten av
basbelopp gällde då beslaget verkställdes. Efter särskild fram-som
ställning kan domstol medge förlängning månadsfristen. Somav
tidigare föreslås inämnts 199495:23 bestämmelsen tidattprop. om
för åtals väckande VSL föreskriverutmönstras. i denna del en
avvikande ordning. Om beslag lagts egendom kan bliantassom
förverkad enligt VSL skall åklagare enligt 16 § lag så snartsamma
ske kan antingen väcka åtal för det brott föranlett beslaget ellersom
talan vid domstol med yrkande egendomens förverkande.om

Enligt 17§ VSL skall beslagtagen egendom omhändertas och
förvaras Tullverket, inte någon föreskrift i särskild författningav om
föranleder till Anledningen till Tullverket enligtannat. huvudregelnatt
skall omhänderta beslagtagen egendom förevarandeär brott oftastatt
upptäcks i samband med tullkontroller Tullverket dessutomsamt att
förfogar tillräckligaöver och lämpliga för föremålensutrymmen
förvaring. åklagareEn kan emellertid alltid bestämma beslagtagenatt
egendom skall förvaras hos Tullverket.än I förarbetena tillannan
lagen nämns det fråga olovligatt är befattning medt.ex.om om
smuggelgods skett inne i landet, det ibland kan lämpligaresom vara

egendomen förvaras åklagareatt översändasän till tullmyndig-attav
för förvaringheten hos den prop. 1960: l 15 127.s.

I 23 § VSL finns bestämmelse förtida försäljning be-en om av
slagtagen egendom. Paragrafen har följande lydelse.

Ar beslagtagen egendom underkastad förskämning eller snar
förstörelse eller nedgång i värde, må den säljas, ochannan genast
skall så alltid ske begär det.ägaren U pskattas egendomensom
värde till 500 kronor eller och har örsäljning påkallatsmera av

skall dock tillståndägaren, till försäljningen sökas hos Rättenrätten.
må hörande meddelaägarens beslututan egendomens avyttrinom .Då beslag lagts å rusdrycker, kunna förverkaantagassom vara e
enligt denna lag, skola bestämmelserna i §2 l lagen 9 maj 1958
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förverkande alkoholhaltiga drycker motsvarandeägaom av m.m.
tillämpning.

i första främstBestämmelsen stycket torde tillämplig då livsme-vara
fruktdel, eller levande tagits i beslag. I den bestämmelse,växter

vartill hänvisas i 23 § andra stycket, stadgas beslagtagen egendomatt
får bevisligen förstöras dess ringavärde eller egendomensärom
förstörande eljest måste försvarligt. paragrafen föreskrivsIanses

fall får försäljas:vidare i egendomen spritdrycker, vin elleratt annat
till det i lagen 1977:293starköl handel med drycker Omnämndaom

partihandelsbolaget, till tillverkare sådan ochvaraav annan
egendom på med till beskaffenhet finneshänsyn egendomenssätt som

Slutligen erhållits försäljninglämpligt. stadgas belopp, vidatt som av
tillfallerbeslagtagen egendom, staten.

Varusmugglingsutredningen

Utredningen föreslog tulltjänstemän och tjänstemän vid Kustbevak-att
ningen skulle ha egendom i beslag vid smugglings-rätt att tasamma

tillkommer polismän enligt rättegångsbalken,brottslighet dvs.som
dels beträffande egendom påträffas i samband med attsom en

misstänkt, farapolisman med laga bl.a. griper dels irätt ären om
dröjsmål. Vidare föreslog utredningen tulltjänstemän, tjänstemänatt

fallvid Kustbevakningen och polismän iäven änannat som nyss
i skäligenskall egendom beslag det kannämnts ta antas attom

blir förverkad grund smugglingsbrottslighet.egendomen Förav
inte föreligga faratillämpning denna bestämmelse behöver det iav

dröjsmål. Den sålunda föreslagna ordningen i alltöverensstämmer
väsentligt enligt såvälmed vad redan gäller VSL. Av praktiskasom

principiella skäl omfattade utredningens förslag inte tjänstemänsom
och fyrstaten tjänstemänvid lots- eller posttjänstemän och vid Statens

järnvägar.
Utredningens förslag innehöll vidare regler förvaring, för-om

säljning och förstöring beslagtagen egendom.av
Utredningens förslag föranledde inga invändningar under remissbe-

handlingen.

9.3.3 Husrannsakan

Rättegångsbalken

tvångsmedel ändamålHusrannsakan det har till beredaär attsom myn-
digheter tillträde till hus, eller förvaringsställe för därslutet attrum
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söka efter eller föremål eller för omständighetutrönaattpersoner som
betydelse för utredningkan ha brott.om

De allmänna bestämmelserna husrannsakan finns i 28 kap.om
rättegångsbalken. I § detta tvångsmedel får tillgripas.l Avnäranges
första framgår såledesstycket anledning förekommeratt att ettom
brott, kan föranleda fängelse, har förövats får i hus, ellersom rum
i förvaringsställe husrannsakanslutet företas för eftersökande av
föremål underkastat beslag eller för eftersöka spårär attsom annars
eller kan ha betydelse för utredning brottet. Enligtannat som om
Gärdes m.fl. kommentar till rättegångsbalken intemed husavses
endast bostadshus andra byggnader, såsom ekonomi- ochävenutan
uthusbyggnader, fabriker och magasin. Och med ävenavsesrum
kontors- och lagerlokaler, hytter och båtar. Vidare i kom-sägsrum

stängd bil och kassafack i bank bör betraktas såsommentaren att etten
slutet förvaringsställe. Gärde m.fl., till 378.Kommentar RB Is.

fårlagrummets andra stycke husrannsakan företas hosävenattanges
den skäligen kan misstänkas för brottet, dock endastänannan som om

brottet har förövats hos denne eller misstänkte gripitsden där.om
Vidare kan husrannsakan få ske hos den misstänkteänannan om
synnerlig anledning förekommer husrannsakan föremål,att genom som

underkastat belag, skall anträffas eller utredning brottetär annan om
vinnas. tredje stycket slutligen dåI husrannsakan företas hosatt,anges

misstänkte,den dennes samtycke till åtgärden inte kan åberopas, om
harhan inte själv begärt det skulle företas husrannsakan. Vidatt en
hoshusrannsakan den misstänkte kan däremot samtyckeän ettannan

från vilken åtgärden vidtas, medföra otillåtenden hos att en annars
genomföras.husrannsakan kan

eftersökande skall gripas, anhållas häktas,För ellerav personer som
förhör eller till inställelsehämtas till vid delges stämning irätten,

brottmål eller underkastas kroppsvisitation fåreller kroppsbesiktning
husrannsakan enligt 2 § företas hos den eftersökte. Förekommer syn-
nerlig anledning den eftersökte uppehåller fårsig hos hus-att annan

också företasrannsakan hos denne. 2 § stadgas för sökaI att atta
någonefter skall gripas, anhållas eller häktas misstänkt försom som
för vilket inte föreskrivet lindrigare straff fyrabrott, fängelse iär än

försök till sådant brott,år, eller husrannsakan får företas i transport-
medel på viss plats, det finns särskild anledning denattatt antaom
sökte kan komma platsen. Ytterligare specialfallatt ettpassera av

ihusrannsakan regleras 3 I lägenhet tillgänglig för allmän-ärsom
heten eller plägar tillhåll för lösdrivare eller förbrytareutgörasom

eftersökt brukareller där gods uppköpas eller får hus-pantsättas
ske, för ändamålrannsakan i och 2 §§, i fall1 även annatsom anges

i dessa paragrafer. I nämnda kommentar till rättegångs-än avsessom
balken framhålls med lägenhet, tillgänglig för allmänheten,äratt som
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butiker, caféert.ex. och biograflo-restauranger,avses samt teater-
kaler. Däremot faller i hotell eller liknande upplåtnaärrum som

utanför begreppet.gäster Husrannsakan i sådan lägenhet kan ske
endast den allmänt tillhåll förutgör lösdrivare eller för-rentom
brytare a.a. 379. I 3 § föreskrivs husrannsakan får beslutasatts. a
endast skälen för åtgärden det intrång elleruppväger i övrigtom men

åtgärden innebär för den misstänkte eller för någotsom annat
motstående intresse.

Av 4 § följer bl.a. förordnande husrannsakan meddelasatt om av
undersökningsledaren, åklagaren eller Om husrannsakanrätten. kan

bli omfattning eller medföra synnerlig olägenhet förantas denstorav
hos vilken åtgärden vidtas, bör denna emellertid det inte faraärom-
i dröjsmål inte ske förordnande.rättens Om förundersökningutan en-
nått så långt det aktuellt företa husrannsakanär torde i allmän-att att
het åklagare undersökningsledare. Det därför normaltärvara
åklagaren beslutar sådan tvångsâtgärd, det före-ävensom om om
kommer polismyndighet meddelar beslut. Enligt 5 § fåratt en en
polisman, förordnande i företa4 husrannsakanutan omsom avses
fara i dröjsmål. I 6-8 finnsär vissa bestämmelsernärmare om
verkställighet husrannsakan. Enligt 9 § skall protokoll föras överav
husrannsakan. Av protokollet skall framgå ändamålet med för-
rättningen och vad framkommit under denna. Den hos vilkensom
husrannsakan förekommit skall på begäran få bevis därom. I beviset
skall vilket brottäven misstanken Enligt 10§ fåranges avser.
undersökningsledaren eller åklagaren liksom polisman för ändamålen

i eller1 2 § företa undersökning på ställe änannatsom anges som
i 1 det inte tillgängligtäven för allmänheten.är Deavses om

det därmed fråga gårdsplanerär ochutrymmen är t.ex.som om
fabriksområden. En sådan undersökning räknas således inte som en
husrannsakan. I 15§ stadgas i lag eller författningatt, gettsom
avvikande bestämmelser bl.a. husrannsakan, dessa skall gälla.om

Tullagstijftningen

För tullmyndigheterna skall kunna fullgöra alla sina skyldigheteratt
har de i tullagstiftningen tillerkänts del vidsträckta befogen-rätten
heter. Sålunda i 63 § TuL tullmyndighet, för kontrollattanges en av

anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt T uL eller enligt föreskriftatt
meddelats med stöd denna lag fullgjorts riktigt och fullstän-som av

digt, får undersöka bl.a. dels transportmedel, containrar, lådor och
andra där kan förvaras vid införsel eller utförsel, delsutrymmen varor
områden för tullupplag, tullager, frihamnar och exportbutiker, flyg-
platser och bangårdar där står under tullkontroll förvarasvaror som
liksom lokaler inom sådana områden. De åtgärder vidtas medsom
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dennastöd paragraf kan inte sällan jämställas med husrannsakan.av
Befogenheterna får visserligen föranvändas endast angivna syften,

bestämmelsens avfattning framgår samtidigt till-dessattmen av
lämpning inte beroende det föreligger någon misstankeär av om om
oegentligheter i det enskilda fallet. Tullmyndigheterna har således
enligt tullagstiftningen vissa befogenheter företa husrannsakan,att

misstanke brott föreligger.oavsett om om

Varusmugglingslagen

Enligt 18 § första meningen fårVSL polismän, tulltjänstemän och
tjänstemän vid Kustbevakningen förordnande företa husrannsakanutan
i lägenhet i 28 kap. 3 § rättegångsbalken i magasin,samtsom avses

förupplagsbodar och uthus eftersökande egendom kan antasav som
bli förverkad enligt VSL. paragrafens andra föreskrivsI punkt att
tulltjänstemän och tjänstemän vid Kustbevakningen i övrigt i fråga om
brott i VSL har förordnande företarätt utanattsom avses samma
husrannsakan enligt rättegångsbalken tillkommer polismän.som

1986 års varusmugglingsutredning

Utredningens förslag i med vad gäller enligtöverensstämmer stort som
VSL. Den olikheten finns dock möjligheten enligt VSL företaatt att
husrannsakan i lägenhet i 28 kap. 3 § rättegångsbalken harsom avses

Remissinstanserna intehade någon erinranutmönstrats. mot ut-
redningens förslag.

9.3.4 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Rättegångsbalken

allmännaDe reglerna kroppsvisitation och kroppsbesiktning finnsom
i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt § får kroppsvisitation11 göras, om
det finns anledning brott har begåtts vilket fängelse kananta att ett
följa, på den skäligen kan misstänkas för brottet för söka efterattsom
föremål kan i beslag eller för omständigheterutrönatas attsom annars

kan betydelse för utredningen brottet. andraAvsom vara av om
stycket i paragraf följer den skäligen kanänattsamma annan som
misstänkas för brottet får kroppsvisiteras, det finns synnerligom
anledning det därigenom föremålkommer anträffasatt anta att att som

ikan beslag eller det betydelse för utredningenärtas att annars av av
tredjebrottet. I stycket med kroppsvisitationattanges avses en

undersökning kläder och någon bär på sigannat samtav som av
väskor, paket och andra föremål någon har med sig.som



124 Kontrollverksamheten vid. SOU 1994:131. .

Kroppsvisitation kan alltså ske de kläder den undersökte bär påav
sig vid undersökningstillfället. Vidare får undersökas egendomannan

han bär sig. Härmed exempelvis ryggsäckar ochsom avses
axelremsväskor, den undersökte bär på sig. Enligt bestämmelsensom
kan undersökning egendomäven bär med sig,göras t.ex.av man en
ordinär resväska. Förutom väskor och paket i egentlig mening kan

plånböcker, skrin, kartonger, lådor,även fodral och förvaringskärl
liksom bagagelådor och barnvagnar undersökas. Det valda uttryckssät-

föremål innefattar i förevarande hänseende, enligt uttalanden itet
lagförarbetena, inte bilar, båtar och andra transportfordon.större
Huruvida medhavda föremål låsta, stängda låsta ellerär utan att vara

ingenspelar roll vad gäller stadgandetsöppna tillämpning. För att
kroppsvisitation skall få krävs alltid någongöras haratt person
föremålet sig,med vilket utesluter herrelösa föremål och sådana
förvaringsutrymmen inte transportabla. 199394:24är prop.som s.
39 och 80.

I 28 kap. 12 § rättegångsbalken stadgas den skäligen kanatt som
misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbe-ett
siktigas för ändamål i Med kroppsbesiktning11som anges avses,
enligt lagrummets andra stycke, undersökning människokroppensav

och inre tagande från människokroppen ochyttre samt av prov
undersökning sådana I stycke framhålls attav prov. samma en
kroppsbesiktning inte får utföras så den undersökte riskeraratt
framtida ohälsa eller skada. Av paragrafens sista stycke följer denatt

skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet tillsom upp sex
timmar eller, det finns synnerliga skäl, ytterligare timmar.om sex

En kroppsbesiktning omfattar således alla undersökningar av
kroppen, såväl dess inre,dess undersökningarävenyttre samtsom av
olika kroppsprodukter har åstadkommits provtagning.som genom
Undersökning själva kroppen omfattar inte enbart okulärav en
besiktning kroppens undersökning kroppens olikaävenyttre utanav av
håligheter, hårbotten och eventuella 81.a.proteser. prop. s.

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning gäller enligt 13 §
första stycket i tillämpliga delar vad stadgas i 3 8 och 9 §§som a,

kapitel angående husrannsakan. Beslut kroppsvisitation ochsamma om
kroppsbesiktning fattas således undersökningsledaren, åklagarenav
eller Protokoll förasskall ochrätten. bevis företagen åtgärd skallom
på begäran lämnas till den undersökte. Enligt 13 första stycket sista
meningen kan beslut kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, närom
fara i dröjsmål, beslutas polisman.är Vidare föreskrivs attav en
förrättning väsentlig omfattningär skall verkställassom av mera
inomhus och i avskilt Om läkare företar åtgärdenän skallrum. annan

möjligt vittne Blodprov får intenärvara. läkareäntasom av annan
eller legitimerad sjuksköterska. ingåendeAnnan undersökningmera
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får utföras endast läkare. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktningav
kvinna får inte verkställas eller bevittnas kvinna,änav en av annan

legitimerad sjuksköterska.läkare eller Kroppsvisitation enbartsom
föremålinnebär kvinna har med sig undersöks ochatt som en

kroppsbesiktning enbart innebär blodprovstagning får docksom
verkställas och bevittnas I 15 § stadgas i lag elleratt,av en man. om
författning avvikande bestämmelser bl.a. kroppsvisitation ochgetts om
kroppsbesiktning, dessa skall gälla.

Tullagstijftningen

första får tullmyndighetEnligt 63 § stycket 3 TuL undersöka han-en
såsom resväskor och portföljer, handväskor ochdresgods, samt

liknande medförs resande vid inresa till eller frånutresasom av
tullområdet eller enligtkan att stannaav person som anmanas
särskilda bestämmelser i 64 § kontrollbefogenheter harTuL. Dessa

kroppsvisitation genomföras misstankekaraktär och kan utanav om
finns några i tullagstiftningenbrott. I övrigt inte bestämmelser om

kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

Varusmugglingslagen

sällan metod smuggla gärningsmannenEn inte använd är attatt varor
vidgodset i sina kläder. förekommer vidare, särskilthar Detgömt

narkotika, fästs direkt på ellersmuggling kroppenatt stoppasav varan
före-in i någon dess håligheter. Under tid har det ävenav senare

kommit gärningsmannen, i allmänhet lejd kurir, har svaltatt en
narkotikan förpackad plast eller liknande förei gränspassagen.

liknande kan i regel inte avslöjasSmuggling med dessa eller metoder
på kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.sättannat att genom

finns i vissaLiksom beträffande beslag och husrannsakan VSL
särskilda bestämmelser angående kroppsvisitation och kroppsbe-
siktning. 19 § stadgas följande. det finns anledningl Om att anta att

tillnågon, anträffas vid eller kustort eller ankommergräns-som en en
förbindelse enligt dennaplats, med till utlandet, har på sig gods som

underkastat beslag, eller tjänstemän vidlag får tulltjänstemänär
för sådant hos honom utföraKustbevakningen söka efter godsatt

urinprov. fårkroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning Ingensamt ta
vederbörande chef fördock hållas kvar för urinprovstagning. Om

persontrafiken tilltulldistrikt finner skärpning tullkontrollenatt avav
på någonfrån lägenhet eller för viss tidrymdeller utlandet med viss

får efter myndighetschefens beslutplats oundgängligen nödvändig,är
med eller underkroppsvisitation lägenhetenutföras på ochvar en som

eller från platsentidrymden från utlandetankommit till platsen avreser
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till utlandet. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas Generaltull-
styrelsens prövning skall likväl verkställas. Paragrafengenastmen
innehåller i övrigt regler förfarandet vid kroppsvisitation ochom
kroppsbesiktning

Rätten urinprov infördes lagändringatt trädde ita genom en som
kraft den januari1 1994. I samband därmed gjordes också vissa
redaktionella ändringar i paragrafen.

Regeln i första stycket första meningen omfattade ursprungligen
enbart kroppsvisitation. Genom lagändring år 1981 docken gavs
tulltjänstemän tillgripa s.k. ytligrätt kroppsbesiktning.även Inomatt
Tullverket hade dessförinnan utvecklats praxis den innebördenen av

i begreppet kroppsvisitation ansågs ingå granskningatt även yttreen
kroppen. Den kroppsvisiterades fick således, anledningnärav som

därtill förekom, klä sig naken för möjliggöra sådan gransk-attav en
ning. Därigenom blev det möjligt i anslutning till kroppsvisitationatt
avslöja sådana försök till narkotikasmuggling skert.ex. attsom genom
gärningsmannen har tejpat fast narkotika kroppen. Ifrågavarande
rättstillämpning hade sin grund i uppfattningen mellangränsenatt
kroppsvisitation och kroppsbesiktning beroende åtgärdenvar av om
innefattade undersökning kroppens håligheter.en av

Sedan JO berört gränsdragningen mellan kroppsvisitation och
kroppsbesiktning i beslut den 12 1979 angående tillväga-ett mars
gångssättet vid kroppsvisitation besökare kriminalvårdsanstaltav
Justitieombudsmånnens ämbetsberättelse 197980 194, utfärdades.
Generaltullstyrelsen tillämpningsföreskrifter till 19 § VSL. Dessanya
hade utgångspunkt okulärbesiktningävenattsom en av en persons
kropp kroppsbesiktning. I de föreskrifternaattvar anse som en nya

därför tulltjänsteman inte själv fick besluta sådanattangavs en om
besiktning, möjligen iän egenskap undersökningsledare.annat av

Den ändring den praktiska kontrollverksamheten de till-av som nya
lämpningsföreskrifterna medförde visade sig vålla betydanderätt snart
olägenheter i tullens arbete. Detta förhållande föranledde i sin tur ett
flertal framställningar från skilda håll till regeringen med begäran om

ändring lagen borde ske. anledning framställningarnaIatt en av av
utarbetades inom dåvarande Handelsdepartementet promemoria varien
föreslogs tulltjänsteman skulle i begränsadrättatt atten ges om-
fattning utföra kroppsbesiktning.

När ärendet sedan förelades riksdagen anförde departementschefen
till början följande beträffande behovet lagändring prop.en av en
l98182:2 20.s.

Tullkontrollen mycket viktigt led i kampen framförär alltett mot

narkotikasmugglinfgen.Därför det i grad angelägetär att
tullverket kan sina uppgifter så efektivtöra möjligt.ut som
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Samtidigt det givet kontrollen inte kan fullständig.är görasatt
Tillgången på liksom praktiska omständigheteräven sätterresurser
naturliga för långthur kan gå.gränser Hänsynen till denman

iga integriteten verkar begränsande.är ett annat momentperson som
Helt naturligt det mycket angeläget de resande inteär iatt

onödan för de obehag långt drivenutsätts personkontrollsom en
föra med sig. återhållsamhetkan Den eller försiktighet dettasom
motivera bör åkan andra sidan inte drivas så lån andra viktigat att

:amhällsintressen eftersätts. Jag tänker då självfa let å de allvarliga
samhällsskador narkotikamissbruket vållar. ill bilden hörsom
vidare den arbetssituation aktuell för tullverket dåatt som var
nuvarande smugglingslagstiftning tillkom förändrad. Till skillnadär

klassiskt elgods såsom alkoholdrycker och kanmot arettersmug
narkotika till bet ande värde och farlighetsgrad lätt öljas underkläclsel.den resandes I den praktiska hanteringen gränskontrollenav
har tullverket skett anpassning till detta.genom en

Sammanfattningsvis fastslog departementschefen det fannsatt ett stort
behov lagändring den enskilde tulltjänstemannenattav genom en ge
lagstöd för vidta viss kroppsbesiktning, s.k. ytlig kroppsbesiktning.att

J ad gäller gränsdragningen mellan ytlig och kroppsbesiktningannan
hänvisade departementschefen inledningsvis till promemorian. dennaI
beskrevs ytlig kroppsbesiktning granskning någonsyttresom en av
nakna kropp undersökning någons skägg, hår, peruksamt samten av

eller benprotes. framhöllsDet vidare beskrivningen ytligattarn- av
krrppsbesiktning avsedd uttömmande och varjeatt attvar vara annan
form kroppsbesiktning således skulle falla utanför den ytliga.av
Hârutöver tillades det vid det praktiska genomförandet ytligatt av en
knppsbesiktning naturligt den undersökte kundeatt attvar uppmanas

dolda delar kroppen, såsom fotsulor och armhålorexponera av men
inget ytterligare. bordeDet alltså inte komma i fråga be denatt
unlersökte inta några särskilda kroppsställningar för underlättaatt
besiktningen prop. 198182:2 s.46.

Departementschefen tillade a. 24.prop. s.

Det enligt min menin formuppenbart varje kroppsbe-är att av
:iktning kan känslig rån mtegritetssynpunkt. I synnerhet gällervara
letta vederbörande tjänsteman skall granska då denneom en person

avklädd och kanske undersöka delar kro Redan f.n.även av pen.
gäller dock fullständig kroppsvisitation får så långtatt atten rivas
rederbörande ombedes sig alla kläder för tjänstemännenta attav
;kall kunna söka igenom hardessa. Det behov ramkommit isom
agstiftningsärendet till början tjänstemännen bl.a. iattavser en

situationlenna skall få iaktta kropp för denneattpersonens se om
sig då främst narkotika. praktiskasmuggelgods, och De1ar

:rfarenheterna visar smugglare narkotika ofta har dennaatt av
fasttejpad på kroppen. sådan granskning innebär i principEn.ex.

okulärbesiktning kan ske i den formen vederbörandeatt:n som
mbedes stå därefter fåroch tjänstemännen titta på deatt attupp
lelar kroppen fotsulorna. jagdärvid synliga Vadär samtav som nu
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beskrivit kan sammanfattas granskningmed uttrycket yttre av
rop en.

sådan granskning synligaFran de kroppsytor detär ären av som
väsentligt till tjänstemännen ber inta alldelesett steg att personen

särskilda ställningar för de för dolda delarna kroppenöatt at av
skall iakttas. lika överskridskunna En onkret gränsannan om

övergår till kroppsundersökning.Sågranskningen bli äratt en ren
munhålan eller hå igheterallet undersöker andranär tjänstemännen

föroch huvud han berör vederbörandes nakna kroppöver närtaget
undersöka delar denna.att av

kroppsbesiktningBefo enhet för tulltjänsteman besluta be-att om
ock enbart granskning kroppen i denhöver utöver yttreen av

bemärkelse har detta begrepp. Det vidgett synes mig enjag nyss
avvägning rimligt tulltjänstemannen därutöver kan verkställaatt en

huvudhårkroppsundersökning fråga vederbörandes ochren 1 om
erfarenheterna visar klart behov häravamihålor. De praktiska att

föreligger. Några gränsdragningsproblem torde knappast heller upp-
med ordning. heller kan denkomma sadan Inte sär-en anses vars

från integritetssynpunkt.skilt ingripande
ytlig kroppsbesiktning gällerMed denna innebörd begreppetav

får granskning ocksåtulltjänstemannen göra proteser.att yttreen av
får intefår inte undersöka sådana. ExempelvisDäremot denne

ombedas peruk kan, liksomvederbörande Enatt ta protesen.av
vill i frågahuvudhår, både granskas undersökas. Jagannat omoc

sådana i vissa fall tordepñrukero.d. tillägga undersökningatt en av
omfattas kroppsvisitation.Givetvis bör tjänste-begreppetnna av

be skal besiktigas medverka tillkunna denmännen att attsom
besiktningen kan genomföras.

tulltjänsteman tillgripa de där nämndaEnligt 19 § VSL får en
någon anträffats vid eller kustort elleråtgärderna gräns-mot som en

skalltill plats med förbindelse till utlandet. Vadankommer somen
i VSL:smed nämnda begrepp inte kommenteratär närmareavses

misstankeförarbeten. heller det helt klart vilken gradInte är av som
Bådaför åtgärderna skall få vidtas. dessa be-måste föreligga att

frågor utförligt belysts i beslut JO den 19tydelsefulla har ett marsav
242.Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1987881986 s.

går i linjetrafikOmständigheterna i ärendet följande. Buss 999var
DragörLimhamnpå sträckan Köpenhamn-Malmö-Lund och Iomvänt.

sundet. Endast denombord på färjan för färdenkör bussen över som
Danmark får enligtmellan Sverige ochskall gränsenpassera -

tillåtetalltså intetrañkföretagets föreskrifter följa med bussen; det är-
Svensk tullkontrollMalmö-Lund med buss 999.åka sträckanatt t.ex.

finnssker normalt i Limhamn. Därbuss och enpassagerareav
förutsättning för trafikenbussvisitationshall. Det är att passagerarnaen

land i Limhanmkörs iombord på bussen, då dennabefinner sig
intedriver 999-bussarna harTrafikföretagetrespektive Dragör. som

vid planeringenkontrolltid vid Limhanmräknat med någon längre av
och MM med buss-Tisdagen den 2 april 1985 EHturlistorna. reste
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från Köpenhamn för åka till Lund. Vid tullkontrollen i999 att
någotLimhamn svarade de nej på frågan de hade deklarera.attom

de lämnade bussen i Lund stoppades de civilklädda tulltjänste-När av
och polismän fördes till polishuset för kontroll. Tullassisten-män samt

tjänstgjorde Limhamn den buss i vilken EH ochJ i MMnärten
färdades dit. frågade samtliga bussen deanlände J passagerare om

något tullpliktigt deklarera. Vid sin kontroll iakttog han påhade attatt
och blond kvinna till-sida satt orakadhöger mansperson enen

fick känsla någontingsammans. Genom iaktta J attatt paret en av
händer smuggelvarorkunde undanstucket. Då det gömsattvara

spåras, ringde till tull-undan i bussen för inte skall kunna Jägarenatt
bad utföra kontrollen lämnadekriminalen i Malmö och dem när paret

bussen.
förevarandeflertal frågor. intresse iI ärendet uppkom Aven nu

huruvida fanns lagligt stöd för kontrollåt-sammanhang dels detär
kroppsbesiktning,kroppsvisitation och ytlig dvs. detgärderna om

på sig,anledning hade smuggelgods delsförekom EH och MMatt om
förbindelse med utlandet i densådan plats harLund somvar en

i 19 § VSL.mening som avses
sådana det förekom anledningfann omständigheternaJO attatt var

JO anförde:kontrollera EH och MM.att

därför de ellerkontroll och främstJ har velat ha EH MM atten av
såg På basis denna subjektivanågon dem nervösa ut. av upp-av

ansiktsuttyck harinnebörden förmodligenfattning ettettom av - -dju ingripande förfarandeomfattande och för de direkt berörda, t
i de kontrolleradeigångsatts förfarande resultera attett som e- oskyldiga de redan i Limhamn sigvisade sig lika gett vara.som up

besked räcker medMen formuleringen lagtexten att etav ger om
misstanke hos tulltjänstemanmycket attom en personen svag en

skall skyldig lämnahar smuggelgods med för denne attatt vara
uppfattningsitt och sjä till granskning. J EH:sbagageut omv :s

får bakgrunden tillräcklig föroch MM:s tillstån denmot anses
kontrollförfarande. väl allmänt tilläggasinleda Det börett rentatt

också vidproportionalitetsprinciperna ällerbl.a. behovs- ochatt
tvångsingripande all ochtullkontroll. Minsta möjliga görass

till varaktighet i rimlig proportion tillingripandet skall ochart sta
ligger då detmål myndigheterna uppnå. I dettadet attattsom avser

brott ingripandetbör krävas starkare misstanke när taren om
gäller krop svi-kroppsbesiktning detformen ytlig närän enav en

ñcsinasitation där ber den enskilde tömmaatt or.man personen

förbindelse medLund inte plats därJO fann däremot att var en
fråga:JO anförde i dennautlandet äger rum.

tulltjänsteman betydligt möjligheteri 19 § VSLRegeln störreenger
tvångsåtgärder enskilda dem brottsutre-tillgripa änmotatt som en

den omständighetenenligt rättegångsbalken. Redandare har att
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regeln innebär från den rincip får sitt ck i 2ett avsteg uttrmedp som
kap 6 § regeringsformen talar tyngd för den skal tolkasatt
restriktivt.

Tulldirektioneni Malmö har begreppet plats måste intesagt att
enbart innefatta färjeterminalen i Limharrm också de hållplat-utan

bussarna i linetrañk anlöper i Malmö och Lund.ser, som alltsåDirektionens slutsats det i föroch sig fannsär la ligtatt Lundg.förstöd ingripande EH och MM bussen inärett steg av
Generaltullstyrelsen analyserar i sitt utförligt rättsläget ochsvar

konstaterar bl.a. fritt får införas attäratt varor som anse som
förtullade utlämnade till disposition bussen lämnadenärsamt senare
Limhanm. tullmyndighet inte inne i landetägeren senare- - -
ingripa resande på sådant ankomstortenssättmot passeratsom

lställe, såvida inte misstanke föreligger varusmugglings-tu en om
brott. Styrelsen fortsätter:

Om tulltjänsteman praktiska inteskäl sig kunna påen av anser
tullstället kontrollera resande medför smuggelgods iom en exem-
pelvis resväskan, i kläderna eller kroppen måste den resande
medfölja till lämpliga plats för undersökning månnärmaste i den
förutsättningar för undersökningen föreligger. Att medvänta en
undersökning initierats på ankomstorten tills den resande själv,som
ovetande härom, förflyttat sig till för undersökningen lämpligen
plats på inte tabelt, undersökningen avseddär ärortannan acceVSlg. om

ske med stöd 19 §att av

Styrelsen konkluderar:

Ifrågavarande buss 999 trafikerar Lund-Köpenhamn och åter.-
Endast till eller från Köpenhamn får medfölja underassa erare
färden. ed härtill har tulldirektioneni Malmö bedömtänsyn att

ifrågavarande linje med Lund destinationpassagerarna som
ankommer til lats, förbindelsedär med utlandet deäankommer rum.

delar denna bedömning. Om JO skul kommae
fram till tolkning endastlagrummet kan styrelsensnävareen av
konstatera detta allvarligt skulle tullverketsinskränkaatt
möjligheter bl.a. förhindra illegal införsel otika.att av nar

Ja måste inledningsvis tillstå ag inte rikti hade miväntatatt t
eneraltullstyrelsen efter sin örliga och ickliga analysatt ut s s

enkelt skulle landa i slutsatsen delade tulldirektionensatt man upp-
fattning Lund plats där förbindelse med utlandetäratt ägeren rum.
Min tveksamhet bottnar bl.a. i tulldirektionen underbygger sinatt
uppfattning bussbolaget inte har eller tillåter andrarättatt assage-

sådana till eller från enhamn åän Kö med.attrare som reser a
Bortsett från kan fråga sig hur kontrolleras och vadatt man rege n

gäller för andra busslmjer till och från utlandet, kan detsom
knappast rekommendera bygga lagtolkning på vadatt attvara en

enskilda bolags ordnin sregler. kannärmast är Det inte hellersom änrimligt tolka lag utifrån ansvariga myndighetensattvara en
praktiska mölilighetertillämpa den. En lösa det problemetsättatt att

ändraär att agen.
Jag ansluter mig alltså till Generaltullstyrelsens resonemang men

inte dess slutsats: jag Lund sådaninte plats därärattmenar en en
förbindelse med utlandet de detta falletI hamnområdetä ärrum.
i Limhamn fram till tull iltret där möjligenoch området i-omedelbar anslutning till detta sådan plats i 19 Villsom avses-
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tullmyndigheten utanför detta område ingripa i bussmot assagerare
999 får det ske utifrån rättegån sbalkens regler. sådan ordningn
kan inte rimligen innebära len tänderna. detAr bråttomatt tu tap ar
behöver inte heller först inhämta klagares beslut.man

Frågan hur stark misstanke brott skall föreligga förom attom som
tvångsåtgärder skall få vidtas enligt 19 § första stycket första me-
ningen VSL berördes i samband med 1981 års lagändring. Departe-
mentschefen menade därvid det skall föreligga en gradatt av
misstanke den kroppsvisiteras har sigatt gods ärsom som
underkastat beslag. Departementschefen anförde sammanfattningsvis:
Av det anförda torde följa den aktuella föreskriften i 19 § VSLatt nu
inte tillåter rutinmässig kontroll i exempelvis den formenen att man
stickprovsvis plockar antal för kroppsvisitation prop.ut ett personer
19818222 9.s.

Knppsvisitation i samband med tullkontroll särskildutan att
misstanke brott föreligger kan tidigare iblandnämntsom som
genonföras enligt 19 § första stycket tredje meningen VSL. Beslut
måste då ha meddelats s.k. skärpt tullkontroll. Förutsättningen förom

sådant beslut skall få meddelasatt förhållandenaet är medatt
avseende persontrafiken med viss lägenhet eller för viss tidrymd
på någon plats sådana skärpningen framstårär oundgängligenatt som
nödvindig. Bestämmelsen överensstämmer i denna del med vad som
gällde enligt tidigare lagstiftning på området. förarbetenaI till VSL
har irte gjorts några uttalanden angående tillämpningen bestämmel-av
sen.

I lommentaren till VSL anförs emellertid i denna del följande
Jungefors-Walberg, Smugglingslagstiftningen 144s. .

Ibland kan föreligga och skyldighet förrätt tullpersonalen företaatt
kroppsvisitation förhållande till ankommit med viss1 envar som
lägenhet eller under viss tidsperiod har tullenattsom passera

till eller från landet.vä; Kroppsvisitationen i sådana fall iär regel
föga ingående beskaffenhet. vidareDet tydliär misstankeav att

brott inte behöver föreligga beträffande sålundaon a som
kroppsvisiteras. Atgärden fastmer led i eftersökandeär odsett av

alla huvudocl har möjlighetöver bära sådant gods sigattsom pa
får underkasta sig kontrollen.

I sannand med 1981 års ändring i första19 § stycket första meningen
VsLgjorde departementschefen vissa uttalanden förutsättningarnaom
för beslut skärpt tullkontroll skulle få meddelas prop. 1981at om
82:2 27.

J vill också erinra själva förutsättningenför vederbörandeattom
beakningschef skall få förordna sådan ontroll. dettaFör krävsom
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denne bedömer skärpt kontroll oundgängligen erforderlig.att
Exempelvis kan det tänkas funnit smugglingsbenägenhetenatt man

påstark viss och bedöms oundgän ligendettransportvägextra att oundgänerforderligt söka för denna Ensättaatt stopp smugtuåverketexempel ivetvis inomkan på godaannat attvara man
grunder kan misstä visst transportmedel vid visst tillfälleatt etta
medför narkotikasmugglare, okänten vem.

vidTullverket organiserade år 1984 riksomfattande kontroll, vilkenen
kroppsvisitering skedde, i syfte förhindra valutasmuggling.generell att

Aktionen för kritik. Kritikerna menade Tullverket i dettautsattes att
sammanhang hade överskridit sina befogenheter. JK granskade
kontrollen och gjorde i samband därmed vissa uttalanden förut-om

för oundgängligen nöd-sättningarna skärpt tullkontroll. Begreppet
hänföravändig måste, enligt vad därvid framhöll, sig till kontrollJK

någon till till tidsrymd.på bestämd plats och viss lägenhet eller viss
således för allmänt förordnandeUttrycket inte utrymme ettger om

kroppsvisitation. Lagstift-riksomfattande skärpt kontroll medt.ex.
vid skärpt kontroll iningen förutsätter, hävdade JK vidare, detatt

allmänhet fråga relativt begränsad aktion. Stöd för dennaär om en
lokalauppfattning fann i den omständigheten det denJK äratt

bevakningschefen fattaoch inte Generaltullstyrelsen har attsom
framhöll det måste finnas särskild anledningbeslutet. JK vidare attatt

kontrollen för skärpningsmuggelgods skall påträffas vid attanta att en
någon ellerskall få i fråga. måste förväntasdenna komma Det attav

färdväg elleri ändå med hänsyn till färdlägenhet,några störreen men
Uttrycket ound-restid bestämd kan föra med sig sådant gods.grupp

be-gängligen i sig vid handen det fråganödvändig äräven att omger
då fråga tullkontrollen. JKgränsade fall det kan bli skärpningom av

integenomförda kontrollenfann sammanfattningsvis den generellaatt
hänföras till tullkontroll §kunde skärpt enligt 19 VSL.

beslut föranledde sedermera lagändringen 19 §JK:s den VSLatt
kompletterades bestämmelse angående för tulltjänstemänmed rätten

någonundersöka handresgods det föreligger brottsmisstan-att utan att
propositionen förslaget återgavs beslut.ke. I med JK:s Departements-

tolkning denchefen konstaterade därefter han godtog JK:satt av
framhöll den gällande ordningenaktuella bestämmelsen och vidare att

fick konkret misstankedärmed innebära tullen, närattanses om
oegentligheter eller beslut skärpt tullkontroll saknas, inte hadeom

harmöjlighet undersöka handväskor och liknande resenäreratt som
narkotika,sig, undersökningen gäller valuta,med oavsett vapenom

Ifrågavarande bestämmelseeller andra 198485:46 42.prop.varor s.
överförts till 63 § TuL.har, sedermeranämnts,som ovan

framgår angående § första stycketSom vad tidigare 19sagtsav
fårVSL ytlig kroppsbesiktning inte förekomma vid skärpt tullkontroll
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endast vid sådan kontroll sker med stöd stadgandet iutan som av
första meningen i stycket, dvs. det finns anledningnär anta. Vidatt
lagändringen år 1981 övervägdes ytlig kroppsbesiktning skulleom

fåkunna ske vid skärpt tullkontroll.även Departementschefen ansåg
emellertid sådan besiktning inte lämpligen skulle få företas vidatt en

stickprovskontroll prop. 198182:2 28.en ren s.

1986 års varusmugglingsutredning

Som framhållits får tulltjänsteman i den reguljära tullkontrol-ovan en
len, dvs. då inte föreliggerdet någon grad misstanke någon,motav
inte kontrollera vad resande bär på sig i sina kläder eller innanfören
dessa. Utredningen framhöll rationell och effektiv tullkontrollatt en

naturliga skäl förutsätter tulltjänsteman så det finnsatt snartav en
misstanke smugglingsbrottslighet skall ha utföra sådanrätt attom
kontroll. Vidare farm utredningen den rådande ordningen i VSLatt
beträffande möjlighet för tulltjänsteman företa kroppsvisitation ochatt
ytlig kroppsbesiktning det förekommer anledning någonnär har påatt
sig kan i beslag i allt väsentligt lämplig lösningtasvaror som var en
och avvägning mellan de intressen sig gällande. Utredningengörsom
ansåg frågan vilket mått misstanke måste föreligga föratt om av som

tvångsmedeldessa skall få tillgripas väl belysta för-att var genom
arbetsuttalanden och praxis. Oklarhet föreligger däremot, enligt
utredningens mening, hur beskrivningen eller kustort ellergräns-om
ankommer till plats där förbindelse med utlandet rum skalläger
tolkas.

befogenheterDe tillkommer tulltjänsteman enligt 19 § förstasom en
stycket första mening VSL tveklöst vidsträckta. Enligtär Varusmugg-
lingsutredningens mening måste det finnas klar geografisken
avgränsning utanför vilken dessa befogenheter inte får utövas.
Utredningen övervägde tänkbar begränsning dessaattsom en
befogenheter bara skulle inom s.k. tullklareringsområde.utövas
Med detta begrepp det område inom tullplats där denavses en
egentliga tullklareringen Utredningen fann emellertid denäger attrum.
begränsningen blev för förordadeoch i stället lösning.snäv en annan

Behov kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning uppkommerav
förutom vid tullklarering i samband med fordon, nyligenatt ett som
har förts in i landet, för kontroll. I 64 § finns föreskrifterTuLstannas

vissa förbud, åligganden och inskränkningar för ochom varu-
persontrafiken I paragrafen föreskrivs följande.över gränserna.

Förare eller befälhavare transportmedel står under tullkon-som
troll skyldig använda anvisad eller led, medföraär vägatt att
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passhandling för transportmedlet ochoch dess last att stanna
tullmyndighets anmaning.

förare förstaFörbud får meddelas eller befälhavare isägssom
stycket uppehåll under inom tullomrâdet,göraatt att utanresa
tullmyndighets medgivande ankomma eller avgå med transport-
medlet beträda eller lämna och lossa eller lastaatt trans-samt
portmedlet.

befälhavare på inte står underFörare och transportmedel som
och skyldig tullmyn-tullkontroll även år att stannaannan person

Sådan amnanin får finns anledningdighets anmaning. detnärges,
anmälningsskyldighet före igger för honom enligt lagdennaanta att

eller enligt föreskrifter meddelats med stöd lagen.som av
fårAnvisning, anmaning och förbud i denna paragrafsom avses

meddelas endast det behövs för möjliggöra tullverketsattom
utförselövervakning införsel och och får inte vadutöver somav

ändamål.nödvändigt för dettaär

i tullförordningen meddelat föreskrifter iRegeringen har närmare
nämnda paragraf. §fråga de skyldigheter behandlas i I 61somom

föreskrivs sålunda förare fordontullförordningen äratt en av en
fårpå tulltjänstemans amnaning. Sådan anmaningskyldig att stanna en

närges
befinner sig i trakterna invid rikets landgräns eller kusterfordonet

eller inom tullupplag, tullager, frihamn,eller i närheten av
trafikförbindelseeller område har medflygplats annat som

utlandet,
fordonettulltjänstemannen har anledning med2. att anta attannars

befordras står under tullkontroll, ellervaror som
utländskfordonet försett med eller turistvagnsskylt ellerär export-

registreringsskylt.
paragrafens färdasEnligt andra stycke denär även annatsom

transportmedel skyldig på tulltjänstemansmedänsätt att stanna en
anträffas på någon punkt angivnaanmaning, han de i lom av

eller områdena.platserna
således alltid fordon liksomEn tulltjänstemän har rätt att stanna -

färdas i trakterna invid rikets landgräns ellerden sättannatsom -
frihamn,eller i närheten eller inom tullupplag, tullager,kuster av

område trafikförbindelse utlandet.flygplats eller har medannat som
Varusmugglingsutredningen fann borde anledning tilldet inteatt ge

avgörande betänkligheter tulltjänstemän beslutanågra rättatt att omge
kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning under förhållanden,samma

anledning på sig godsdet finns den kan hanär att stoppatssom som
fortsatte utred-underkastat beslag. Den aktuella befogenheten,är

så fall geografiskt till i tullagstift-ningen, blir i anknuten en annan
fördel vid denningen föreskriven zonindelning vilket bör till klarvara

praktiska tillämpningen. Varusmugglingsutredningen dock intevar
beredd föreslå tulltjänstemän skulle ha någon generell be-att att mer



SOU 1994:131 Kontrollverlcsamheten vid... 135

fogenhet verkställa kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning iatt
fall i punkterna 2 och 3 i 61 § tullförordningen. Ut-som avses
redningen anförde följande den tillämpningennärmare den före-om av
slagna bestämmelsen.

den härInom aktuella allmänt beskrivna geografiskamer zonen -trakterna invid rikets landgräns och kuster eller i närheten av
tullulplag, tullager, frihamn, flygplats eller område harannat som
trafi örbindelse med utlandet torde den begränsning liggersom-i det allmänna språkbruket leda till befogenheterna inte böratt
kunna få längre bort högstutövas mil från denän lats dären
vederbörande inkom till Sveriges landomräde. Det da gällaörsa

med vilken ortmedel inresan Omoavsett typ trans ett.av s en
sådan be ränsning inte fanns skul den inrest till landet kunnae som

aktuella kontrollåtgärderutsättas långt efterör gränspassagen,nu
vid bilresa i närheten kusten, vilket inte bör generelltLexi av vara

möj igt.

Enligt Varusmugglingsutredningens mening bör det inte uppställas
något krav på den misstanke,större skall föreligga i det enskildasom
fallet, innan aktuella befogenhet kan tillgripas. Utredningen fannnu
därför det i fortsättningen bör tillräckligtäven detatt attvara
förekommer anledning vederbörande kan ha smuggelgodsanta att
på sig för bestämmelsen skall tillämplig.att vara

Enligt gällande regler har tulltjänsteman huvud inteöver tagetnu en
besluta kroppsvisitationrätt och kroppsbesiktning utanför denatt om

i 19 § första stycket första meningen VSL. Frånzon som anges
Tullverkets sida hade till utredningen framhållits det angelägetäratt

tulltjänsteman i fortsättningen får polismanatt rätten samma som en
besluta sådan åtgärd i brådskande fall. Utredningen siganslötatt om

till Tullverkets bedömning förordadeoch bestämmelse med denatt en
innebörden skulle in i den föreslagna lagen.tas nya

Utredningen hade från Tullverket inhämtat det alltjämt finnsatt ett
behov kunna kroppsvisitera alla anländer med visststort att ettav som

transportmedel eller under viss tidsrymd inreser till ellersom en
från bestämd En bestämmelse möjlighet förordnautreser ort. atten om

skärpt tullkontroll har bl.a. till syfte effektivisera tullkontrol-attom
falllen i då det på grund tips eller skäl finns anledningannat attav av

räkna med allvarlig lagöverträdelse kan på gång. Möjlig-att en vara
heten sådan ingående kontroll resandestörreav en mer av en grupp
kan därtill ha viss förebyggande verkan allmän räckvidd.antas en av
Utredningen delade därför Tullverkets uppfattning institutet skärptatt
tullkontroll bör finna kvar.

Under remissbehandlingen avstyrkte Riksåklagaren förslaget att
tulltjänstemän skulle polismän i brådskande fallrätt attges samma som
företa kroppsvisitaion och kroppsbesiktning helst i landet.var som
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Övriga remissinstanser, framförde synpunkter i frågan, anslöt sigsom
till utredningens förslag.



1994:131SOU Förhållandet mellan tull och polis 137

10 Förhållandet mellan tull och polis

ordning10.1 Nuvarande

Regelsystemet i stort

Tullens huvudsakliga uppgifter enligt och följdförfattningTuL dessär
tullförordningen kontrollera trafiken landets Förgränser.överatt
verksamheten gäller den grundläggande principen införsel ochatt
utförsel skall deklareras förekommande falli tull ochsamt attav varor

avgifter skallandra Vidare ankommer det tullentas ut. att
förhindra olovlig införsel utförsel införseloch Olovlig ochvaror.av
utförsel i princip straffbelagd i VSL.ärav varor

Polisen har enligt 2§ polislagen 1984:387 grundläggandeen
skyldighet ingripa brott. Enligt lagrummet gäller tillatt mot att
polisens uppgifter bl.a. förebygga spaninghör brott och bedrivaatt att
och utredning i fråga brott hör under allmänt åtal. Vidareom som
föreskrivs i 9 § polisman får kännedom brottnäratt, etten om som

under allmänt åtal, han skall sin förman såhör detta tillrapportera
det kan ske. rapporteringsskyldighet kompletterasDennasnart av

regeln i 23 kap. § rättegångsbalken inledande förunder-l om av
sökning. regel innebär förundersökning i princip skallDenna att

så finnsinledas det anledning brott hör undersnart att anta att ett som
allmänt åtal har förövats. Förundersökning inleds enligt 23 kap. 3 §
rättegångsbalken polismyndigheten inlettseller åklagaren. Har denav

polismyndigheten och saken inte enkel beskaffenhet, skallärav av
ledningen åklagaren, så någon skäligen kan miss-övertas snartav
tänkas för brottet. Vidare skall åklagaren i andra fall ledningenöverta

det påkallat särskilda förundersökningenskäl. Då ledsärnär av av
fåråklagaren denne anlita biträde polismyndigheten och uppdraav

polisman vidta åtgärder hör till undersökningen.atten som
Någon motsvarande skyldighet enligtbrott 9 §att rapportera som

polislagen åligger polisman finns inte föreskrivet för tulltjänsteman.en
10 kap. 6 § tjänstgöringsreglemente för för-I tullstaten Tullverkets

fattningssamling 1979:19 har Generaltullstyrelsen före-emellertid
skrivit tulltjänsteman upptäcker eller får kännedomatt en som annars

brott eller försök eller förberedelse till brott de författningarmotom



Förhållandet138 mellan tull och polis SOU 1994:131

vilkas efterlevnad Tullverket har övervaka, skall vidta åtgärder såatt
sådana brott kan förhindras och beivras. En tulltjänsteman fåratt

således ha skyldighet ingripa misstanke brottnärattanses moten om
någon sådan författning kommer till hans kännedom.

Vid misstanke brott VSL finns särskilda regler i den lagenmotom
hur utredning brottet skall genomföras och vilka åtgärderom om som

får vidtas i samband med detta.
Enligt 13 § första stycket VSL får tullmyndighet inleda för-en

undersökning vad gäller brott i den lagen. Ledningensom avses av
förundersökningen skall åklagare så någon skäligenövertas snartav
kan misstänkas för brottet, saken inte enkel beskaffenhet.ärom av
Åklagaren skall också i andra fall ledningen förunder-överta av
sökningen, det påkallat särskilda skäl. Dåär undersökningenom av
leds åklagaren får denne enligt lagmmmets tredje stycke anlitaav
biträde tullmyndigheten för verkställa undersökningen och ocksåattav
uppdra tulltjänsteman vidta särskild åtgärd hör tillatten en som
förundersökningen.

Bestämmelserna i VSL reglerar således tullens befogenheter vid
förundersökning brott enligt den lagen och tullens förhållandeav

åklagaren. Tullen har därvid tillagts i principgentemot samma
befogenheter fråga smugglingsbrott polisen enligtnär är om som
bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken har vid förundersökning av
alla brott hör under allmänt åtal. Någon begränsning polisenssom av
befogenheter vad gäller brott enligt finnsVSL inte. Tullens och
polisens befogenheter inleda förundersökning angående brottatt mot
VSL sammanfaller således.

Vid misstanke brott får straffprocessuella tvångsmedel användas.om
Användningen dessa reglerade i 24-28 kap. rättegångs-är noggrantav
balken. De allmänna reglerna tvångsmedel tillämplighet påägerom
alla brott och således brott VSL.även mot

För vissa tvångsmedel finns särskilda regler i VSL ersättersom
eller kompletterar allmännade reglerna i rättegångsbalken, nämligen
för beslag husrannsakan15 §, 18 § för kroppsvisitation ochsamt
ytlig kroppsbesiktning 19 §. Förhållandet mellan dessa regler och
rättegångsbalken har utförligt redovisats i avsnitt I VSL omnämns

gripande och medtagande till förhör 14 §, föräven dessamen
tvångsmedel hänvisas till rättegångsbalkens regler. En tullmyndighet

tulltjänstemaneller får använda samtliga i VSL angivna tvångsmedel.
En polisman har enligt iVSL befogenheterstort sett samma som en
tulltjänsteman; dock inte befogenheten företa kroppsvisitation ochatt
kroppsbesiktning under andra förutsättningar gäller enligtän som
rättegångsbalken.
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Som redovisats sammanfaller således principi tullens ochävennyss
polisens befogenheter använda processuella tvångsmedel enligtatt
VSL.

Tullen vidare,har redogjorts för i avsnitt tillagts omfattandesom
kontrollbefogenheter i i tullförordningenTuL och det före-utan att
ligger någon misstanke brott. Enligt 73 § TuL bl.a. polisenärom
skyldig medverka i kontrollverksamheten enligt den lagen. Enatt
polisman får sådanvid medverkan befogenheter till-samma som
kommer tulltjänsteman.en

Samarbetet mellan tull och polis

Som framgått det anförda har såväl tull polis befogen-av ovan som
heter inleda förundersökning och straffprocessuellaanvändaatt
tvångsmedel beträffande brott enligt VSL. De har därmed ett

arbetsområde och detsamma gäller deras allmännagemensamt
brottsbekämpande uppgifter utanför för förundersökning.ramen
Eftersom beröringspunkterna mellan tull och polis många detår är
nödvändigt med samarbete mellan de båda myndigheterna ochett gott
deras personal. Samarbetet måste fungera skilda plan och under
olika skeden. Det kan gälla informationsutbyte i vissa speciella
ärenden eller generellt informationutbyte och erfaren-ett mera av
heter. Tullen har omfattande erfarenheter och kunskaper t.ex.om
import och olika smugglingsvägar och tillvägagångssätt videxport, om
smuggling. Tullen har vidare goda kontakter med tullmyndigheter i
andra länder och dessa kontakter kan utnyttjas både för informations-
inhämtande och för operativa insatser. Polisen å sin sida kan bl.a.
lämna värdefull information kan tänkas smuggla,om personer som
inte minst vad gäller narkotika.

Det inte bara på informationsplanet samarbetet mellanär tullsom
polis har betydelse.och En viktig del den samverkan kanär även som

behövas i den operativa verksamheten. Ett exempel detta kannär
nödvändigt de s.k. kontrollerade leveranserna. Med kontrolle-ärvara

rade leveranser förstås tull och polis inte ingriperatt genast mot en
narkotika kommer från utlandet den undertransport utan attav som

myndigheternas uppsikt får fortsätta till den skall ta emotperson som
och distribuera narkotikan här i landet.

Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen träffade
år 1968 överenskommelse utredningar i mål narkotika-en om om

RÅsmuggling, den s.k. trekantsöverenskommelsen cirk. C 48.
Enligt överenskommelsen skall utredningen verkställas polisperso-av

under medverkannal tullpersonal det framgår omständig-av om av
heterna narkotikasmugglingen kan ha samband medatt annan
brottslighet, den omfattar sådana kvantiteter narkotikant.ex. att att
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inte kan avsedd enbart för den misstänktes konsum-antas vara egen
tion. Dock skall tullen i sådana fall kunna inleda förundersökning och

Övrigavidta åtgärder inte tål uppskov. fall narkotikasmugglingsom av
skall utredas tullpersonal, varvid polispersonal skall beredas tillfälleav

följa utredningen. Vidare har överenskommelsen tull ochatt genom
polis åtagit sig omfattande underrättelseskyldighet gentemoten

Såledesvarandra. skall tullen underrätta bl.a. den lokalasnarast
polisen tullen upptäcker narkotikasmuggling och polisen skallnär på

underrätta den lokala tullmyndigheten narkoti-sätt snarastsamma om
kasmuggling. Enligt överenskommelsen skall polis- och tullmyndighet

samarbeta med andra länder sina internationellaäven kontaktergenom
och varandra del inhämtade upplysningar förviktärge av som av
utredningsverksamheten.

de årUnder förflutit sedan överenskommelsen träffades harsom
förhållandena ändrats så tullen handlägger ävenatt numera mer
kvalificerade brottsutredningar. Detta har visat sig nödvändigt inte
minst resursskäl.av

Överenskommelsen har enligt Varusmugglingsutredningen s. 350
något olikatolkats i skilda delar landet och eller mindreav mer

formaliserade samarbetsformer har utvecklats.
På central nivå förekommer regelbundna sammanträden två gånger

året med riksâklagaren, rikspolischefen och generaltulldirektören.om
Vidare har Generaltullstyrelsen sambandsman på deltid placerad viden
Rikspolisstyrelsen.

På Generaltullstyrelsens initiativ har år 1987 inrättats det s.k.
narkotikatipset 90 000 för hantering tipsett system av om-
narkotikasmuggling allmänheten kan tele-lämna anonymtsom
fonnumret 90 000. För arbeta med narkotikatipset har polisenatt
normalt placerad vid Generaltullstyrelsen. De tips lämnasen man som
fördelas mellan tullen och polisen beroende under vilken myndig-
hets ansvarsområde de faller. Enligt uppgift från Generaltullstyrelsen
inkommer mellan 60-120 tips i veckan. Av dessa har cirka 30 procent
kunnat användas efter varierande grad bearbetning och cirka 10av

har kunnat användas operativt eftersom objekt har direktprocent ett
pekats ut.

Vid polishögskolan har Generaltullstyrelsen och Rikspolisstyrelsen
inrättat utbildningsenhet, vid vilken narkotikautbildning tillen ges

tulltjänstemänbl.a. och poliser under grundutbildning.
tidigareSom förkommer mindreeller formaliseratnämnts ett mer

samarbete mellan tull och polis i olika delar landet. De flestaav
formaliserade samarbetsformerna förekommer vid landgränsen, dedär
speciella geografiska förhållandena och befintliga hos såvälresurser
tull polis det viktigt arbetet samordnas. Exempelgör extra attsom
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sådana formaliserade samarbetsformer finns inom ochvästranorra,
södra tullregionerna.

februariI 1990 tillsatte Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen
arbetsgrupp fick i uppdrag utreda möjligheternaatt atten som

intensifiera och vidareutveckla samarbetet mellan tullen och polisen.
Arbetsgruppen överlämnande promemoria i november 1991. Ien

föreslogspromemorian bl.a. tullen skulle få tillgång till vissaatt av
polisens register, skulle skapa underrättelseen-att man en gemensam
het, skulle föra statistik narkotikabeslag ochöveratt man gemensam

skulle införa bättre rutiner det gäller s.k. kontrolleradenäratt man
leveranser narkotika. Man också fråganbl.a. samarbetetogav upp om
mellan tullens laboratorier och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Vissa förslag i dag genomförda. Tullen harärav gruppens genom
författningsreglering fått viss tillgång till polisregister. före-Det
kommer för tullen och polisen statistik beslagtagenöveren gemensam
narkotika. Samarbetet lokalt har förbättrats i olika avseenden.

Vidare kan Generaltullstyrelsen, Riksåklagarennämnas att en av
och Rikspolisstyrelsen tillsatt arbetsgrupp i slutet år 1993 lade framav

promemoria avsåg hur arbetsmetoden meden gemensam som
kontrollerade leveranser skall tillämpas. Denna arbetsgrupp arbetar för
närvarande med den s.k. trekantsöverenskommelsen.översynen av

Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen och Riksåklagaren beslutade
den 14 oktober 1992 försöksverksamhet med samverkan mellanatt en
tull och polis skulle genomföras i Malmö under tiden den 1 november
1992 till den oktober31 1993. Försöksverksamheten skulle ha till
syfte skapa enhet där tullens och polisens personal integrerades.att en
Avsikten effektivisera narkotikabekämpningen.attvar

särskildEn enhet bestående både polismän och tulltjänstemänav
tillskapades. Gruppen, bestod fyra polismän och fyra tulltjän-som av

skulle ledas polisman med tulltjänstemanstemän, av en en som
ställföreträdande gruppchef. Enheten placerades intill Malmöpolisens
narkotikarotel organisatoriskt fristående från den. Personalen fickmen
anmäla intresse för tjänstgöring vid enheten. De ingick i enhetensom
behöll sin organisatoriska hemvist inom tullen respektive polisen.
Varje myndighet betalade kostnaderna för sin personal och svarade

i övrigt för de kostnader belöpte på respektive myndighet.även som
Under försöksverksamheten förekom både spaningsinsatser och

brottsutredning vid enheten. tiden försöksverksamhetenNär för löpte
utvärderades den. Från utvärderingen bl.a. följandekanut noteras.

tid efter tillkomstDet innan kom i fulltden arbete. Dettog gruppens
uppstod inledningsvis del problem till viss del torde berotthaen som
på arbeta myndighetsgränserna. Praktiskaöveratt gemensamtovanan
frågor exempelvis olika arbetstidsavtal hämmade verksamheten.som

fickDet till följd under bl.a. vissa helger inte kunde arbeta iatt man
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bådemed tullare och polismän, vilket avsikten medgrupper var
försöksverksamheten. Vidare förelåg det under den första tiden
osäkerhet i vilken utsträckning sekretess hindrade tullen fickattom
full insyn i viss verksamhet bedrevs polisen. Det krävdes ettsom av
särskilt regeringsbeslut för tillgodose tullens behov tillgång tillatt av
polisregister.

Sammanfattningsvis framhölls den prövade formen föratt sam-
verkan mellan tull och polis inte hade varit framgångsrik.särskilt

kunde dock delvis ha sinDetta grund i direktiven. Gruppen kom att
fungera parallellt med befintliga organisatoriskaredan enheter och inte

komplement till dem. arbete sadesGruppens dock hautgöraatt ett
befrämjat och informationsutbytet förslagsamarbetet generellt Påsett.

företogdem utvärderingen förlängdes försöksverksamheten tillsomav
juniden 30 1994 något inriktning.men gavs en annan

Narkotikakommissionens10.2 förslag

Narkotikakommissionen förhållandet tull ochhar behandlat mellan
i olika promemorior, sittpolis främst i PM 5 och isamtnr

slutbetänkande Samordnad narkotikapolitik SOU 1984: 13.
Narkotikakommissionen i sin promemoria år 1983 PMgav nr

Tullens insatser narkotika redovisning samarbetet mellanmot en av
tull och polis i narkotikabekämpningen. bild måladesDen varsom upp

Ävenganska dyster. det vissa förekom livaktigtettorterom
samarbete fanns det andra håll i landet betydande motsättningar

delvis kunde sakligt grundade, delvis byggdesägassom vara mera
viss konkurrens arbetsuppgifterna. Kommissionen pekade påen om

förbättraolika samarbetet och föreslog också skarparesätt att att en
skulle dras mellan tullens polisens verksamhetsområden,ochgräns

bl.a. på det tullens befogenheter det gäller förunder-sättet näratt
sökningar skulle inskränkas.

Under de år har gått har successivt förbättrats isamarbetetsom
påmånga hänseenden. Numera fungerar samarbetet problem deutan

förmedladeflesta Den bild Narkotikakommissionen ärorter. som
avsnitt 10,1 förekommerdärför inte korrekt i dag. Som har berörts i

regionallokal nivå.det rikt samarbete både på central ochettnumera

10.3 Varusmugglingsutredningens förslag

lämpligt utbyggdEnligt Varusmugglingsutredningen har tullen en
tullkriminal-organisation för omfattande och väl fungerandeen
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verksamhet. Många utredningar brott i samband med in ellerav -
utförsel kan både omfattande och kompliceradeav varor vara samt
kräver inte sällan ingående specialkunskaper bl.a. inhemska ochom
internationella förhållanden för förundersökning skall kunnaatt en
genomföras på ändamålsenligt Vidareett sätt. enligt Varusmugg-är
lingsutredningen väl etablerat kontaktnät medett utländska tullmyndig-
heter mycket betydelsefullt för resultat. Såvitt Varusmugg-ett gott
lingsutredningen har kunnat bedöma har tullkriminalenheterna löst sina
arbetsuppgifter på tillfredsställande Varusmugglingsutred-ett sätt.
ningen fann därför inte några skäl för inskränka tullens för-att
undersökningsrätt menade den rådande ordningenutan områdetatt

främst ändamåls- och effektivitetssynpunkt borde behållas. Enligtav
Varusmugglingsutredningen borde tullmyndigheterna fortsätt-även
ningsvis ha inledarätt förundersökning beträffandeatt misstänkta
överträdelser den lag utredningen föreslog skulle VSL.ersättaav som

Enligt det förslag Varusmugglingsutredningen lämnade skullesom
således tull och polis fortsättningsvisäven ha befogenhet jämsidesatt
inleda förundersökning beträffande bl.a. smugglingsbrott. Vad gäller
frågan arbetsfördelningen mellan tull och polis behövdeom närmare
regleras ansåg Varusmugglingsutredningen, i till Narkotika-motsats
kommissionen, något behov lagreglering formelltatt in-av som
skränker tullmyndigheternas befogenheter inleda förundersökningatt
beträffande bl.a. omfattande narkotikabrottslighet inte förelåg.mera

10.4 Gränskontrollgruppens förslag

Regeringen tillsatte år 1992 interdepartemental arbetsgrupp meden
uppgift utreda frågor gränskontrolleratt och gränsformaliteter iom ett
EGEU-medlemskapsperspektiv Gränskontrollgruppen. I gruppens
arbete har deltagit såväl departement myndigheter berörssom som av
gränskontrollfrågorna. Arbetsgruppen redovisade sin slutrapport i
november 1993.

Gränskontrollgruppen har i sin slutrapport uttalat det gällernäratt,
utveckla kompensatoriska åtgärderatt på narkotikabekämpningens

område, samverkan nyckelbegreppär och detta gäller bådeett att
samverkan mellan berörda myndigheter i Sverige, främst tull och
polis, och mellan dessa och motsvarande utländska.organ

Enligt Gränskontrollgruppen det angeläget utvecklaär formernaatt
för effektiv samverkan mellan polisen och tullen. förhållandetDeten

polisen och tullen skilda organisationeratt utgör behöver enligt
Gränskontrollgruppen inte hindra tullpolisgrupperatt gemensamma
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bedrivna försöksverk-skett den i Malmöetableras på sätt som genom
avsnitt 10.1.samheten se

ellertull och polis isamverkan mellanEn gruppergemensamma-
enligt Gränskon-lämpligaformer kan visa sigi andra ärvarasom -

gränsövergångar-vid auktoriseradenaturligtvis aktuell detrollgruppen
gällergälla detskalldetsamma näri den gränsenyttre menna -

Gränskontrollgruppeninrenarkotikabekämpningen vid de gränserna.-
vid dearbetarkombinerade polis- och tullgrupperdärförföreslår att

kontroll-och därflygplatser inreochfärjelägen utgör gränssom
narkotikabrottslighet kommerbeträffande ägabl.a.verksamhet att

rum.



SOU 1994:131 Kompensatoriska... 145

11 Kompensatoriska åtgärder

Inledning11.1

framgåttSom under avsnitt 2 innebär fri rörlighet för attovan varor
medlemsstaternas kontrollbehov vid de inre inte längre kangränserna
tillgodoses systematisk tullkontroll.genom en

Fri rörlighet för har i genomförts den januari1stort settvaror per
1993. Någon deklarationsskyldighet vid passerandet inre gränsav en
finns således inte längre. Samtidigt gäller naturligtvis legitimaatt
skyddsbehov icke-ekonomisk måste tillgodoses. I fallart annatav

den friaskulle rörligheten kunna få negativa konsekvenser i form av
ökat inflöde i landet exempelvis smittsamma djursjukdomar ochett av

farliga produkter.
dettaFör lösa problem har fattat beslutEU s.k. kompensato-att om

riska åtgärder. förordningarEU:s och direktiv beträffande den legala
handeln med olika slags många exempel på hur kontrollfrå-varor ger

kan lösas gränskontroll förekommer. Lösningen ärutan attgan
beroende vad slags risk vill eliminera. Flertalet sådanaav man
kompensatoriska åtgärder finns förtecknade i EU-kommissionens pro-

för genomförandet den inre marknaden, den s.k. vitboken.gram av
åtgärderDessa omfattar bl.a. växtskydd, djursjukdomar, läkemedel

och handvapen. Exempel på kompensatorisk åtgärd produktions-ären
och marknadskontroll.

regelverkEU:s de kompensatoriska åtgärderna varuområdetom
i huvudsak genomfört. Detta betyder emellertid inte det fullstän-är att

digt implementerats på alla områden medlemsstaterna. Kommissio-av
har ofta understrukit för den inre marknadensatt ansvaretnen

förverkligande delat mellan institutionerEU:s och medlemsstater.är
Kommissionen för sin del intensifiera sin övervakning. Hurattavser
implementeringen sker i praktiken naturligtvis, intresse,är stortav
särskilt på områden där frän svensk sida sig för riskenman oroar av

sänkt kontrollnivå.en
Som tidigare framhållits kan dock konstatera medlemsstater-attman
ändå har kvar sin beslutanderätt i vissa avseenden berörna som varu-

rörelser de inre inom Gemenskapen. dessa fallöver I kangränserna
alltjämt tala import.och Det tydligaste exemplet gällerexportman om
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krigsmateriel avsnittse 5. Härtill kommer möjligheten enligt
Romfördragets artikel 36 nationell lagstiftning skyddaatt genom
allmän säkerhet, människors och djurs liv och hälsa, Artikelnm.m.

uttryckligen möjlighet behållaöppnar eller införa förbud elleratten
restriktioner för import eller export.

de följandeI avsnitten kommer lämnas redogörelse för radatt en en
olika kompensatoriska åtgärder på i första hand varuområdet. Därvid
kommer behandlas EU-regler produktions- och marknadskon-att om
troll, skyddet vid den kompensatoriska åtgärder inomgränsen,yttre
tullens och polisens område Gränskontrollgruppens förslag tillsamt
kompensatoriska åtgärder.

11.2 EU-regler produktions- ochom

marknadskontroll

11.2.1 Inledning

Som nämndes förordningarEU:s och direktiv beträffande dennyss ger
legala handeln många exempel hur kontrollfrågan kan lösas attutan

förekommer.gränskontroll Regler produktions- och marknadskon-om
troll exempel. Gränskontrollgruppen har i sin slutrapport gjortär ett

analys viktiga förordningarEU och direktiv inom lagstift-olikaen av
ningsområden. det följandeI kommer lämnas sammanfattadeatt en re-
dogörelse för denna analys.

Den önskar del analysen i dess helhet hänvisas tillatt tasom av
Gränskontrollgruppens slutrapport kap. 84-200.s.

ll.2.2 Våxtskydd och utsäde

EU:s huvuddirektiv växtskyddsområdet trädde ikraft den 1 juni
1993. I bilagorna till direktivet specificeras de skadegörare intesom

får importeras till EU:s medlemsstater, de speciella krav som
föreligger vid import vissa och växtprodukter vilkaväxter samtav

och växtprodukter omfattasväxter det s.k. växtpassystemet.som av
Regelverket omfattar produktion och hantering utsäde.även av

Avsikten produkterna fritt cirkuleraskall kunna inomär att
Gemenskapen med minsta möjliga antal förbud, restriktioner och
formaliteter och detta allvarliga spridsväxtskadegörare tillutan att
områden där de inte tidigare förekommer.

Beslutet växtskyddsstrategi innebär EU harattom en gemensam nu
beträffandemarknad yrkesmässig handel med ochväxteren gemensam
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växttprodukter. Gränskontrollen mellan medlemsstaterna har därmed
kunnat upphöra.

Det således inte längre tillåtetär kontrollera sundheten på deatt
exporterade växtprodukterna vid mellan medlemsländerna,gränsen

denna produktionskontroll måste ske i odlingarna denutan ute av
exporterande medlemsstatens växtskyddsmyndighet. Samma krav
frihet från de i direktivet specificerade skadegörarna ställs på
växtprodukterna de avsedda för handel inomäroavsett om en
medlemsstat eller mellan medlemsstaterna. Denna produktionskontroll
innebär det det producerande landets växtskyddsmyndighetäratt som,

godkänna det enskilda företaget för produktion och handelattgenom
med omfattasväxter växtpasskraven, för ideattsom av svarar
direktivet uppställda kriterierna uppfyllda. Det godkändaär växt-
materialet förses med vilket följer med ochväxtpass, växternaett
växtprodukterna handelsleden. viktigasteDess funktion,genom
förutom godkännande, identifiera odlare och ansvarigäratt attange
kontrollmyndighet. Jämfört med dagens situation får alltså det enskilda
företaget mycket för produktens sundhet.större Pro-ett ansvar
duktionskontrollen innebär växtskyddsmyndigheten med jämnaatt
mellanrum skall inspektera produktionsanläggningen och dess
produktion. Antalet inspektioner blir beroende hur känsligav pass
produkt det fråga För försäkra sigär den inre markna-att attom. om
dens regelverk efterlevs, har importlandet möjlighet till vissäven
stickprovskontroll i handelsledet i form generell marknadskon-av en
troll.

Inom för direktivet finns också möjlighet för enskiltettramen
medlemsland under vissa förutsättningar och med frånatt, accept
Kommissionen, förklara delar sitt territorium skyddad zon.av som
Innebörden detta det importerande landet då kan ställaär attav upp
striktare krav på den exporterande platsenregionen avseende den
speciella skadegöraren.

de fall ide direktivetI produkterna importeras tillupptagna
frånGemenskapen tredje land, kommer gränskontroll genomförasatt

och produkterna skall då åtföljas s.k. sundhetscertifikat,ettav som
efter genomförd inspektion. Gränskontrollenersätts växtpassettav

tredje land kommer för vissa produkter och inom vissa områdenmot
Gemenskapen bli rigorösare i dag, eftersom den gränskon-änattav

trollen skall skydd för hela den marknaden ochge gemensamma
samtliga länders produktion.

viktig del i denEn regimen skapandet överstatligärnya av en
växtskyddsmyndighet, EU-myndighet. myndighet fårDenna tillen
uppgift skapa förtroende mellan medlemsstaternas växtskyddsmyn-att
digheter och skall medverka till de nationella kontrollerna ochatt
gränskontrollen tredje land blir likvärdiga inom Gemenskapen.mot
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målen viktigt medlemslän-lyckas med de detFör är attuppsattaatt
information. Det kanfår tillgång till snabb ochderna gemensam

information eller mindreexempelvis nyavara om angrepp av
utvecklingsprogram bl.a.skadegörare. Physanfrekventa är ett som

bekämpningsmedelsrester,behandlar kontroller avseende växtpro-
tillfoder. Europhyt ingår i Physan och relateraddukter och är

januari 1993notifiering. densundhetskontroll Fr.o.m. 1växterav
vikt.för notifieringaretablerades nätverk hantera är storett att som av

registrera berörda producenter ochTill kommer behovetdetta attav
handelsaktörer.

bekämpningderasfaktainformation skadegörarna ochFör ren om
databaser.påbörjat uppdateradeinom EU uppbyggnadenhar avman

haKommissionen och medlemsländernadatabaser kommerDessa att
betydelsefulltblivia datanätverk och de kommertillgång till att ett

kommitténs förför Kommissionen och den ståenderedskap växt-
allvarligaskyddsfrågor arbete med leda åtgärderna växt-motatt

skadegörare.

Veterinära11.2.3 kontroller

mellanavskaffades veterinära gränskontrollernajanuari 1993 deDen 1
inretillåtet vid dedärmed inte längreEU-länderna. Det är att

andra produkterdjur, animala livsmedel ellerkontrolleragränserna av
animaliskt ursprung.

beslutsmittspridning har EU fattatmotverka risken förFör att om
uppfattning,vilka, enligt EU:skompensatoriskåtgärder artav

fri marknad för dessa produkter.möjliggör inreen
djurhälsokontrollharveterinära gränskontrollenDen ersatts av en

förinnan pålastningursprungsbesättningen. Kontrollen skeri strax
utföras destinations-Stickprovskontroller får dockinom EU.export

finnsdetoch kontroll får ske underplatsen även transporten om en
officiellautförsfelaktigheter. Kontrollenstark misstanke avom

aktuella medlemssta-för ändamålet förordnats denveterinärer som av
veterinärmyndighet.tens

transportmetoderförsäljning ochproduktionsnivâer, förvaring,Alla
Samtligahar ställtuppfylla veterinära krav EUskall de upp.som

andra samlingsplatserorganisationer ellerdjurbesättningar, marknader,
godkännande förmåste erhålla veterinärmyndighetensför exportvaror

handel.intra community
djureller produktermellan medlemsländer djurEn transport avav

inom 24officiell veterinärskall åtföljas hälsointyg, utfärdatettav av
djuren friska ochbl.a. skall intygatimmar före ärattexporten, som

område spärradbesättning ellerde inte härrör från ärettatt somen
grund smittsam sjukdom.av
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viktig förutsättning förEn kontrollsystemet fungeraskall äratt att
djuren enhetligt identitetsmärkta. harär EU reglering förävenen

officielladetta. Alla intyg utfärdas måste anmälas till ettsom
databaserat informationssystem ANIMO. Uppgifternai datorsystemet

tillgängligasedan i mottagarlandet. skall innehållaANIMO allär även
sakinformation och statistik EU:s interna handel med djur ochom
djurprodukter.

Det skall alla direktiv reglerar handelnäven mednämnas att som
djur inom EU innehåller regler säkerhetsätgärder kan vidtasom som

fårland utbrott vissa särskilt smittsamma sjukdomarett ett samtom av
det finns direktiv reglerar EU:s kompensation till med-att som

lemsstater för bekämpning och kontroll sjukdom i medlemsländer-av
na.

Vad sedan gäller handel med tredje land, skall harmoniseringen av
veterinärkontroller djur och djurprodukter från sådant land bidra till
marknadsstabilitet och säkra tillgången på dessa Gemensammavaror.
tredjelandsregler skyddar människors och djurs hälsa och synnerli-är

viktiga den interna gränskontrollen avskaffats.harnärgen nu
Kommissionen inspekterar alla tredjeländer önskar tillexporterasom

och resultatetEU inspektionerna avgörande för få möjlighetär attav
till TvåEU. klasser medges införseltillstånd inatt exportera av varor

i EU. Harmoniserade föremål förvaror reglering iärvaror som
särskilda direktiv får försäljasEU och konsumeras i hela AllEU.
importkontroll de harmoniserade skall ske vid den yttreav varorna

vid speciella Kommissionen godkända gränskontrollan-gränsen, av- -
läggningar. En officiell veterinär har för kontrollerna. Ickeansvaret
harmoniserade får föras in i enbart till destinationslan-EUvaror men
det. behöver uppfyllaDessa enbart importlandets krav och fårvaror
inte föras utanför importlandets Ett sambandsnät SHIFT hargränser.
utvecklats mellan alla gränsposteringar, veterinärmyndigheter och
Kommissionen med i princip innehåll och syfte ANIMO.samma som

skall innehålla informationSystemet all rörande tredjelandshandel med
djur och djurprodukter. Smittläget i handelsstatusde berörda länderna,
och inspektionsresultat skall finnas i och dokumentation,allnätet
kontrollfynd och förfrågningar mellan viade berörda skallparterna
detta.

När det sedan gäller sällskapsdjur medföljer ägaren utan attsom
föremål för handel, har denna fråga behandlats i avsnitt Dettavara

område inte harmoniserat, regleras fortfarande nationellär utan av
lagstiftning.
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11 .2.4 Läkemedel

EU har antagit direktivantal läkemedelskontrollen.ett stort som avser
Genom dessa regler har uppnått i fråga bl.a.man en samsyn om
tillstånd till försäljning, tillverkning och import läkemedel,av
inspektionsverksamhet återkallelse tillstånd. Dock finns detsamt av

inte fri rörlighet för läkemedel. läkemedel fårännu Ett nämligenen
säljas i EU-stat först sedan det godkänts den nationella kontroll-en av
myndigheten. EU-direktiven ålägger medlemsländerna fortlöpandeatt
lämna viss information, bl.a. skall beslut tillstånd försälja visstattom
läkemedel eller återkallelse tillstånd offentliggöras varjeav av
medlemsstat i lämplig offentlig publikation. Samtliga beslut rörandeen

läkemedel skall vidare meddelas tekniskaEU:s kommitté.nya
Under 1993 har EU beslutat etablerandetsommaren om av en

europeisk läkemedelsmyndighet ändringaroch i flera grund-om
läggande direktiv avseende reglerna för godkännande läkemedel.av
Avsikten med dessa rättsakter successivt, med början denär 1att
januari 1995, få till stånd fri rörlighet för läkemedel. fullaDenen
rörligheten kommer genomförd först den januari1 1998. Denatt vara
europeiska läkemedelsmyndigheten kommer ha samordnandeatt en
uppgift framför allt kommer den i praktiken förattmen svara
godkännandet bioteknologiskt och högteknologiskt framställdaav
läkemedel för försäljning inom hela Gemenskapen. Beslut om
godkännande för denna läkemedel kommer bli omedelbarttyp attav
gällande för alla medlemsländer.

det gällerNär regler rörande distribution läkemedel finns detav
fåmycket bestämmelser inom EU reglerar formerna för hursom

detaljhandeln med läkemedel får bedrivas. i allt väsentligtDetta är en
nationell fråga.

l1.2.5 Alkohol

På EU:s inre marknad finns ingadet begränsningar för resandesen
införsel alkoholdrycker så länge avsedda för personligtärav varorna
bruk. Danmark har dock övergångsvis fått tillstånd tillämpa vissaatt
restriktioner, och har därmed punktskatträtt att ta ut trotsvarorna

Ävende redan beskattats i inköpslandet. Sverige, Norge ochatt
Finland har vid sina medlemskapsförhandlingar fått liknandeett
tillstånd.

Enligt EU:s regler skall kommersiell postorderförsälj-handel och
ning beskattas i konsumtionslandet och i inköpslandet.inte För att

åtskillnad mellan kommersiell privat import införtoch har EUgöra en
vissa lägsta indikativa kvantiteter. Ett överskridande kvantiternaav
innebär inte i sig något otillåtet dessa överskridsgränser ärmen om
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det indicium avsedda för kommersielltär bruk ochett att varorna
inte för privat bruk.

speciell formEn gränshandel den s.k. taxfree-försäljningen,ärav
vilken inom EU tillåts fram till den juni30 1999. Undantag för
beskattning gäller dock endast kvantiteter motsvarande dem gällersom
vid införsel från tredje land. Kontrollen skall ske vid försäljnings-
stället.

För redogörelse för EU:s bestämmelsernärmare alkoholen om
hänvisas till avsnitt 7.2.

1.2.61 Handvapen

För kompensera avsaknaden gränskontroll mellan EU:satt av
medlemsstater har utfärdatEU vapendirektiv. Bestämmelserna iett
direktivet skall ha implementerats i medlemsländerna den dagsenast
gränskontrollerna upphörde.

Enligt vapendirektivet, inte omfattar krigsmateriel, skall införassom
effektiva regler för kontroll inom respektive innehav ochstat av
förvärv skjutvapen beträffande överföring sådanasamtav av vapen
mellan medlemsländerna. Direktivet innehåller de lägsta krav som

påställs medlemsstaternas lagstiftning i dessa avseenden. direktivetAv
framgår klart medlemsstaterna får införa eller behålla regleratt som

dem direktivetär strängare än som anger.
En redogörelse för vapendirektivet ochnärmare Vapenlagsutred-

ningens betänkande SOU 1994:4 Vapenlagen och EG lämnas i
avsnitt 4.

11.2.7 Explosiva varor

åstadkommaFör fri rörlighet för explosiva och samtidigtatt varor en
skyddsnivå,hög har införtEU gemenskapsbestämmelser sådanaom

produkter direktiv harmonisering bestämmelsernaom av om
utsläppande på marknaden och övervakning explosiva förav varor
civilt bruk.

Bestämmelserna innebär bl.a. produkt har ochatt provatsen som
igodkänts medlemsland i enlighet med direktivets krav, därmedett

också skall godkännas i övriga medlemsländer. Medlemsstaterna
åläggs till explosiva uppfyller direktivets produktkravatt attse varor
och de har genomgått föreskrivet förfarande för bedömningatt av
överensstämmelse och EU-märkning.

direktivet finnsI också bestämmelser övervakning överföringom av
explosiva inom Gemenskapen. Kontroller utförs underav varor som

överföring får inte ha formen gränskontroll. De skall i ställetav
utföras enbart rutinkontroller icke-diskriminerande sättettsom
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inom alla medlemsstaters territorium. I direktivet finns be-även
stämmelser sikte på överföring explosiva krävertarsom av varor som
särskild övervakning. Direktivet endast övervakningavser av
överföring explosiva inom EU. Vad skall förgällaav varor som

utanförländer EU inte och inte heller hur kontrollen skall skeanges
vid EU:s Dessa frågor inom EU.gräns. övervägsyttre nu

Direktivet innehåller bestämmelser informationsutbyte.även om
Medlemsländerna åläggs informationsnät och överföraupprättaatt
information till Kommissionen och övriga medlemsländer.

11.2.8 Kemiska produkter

finnsDet antal EU-rättsakter innehåller krav med-ett attsom
lemsstaterna skall tillämpa begränsningar förbudeller det gällernär
saluförande och användning farliga kemikalier eller EU:sav varor.
regler i allmänhet utformade så medlemsstaten skall förbjudaär att att
produkter inte uppfyller EU-kraven släpps på marknaden. Såutsom
länge enhetliga produktkrav tillämpas uppkommer i princip inte några
särskilda kontrollbehov vid införsel från andra medlemsstater.
Reglerna dock inte heltäckande och ibland endast delvisär är
harmoniserade, dvs. de i vissa fall för medlemsstaternautrymmeger

besluta särskilda nationella restriktioner.att om

11.2.9 Avfall

majDen 6 1994 har förordningen övervakning25993 ochom
kontroll avfall inom, från och till Gemenskapen trätttransporterav av
ikraft. Förordningen omfattar inte radioaktivt avfall, avsnittse
11.2.10. Ett syfte med förordningen gränskontrollerär göraatt
obehövliga i internhandeln. Förordningen bygger på ett system som
innebär måste anmälas och godkännas ansvarigaatt transporter av
myndigheter i avsändar-, transitland.och Ett enhetligtmottagar-
dokument skall åtfölja måste också finnasDettransporterna. ett
bindande avtal mellan avsändare och Avsändaren skyldigärmottagare.

tillbaka avfallet reglerna inte följs. Avsändarland ochatt ta om
mottagarland kan under vissa förutsättningar förbjuda import avfall.av
Medlemsländerna skyldiga ingripa illegalaär att mot transporter.

Enligt artikel i förordningen vidta åtgärder30 skall medlemsstaterna
för kontrollera bestämmelserna följs. Sådana åtgärder bl.a.kanatt att
innefatta kontroller avfallet uppkommit på destinationsortendär eller
för avfallstransporten kontroller vid den ochgränsensamt yttregenom
under själva transporten.

Förordningen innehåller begränsningarvidare förbud och detnär
gäller handeln med icke-medlemsländer.
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Radioaktivt11.2.1O avfall och strålkällor

direktiv 923 avseende radioaktivt avfallEU:s Euroatom transporter av
innebär rörligheten radioaktivt avfall inte kommer bli friatt attav
inom EU. Bestämmelserna omfattar särskilda krav och förutsätter

förgodkännanden mellan medlemsländerna skall kunnaatt transporter
gränskontrollerna har upphört. Den kontrolläga även närrum, som

tidigare genomfördes vid den inre får i stället ske denhosgränsen nu
anläggning antingen eller importerar material.exporterarsom

Utrotningshotade djur11.2.11 och växter

Utförliga regler handel utrotningshotade vilda djur ochmed växterom
finns i internationell handeloch deras produkter konventionen medom

vissa utrotningshotade vilda djur Flertaletoch CITES.växter av
i Konventionen innehållerEU:s medlemsstater CITES.är parter

handel med exemplar sådana klassificerasförbud mot arterav som
utrotningshotade.som

Enligt detDessa i bilaga I till konventionen. CITES ärarter anges
tillåtet med kontrollerad handel med exemplar inte ärarter somav
direkt utrotningshotade riskerar bli det. Handeln medattmen som

bilagorna och till konventionen skall dock begränsasdessa IIIarter
nivåer inte hottill deras överlevnad.utgör motsom

avskaffa de inre regleratFör kunna gränskontrollerna har EUatt
handeln mellan medlemsstaterna i enlighet med CITES. har skettDetta

förordning 362682 tillämpning inom Gemenskapen avgenom nr om
konventionen internationell handel med utrotningshotade arterom av
vilda djur och CITES-förordning. CITES skall gällaEU:sväxter

enligt i förordningen.inom hela Gemenskapen de villkor fastställssom
Förordningen skall enhetlig tillämpning inom Gemenska-säkra en

Åtgärdervissa handelspolitiska instrument. berörpen av som
friatillämpning konventionen handel får inte påverka denav

för förrörligheten inom Gemenskapen och skall endast gällavaror
handel med tredje land. I förordningen finns förteckning deöveren

omfattasdelar och produkter djur eller densamma.växterav som av
Förordningens bestämmelser innehåller i vissa fall krav strängare

inteskyddsåtgärder konventionen. Enligt förordningen krävsän t.ex.
tillstånd från exportlandet för import exemplar CITES-bara av av en

också importlandet utfärdar importtillstånd ellerart att egetutan
importcertifikat för alla någon konventionensiarter upptagna av
bilagor I-III.

förordningen behandlas vissa konventionensI iarter upptagna
bilaga eller lika i bilaga Handel,III strängt upptagnaartersom

inom medlemsstaterna, förbjuden imed deäven är upptasarter som
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konventionens bilaga med vissaI i konventionenssamt arter upptagna
bilaga eller III.

Medlemsstaterna får vidta åtgärder de fastställssträngare än som
enligt förordningen. Genom förordningen införs ett gemensamt
förfarande för utfärda och visa tillstånd föratt att exportera,upp re-

importera och från havet föra in exemplar deexportera, arterav som
omfattas konventionen. Medlemsstaterna skall administrativautseav
och vetenskapliga myndigheter för tillämpningen förordningen.av
Varje medlemsstat skall, med vissa undantag, godta behörigaav
myndigheter i andra medlemsstater fattade beslut, utfärdade tillstånd
och certifikat. Märkningar, plomberingar och stämplar användssom
för identifiera skall enhetliga inom Gemenskapen.att varor vara

utförligareFör redovisning rättsakter skyddetEU:s rörandeen av
vilt levande djur skyddetoch naturliga livsmiljöer,växter samtav av

hänvisas till departementspromemorian 1993:64 handelDs Regler om
med skyddade djur och växtarter m.m.

farligt11.2. 12 Transport godsav

Såväl den internationella nationella regleringen farligt godssom av
syftar till uppnå säkerhet under och därmed tillatt transporten att
minimera risken för åsamkar skador pågodset underatt transport
människor, egendom eller miljö.

EU:s initiativ avseende farligt gods har hittills i huvudsak begränsat
till frågor förslag tillsig rörande I VII65792-ENvägtransport.

direktiv harmonisering medlemsstaternas lagar avseendeom av
farligt föreslås tekniska dengods, de bilagorna tillvägtransport attav

europeiska överenskommelsen internationell farligttransportom av
gods, ADR, skall tillämpas vid inrikes i med-även transporter

Enligt förslaget skall det endast möjligt bibehållalemsstaterna. attvara
striktare reglering nationell nivå detta kan motiveras utifrånom
miljöhänsyn eller nationell säkerhet.

förslag till direktiv enhetliga tillsynsprocedurer avseendeI om
farligt föreslås förhållande-gods VII69293-ENvägtransport enav

vis detaljerad reglering kontrollerna skall utföras, tillsynsmyn-hurav
digheternas befogenheter, sanktionsmedel, Bl.a. förutses,m.m.
förutom kontroller på möjligheter till kontroller på företagväg, även

lossning lagring. Direktivet trädai samband med lastning, och avses
införa direktivetikraft den januari 1995. Som motiv för1 att anges

tidigare förordningar avskaffande gränskontroll inte ibl.a. att avom
tillräckligt förutsett effekterna för tillsynen farligt godshög grad av

förhållanden vid den inreoch det faktum de endast gränsen.att avser
föreliggande förslaget åläggs således vid denI det staterna att yttre

från utanför EU.kontrollera fordon ländergränsen
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Tekniska11.2. 13 kontroller

EU har direktiv allmänInom produktsäkerhet antagits den 29ett om
juni 1992. tillkom förDet medlemsländernas regleratt om pro-
duktsäkerhet skulle bli enhetliga och därmed främja rörlighetmer av
säkra produkter på den marknaden. Produktsäkerhets-gemensamma
direktivet skall tillämpas det inte finns andra EU-reglerom som
reglerar produktens säkerhet. Direktivet har ikraft den 29 juniträtt
1994.

Produktsäkerhetsdirektivet producenterna skyldigaäratt attanger
placera bara säkra produkter på marknaden. Producenterna kommer

självaalltså genomföra kontrollen sina produkter.att av
Produktsäkerhetsdirektivet innehåller särskilda kraväven

marknadskontroll. viktigt förEtt skål marknadskontroll ären
naturligtvis behovet kompensation de inre gränskontrollernanärav nu
har avskaffats. Gränskontroll alltså med marknadskontroll.ersätts

officiella marknadskontrollenDen produkter den slutligautgörav
säkerhetsmässigt undermåliga produkter kommer tillspärren mot att

användning. Samtidigt den granskning kontrollarbetet iär atten av
tidigare skeden har fungerat vis. Medlemsstaterna skall tillavsett se

finnsdet myndigheter kan tillsyn och har nöd-utövaatt som som
vändiga befogenheter, inklusive möjlighet meddela lämpligaatt
sanktioner vid handlande i strid med direktivet. Medlemsstaterna skall
bl.a. kunna slumpvisa produkt för kontroll, krävata attprover av en
lämpliga varningar riskerna anbringas, förbjuda tillhandahållandeom

farlig produkt och till farlig produkt dras tillbaka frånattav en se en
marknaden.

EU:s medlemsstater kommer upprätthålla kontroll huratt en av
produkter importerats från tredje land medöverensstämmersom
produktsäkerhetsdirektivet.

11.2.14 Kulturföremål

Romfördraget medlemsländerna skydda nationella skatterrätt attger
konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde dettautan attav

betraktas handelshinder. Flertalet EU:s medlemsländer harsom av
också i likhet med Sverige lagstiftningnationell utförselen om av
kulturföremål. Avskaffandet gränskontrollerna inom den inreav
marknaden innebär emellertid efterlevnaden nationelladeatt av

blir svårarelagarna kontrollera.att
den bakgrunden har fattatMot EU beslut två slags åtgärder avom

kompensatorisk åtgärdenDen innebär licensplikt vidart. exportena
vissa kulturföremål till tredje land. Bestämmelser härom finnsav

i ministerrådsförordningintagna kulturföremål.exporten om av
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Exportlicensen utfärdas tillståndsmyndighet i föremålets hemlandav
giltig i alla medlemsländer. andraär Den kompensatoriskamen

åtgärden innebär kulturföremål enligt den nationella lagstift-att som
ningen olovligen förts till medlemsland skall kunna återkrävasannat
under vissa förutsättningar. Ministerrådet har antagit direktivett
rörande procedur för detta.en gemensam

För redogörelse förnärmare EU:s regler kulturföremålen om
hänvisas till avsnitt 6.2.

.2. Krigsmateriell 1 15

Enligt artikel 223 i Romfördraget krigsmateriel undantaget frånär
behörighet.EU:s Medlemsländerna har således ingenrätt,en men

skyldighet, undanta krigsmateriel från EU-systemet.att export av
Artikel 223 innebär i praktiken alla produkter medlemsländer-att som

definierar krigsmateriel enligt nationella förteckningar ärna som
undantagna från det fria varuutbytet inom EU.

Artikel 223 behölls ograverad under Maastrichtfördraget, vilket
innebär beslut utförsel krigsmateriel förblir nationellatt om av en
angelägenhet i de skilda medlemsländerna i den Europeiskaäven
unionen. EU har dock fastställt antal kriterierett gemensamma som
medlemsländerna skall beakta vid vapenexportbeslut. Kriterierna är
allmänt hållna och lämnar för nationell tolkning.stort utrymme

Vid krigsmateriel till andra EU-länder förutses fortsattexport av
användning slutanvändaråtaganden, enligt vilka det mottagandeav
landets regering utfäster sig inte elleratt exportera re-exportera

krigsmateriel förhandlingsmedgivande från tillverk-mottagen utan
ningslandets regering. I avsaknad kontroll vid gränsöverskridandeav
kommer EU-länderna bruka licencieringsmyndighet utfärdatatt ett av
standarddokument för avsändarlandet kontroll överatt transportenge
till slutmottagaren. Vidare transiteringsdokumentet möjlighet tillger
kontroll vid myndighet eller företag.

För redogörelse för regleringnärmare EU:s det gällernären
krigsmateriel, hänvisas till avsnitt 5.2.

1l.2.16 Strategiskt känsliga varor

Med strategiskt känsliga här krigsmateriel, produkter inomvaror avses
kärnteknikområdet, produkter inom det kemiska och biologiska
området vissa övriga högteknologiprodukter. Många dessasamt av

såvälprodukter har civil militär användning och benämns oftasom
dual-use produkter.

Dual-use produkter omfattas EU:s kompetens och kommerav
sannolikt vissamed undantag efter kortare övergångsperioden om- -
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två år,eller räknat från årsskiftet 199293, hanteras lika frittett att
mellan medlemsstaterna inom respektive Exportbegreppetstat.som
kommer för utförsel till tredje land.att reserveras

För fritt varuutbyte skall kunna fungera inom EU på dettaettatt
område EU-staterna antal förutsättningarär först skallatt ettense om

uppfylla kompensatoriska åtgärder. Således skall finnas:detvara
förteckning dual-use produkter och teknologieröveren gemensam-

omfattas exportkontroll,som av
positiv länderförteckning,en gemensam-
kriterier för tillstånd till export,gemensamma-
forum, eller mekanism, för koordineringett gemensamt en av-

tillståndsgivning, procedurer och kontroller samt
tydliga regler för samarbetet mellan tillständsgivande myndigheter-
och tullen, inklusive informationssystem.ett gemensamt
Förslag till lösningar finns inga formellt bindande beslut harmen

fattats.
Vad sedan gäller kärnämne och kärnteknisk utrustning det förär

närvarande oklart i vilken utsträckning EU kommer genomföraatt en
fri inre marknad för dessa varor.

.2. 17 Transporttillstånd för gränsöverskridande1 1 vägtransporter

frånInom EU gäller den januari rådets förordningl 1993 88192 om
tillträde till marknaden för godstransporter på inom Gemenskapen.väg
Med denna förordning avskaffades kravet transporttillstånd för
trafik mellan medlemsländerna. Trafiken kan således inte begränsas

kvotering antalet transporttillstånd. I stället har införtgenom av man
tillstånd gäller för obegränsat antal inom helaett ett transportersom

Gemenskapen och meddelas medlemsstaterna för transportörersom av
efter prövning visat sig uppfylla vissa krav utbildning, vandelsom

och stabila ekonomiska förhållanden. tillståndDetta eller bestyrkt
kopia det skall medföras fordoneti under färd.av

Kontroll transporttillstånd får endast ske på icke-diskrimine-ettav
rande inom medlemsstats hela territorium. Detta torde försätt en
lastbilstrafikens del innebära vidde kontroller tidigare gjortsatt som

kommer inspektionergränsen göras vägarna.attnu genom
Medlemsstaternas förhållanden till tredje land vad gräns-avser

överskridande regleras tills vidare bilaterala avtal. Denvägtransport av
tidigare nämnda förordningen förutser Gemenskapen sluter avtalatt
för alla medlemsstaterna med tredje land. avvaktan på dettaI
gemenskapsavtal, föra med sig reglerväntassom gemensamma om
kontroll transporttillstånd vid tillämpas de bilateralagräns,yttreav

tillstånds-avtalens kvoteringsordningar.och
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11.3 Skyddet vid den gränsenyttre

Inledning11.3. l

Avskaffandet de inre gränskontrollerna inom förutsätterEUav en
stark och effektiv gränskontroll. Ett gränslöst Europa kräver,yttre

tidigare effektivt fungerande kompensatoriska åtgärder.nämnts,som
Till de kompensatoriska åtgärderna ofta ansedd desom en av-
viktigare hör förstärkning kontrollen vid Gemenskapens yttreen av-

Regler personkontrollen vid EU:s finns igränser. gränseryttreom
den s.k. gränskontrollkonventionen, inte har iännu trättyttre som
kraft. Frågor införsel och utförsel vid den gränsenyttreom av varor
faller alltså inte under nämnda konvention framförregleras alltutan

tullkod. följandeEU:s l det kommer redogöras för det arbeteattav
pågår för förstärka kontrollen vid EU:s gränser.att yttresom

113.2 tredjeVaruhandel med land

Som nämndes regleras införsel och utförsel vid den yttrenyss av varor
tullkod. TullkodenEU:s förutser tullmyndigheternagränsen attav

skall ha befogenhet utföra de olika kontrollåtgärder förbehövsatt som
säkerställa bestämmelserna i tullkoden och andra tullbestämmel-att att
iakttas, såsom undersöka dokument, transportmedel,rätt attser varor,

resandes bagage, m.m.
Tullmyndigheternas kontrollbefogenheter inte uttömmandeär

reglerade i tullkoden eller i gemenskapsrätt i övrigt. Därför kommer
dessa frågor tills vidare behöva regleras i nationell lagstiftning.att
Förslag till sådan lagstiftning har fram Tullanpassningsut-lagts av
redningen i betänkandet TullagstiftningenSOU 1994:89 och EG.
Från sida tordeEU:s förutsättas medlemsstaternas myndigheter haratt
sådana befogenheteratt efterlevnaden regelverkEU:s säkras på ettav
tillfredsställande Kommissionen har i olika sammanhang slagitsätt.
fast risker fride förknippade med rörlighet inom den inreäratt som
marknaden med i medlemsstaterna och förtulladeav varor ursprung

från tredje land så långt möjligt måste minimeras med starkenvaror
likformigoch kontroll vid den gränsen.yttre

gränskontrollkonventionen11.3.3 Yttre

hardet sedan gäller personkontrollen vid EU:sNär gräns,yttre man
på betydelse EU fäster vid deninom EU grund den stora somav-

kompensatorisk åtgärd utarbetatgränskontrollen ettyttre som en-
gränskontrollkonventionen.förslag till konvention, den s.k. yttre
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Yttre gränskontrollkonventionen mellanstatligt instrumentär ochett
inte del EU-rätten och syftet med den slå fastär atten av gemensam-

principer för det praktiska genomförandet gränskontroller.yttrema av
Konventionsförslaget innehåller bl.a. regler om

villkor resande skall uppfylla för tillåtas inresaattsom en-
medlemsländernas område,

förteckning tredjelandsmedborgareöver ären gemensam som-
oönskade medlemsländernas territorium på grund risk för denav
allmänna ordningen och säkerheten, den s.k. spärrlistan,
hur medlemsstaterna skall vilka länders medborgare deavgöra-

vill ålägga krav på viseringgemensamt samt
utfärdande visum.av-
Konventionsförslaget ställer följande krav på medlemsländernaupp

det gäller det praktiska genomförandetnär de kontroller skallav som
vid de EU-gränserna.göras yttre

Gränskontrollen skall vid auktoriseradäga gränsövergångrum en-
vid de Endast vid sådan gränsövergånggränserna. fåryttre en
tredjelandsmedborgare den gränsen.yttrepassera

sidanVid de auktoriserade gränsövergångarna skall den yttreav-
bevakas effektivtgränsen och bedrivas med mobilasättett

enheter eller andra lämpliga övervakningsmedel och likavara
effektiv överallt, dvs. medlemsländerna förpliktar sig säkraatt
bevakningen den gränsen.yttreav
Kontrollen skall behörig myndighet igöras respektive land iav-
enlighet med de nationella lagarna och konventionens bestämmelser.
Övervakningenheterna skall samarbeta sinamed motsvarigheter i de
andra medlemsländerna.
Passagerare från tredje land skall bli föremål för och hand-pass--
bagagekontroll vid ankomsten då de går transit till flyglinjeen
inom EU.
Konventionsförslaget innehåller också bestämmelser transport-om

företagens skyldigheter och medlemsstaterna förpliktade införaär att
regler detta i sin nationella lagstiftning. Dessa bestämmelserom
innebär bl.a. transportföretagen försäkraskall sig tredje-att attom
landsmedborgare har nödvändig resedokumentation och visum för
inresa.

För regelverket skall fungera i praktiken förutsätts kontrollenatt att
vid gränsövergångarna utförs effektivtoch gränsennoggrant attsamt
mellan gränsövergångarna övervakas effektivt. Brister i kontrollens
effektivitet hos något medlemsländerna kan leda till attav personer
olovligen kan komma in och sedan, till följdöver gränsen attav
kontroll saknas vid inrede kan sig in bakvägengränserna, tillta
andra medlemsstater upptäckas.utan att
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kontrollen vid den11.3.4 Den svenska gränsenyttre

Gränskontrollgruppensutmynnadeframgår avsnitt 1l.6.3Som av
utredning myndig-i regeringen tillsattebl.a.slutrapport att en om

EU-perspektivgränskontroll i Juhetssamverkan vid ett m.m.
gränskontrollutredningen.dir. 1993: 130, Yttre1994:02,

bestått två delar.gränskontrollutredningens uppdrag harYttre av
gränskontrollen, varvidorganisationen denutredaDels yttreatt enav

huvudsakliga ansvarsför-behålla nuvarandeutgångspunkt skall attvara
öka samverkan mellantullendelning mellan polisen och attmen

för gränskontrollendels utreda kostnadsansvaretmyndigheterna, att
delen utrednings-sistnämndavissa flygplatser och hamnar. Denvid av

beröras i detta avsnitt.inteuppdraget kommer att
framkommit vidbakgrund vaddirektiven detI sägs att mot somav

Sveriges inträde i EUstår klarGränskontrollgruppens arbete att
gränskontrollenförändringar det gällerantalkrävakommer närettatt

främst tull,olika myndigheters,förändringarna berör bl.a.och att
organisation, arbetsmetoder, samarbets-Kustbevakning,polis och

förutsesvidare enligt direktivenbefogenheter. kanoch Detformer att
i formerkommer fortsättavid degränskontroller gränserna attyttre

kommer skekontrollenliknar de nuvarandei mycket attattmensom
medlemsländers intresse, vilketockså i övrigaSverigesinte bara i utan

utredningsdirekti-Enligteffektivitet.krav kontrollensbl.a. ställer
desamverkan mellanutvecklas det gällermåste former närnyaven

myndigheterna.nämndaovan
gränskontrollen idengäller organisationen sägsdetNär yttreav

påarbetsfördelningen bör byggaorganisationen ochdirektiven ettatt
totalamålsättning det allmännasmyndighetssamarbete med att resurser

bl.a.enligt direktiven,möjligt. detta ligger,används så effektivt Isom
kontroller ochrutinbetonadeundvikas, bördubbelarbete bör t.ex.att

personalpersonalutföras myndighetskunnaingripanden attutanav en
måste tillkallas. Iformella skälmyndighetfrån någon avannan

övervakning ochminst i frågadetta gäller intedirektiven sågs att om
isällan ellerendastdelar denkontroll de gränsenyttre somavav

vissatredjelandsmedborgare,omfattningmindre t.ex.passeras av
utredaren böroch flygplatser övervägamindre hamnar samt att om

tilläggasi dag, börgäller redanvadmyndigheterna, utöver som
verksarnhetsområ-inom varandrasutföra visst arbetebefogenheter att

den.
1994 överlämnatgränskontrollutredningen har i septemberYttre

personkontroll vid EU:sVaru- ochbetänkandet SOU 1994: 124 yttre
organisationen denbehandlarbetänkandetdelDengräns. avsomav

sammanfattas enligt följande.gränskontrollen kanyttre
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Vid EU:s skall och kontrolleras på igränsyttre varor personer
princip sker vid Sveriges isätt dag. Förränsersamma som varor
skall tullar, andra skatter eller avgifter astställas och det skall
kontrolleras in- eller utförselförbud för inte råder.att varorna
Personkontrollen skall säkerställa medborgare i utanför EUatt stater

erforderligahar identitetshandlingar och de tillstånd krävs försom
inresa. Enligt Yttre gränskontrollutredningen kommer med stor
sannolikhet krav på utresetillstånd älla vid de gränserna,att yttre
vilket inte obli atoriskt i Sverige iär ag.

Villkoren för och utförsel till EU:s territoriumin- av varor
regleras i EU:s tullkod bestämmelser bindande för med-ärvars
lemsstaterna. Tullkoden förutsätter enskildade haratt staterna
myndigheter utför kontroll vid och dessa myndig-gränsen attsom
heters tjänstemän har erforderliga befogenheter genomföraatt
kontrollen.

Gemensamma bestämmelser för ersonkontroll och villkor förtregjemedborgare i icke-medlemsstat land gränsernaatt assera
försaknas EU:s medlemsstater. Förslag till onventioner medännu

sådana bestämmelser i rincip utarbetade de har inteär ännumen
i kraft. Dessa frågor därför lösas nationellt tills vidare.trätt

Enighet råda inom EU kontrollen vid deatt yttresynes om
skall stark. Vad detta innebär i nuläget enligtgränserna ärvara

gränskontrollutredningen svårt definiera. Yttre gränskon-ttre att
itroll praktiken relativt företeelse för EU:s medlemsstaterär en ny

någonoch enhetlig uppfattning kontrollnivän intehar hunnitom
etableras såvitt Yttre gränskontrollutredningen har kunnat finna. De
konventionsförslag utarbetats beträffande personkontroller vidsom
de innehåller emellertid vissa relativt detaljeradegränsernayttre
bestämmelser hur kontrollerna skall anordnade. Samman-om vara

kan arbetet med införa bestämmel-sägastaget att att gemensamma
för den gränskontrollen pågår inom EU och föryttre attser normer

kontrollernas styrka med sannolikhet kommer framväxastor att
inom för det arbetet. Mot bakgrund den osäkerhetramen av som

måste råda vilka krav påännu gränskontrollernas styrkaanses om
gäller för medlemsstaterEU:s och med beaktande någraattsom av

uppenbara brister i den svenska gränskontrollen inte framkommit
under utredningsarbetet, har Yttre gränskontrollutredningen dra

slutsatsen någonden omedelbar förändring formerna öratt av
gränskontrollen inte påkallad för svensk del i anledningär ettav
EU-medlemskap. En kontroll vid Sveriges del EU:s gränseryttreav
kan, enligt Yttre gränskontrollutredningen, i princip denutse som
svenska gränskontrollen i dag. Vid ikraftträdande någonett av av
de konventioner i princi utarbetade kan skäärsom en ning av
kontrollen krävas i vissa förInom et attavseen en. ramen upp ra
orfganiseraden svenska ränskontrollverksamheten så äratt en
ef ektiv har Yttre ontrollutrednin därför beaktat kon-gräns en
ventionstexterna för myndigheterna ska l ha bästa förutsättningaratt

de krav kan komma ställas.mötaatt attnya som
I Sveri det tullen, polisen och Kustbevakningenäre som svarar

för ontrollen. Tullen har för varukontrollen medangräns ansvaret
polisen för utlänningskontrollen. Kustbevakningen utför såvälsvarar

utlänningskontroll till sjöss. Bestämmelser attvaru- som om
myndigheterna kan, falloch i vissa skall, bistå varandra finns i
författningar. Några generella brister i de svenska gränskontrolle-
rande myndigheternas organisation eller arbetssätt har inte fram-
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under utredningsarbetet. finns enligt Yttre gränskon-kommit Det
för lokala förbättringar, intetrollutredningen med säkerhet utrymme

ochvad samverkan mellan myndigheternaminst gäller sarnut-
utredningen, myndig-detta bör,nyttjande menarav resurser men

åtgärda. härvid särskiltsjälva kunna och Detheterna äröverse
Kustbevakningen ochformerna för samverkan mellanangeläget att

kontrollen sjötrafi-vad gällerde andra myndigheterna över avses
gränskontrollverksamhetenfasta rutiner för denna delken och att av

någon regleringgränskontrollutredninutarbetas. Yttre attanseren
ndigheterna böri inte påkallaverksamheten lag är attmen mav

säkerställadirektiv företa översyn ör attattav regeringen enges
ieffektiviteten arbetet.

effektivt det enligränskontrollen skall kunna utförasFör är tatt
viktgränskontro]lutredningens meningYttre största att eav

bistår varandramyndigheterna samarbetar ochgränskontrollerande
heternasvad gäller myndiså behövs. Eventuella oklarheternär
iståendeform denskyldigheter i detta avseende eller hinder i attav

börerforderliga befogenhetermyndighetens personal inte har
syfteföreslår i dettagränskontrollutredningenundanröjas. Yttre att

utlänningslagstiftningenåläggsKustbevakningen itullen och
detta begärs.bistå polisen vid utlännin skontrolskyldighet att er om

vidbistå tullenför polisen och Kustbeva inSk ldighet atten
lförordningen. Förfinns redan i ochtul kontroller TuL atttu

kunnaKustbevakningen skalltjänstemän vidtulltänstemän och
aktuellförväntas blisådan utresekontrollverka vidäven somme

gränskontrollutredningenföreslårför medlemsstater YttreEU:s
dennautförabefogenhetertjänstemännen skallvidare attatt ges

nämligenutresekontroll tillkommerutförakontroll. Befogenhet att
endast polisen.enligt författningsbestämmelsergällande

principiroll på så denKustbevaknin har särpräglad sätt atten en
Sverigesövervakarcivi myndighet regelbundetden endaär a som

självständigtKustbevakningen harterritorialvattengräns. ett ansvar
inriktning påövervakning medsjöss medanför tullkontrollen till

polisen.frånutlännintgskontrollprinci förutsätter begärani en
detustbevaknin befogenheteröreligger brister i närVidare ens

vilket åin till sjöss,ingripa människosmugggäller att mot
gränskontroomfattning. Enligt Yttreår förekommit i visssenare

Kustbevakningen, oftastdärförutredningens uppfattning bör ärsom
åläggas självständigtmyndigheten till söss,den enda närvarande ett

i konsekvens härmedför utlänningskontrollen ochärävenansvar
gäller ingripanden fartygde befogenheter polisen har vad motges

ombord. Yttre gränskon-misstänkas ha illegala invandrarekansom
Kustbevakningens regleras itrollutredningen föreslår att ansvar

försbefogenheterna i denutlänningslagen och de erforderligaatt in
befogenheter vidKustbevakningensreglerarlag som annars

1982:395verksamhet, nämligen i lagenmyndighetens polisiära om
verksamhet.vid polisiärKustbevakningens medverkan
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11.4 Kompensatoriska åtgärder inom tullens
område

11.4.1 Inledning

Ett svenskt medlemskap i EU kan förväntas omfattande konsekven-
för tullens verksamhet. Inom tullen pågår därför arbete förettser stort
förbereda tullen medlemskap. Som exempel på detatt ett ut-

redningsarbete pågår inom Tullverket kan de publikatio-nämnassom
Tullen och EG, del I-XI, har Generaltullstyrel-getts utner som av
under tiden april 1991 augusti 1994. I publikationerna görssen -

analyser de tänkbara effekter på tullarbetet EU-anslutningav som en
få.kan

I det följande kommer redogöras för de kompensatoriskaatt
åtgärder diskuteras inom tullen. Det skall emellertid särskiltsom
framhållas vad i det följande inte definitivtsägs äratt ettsom
ställningstagande från Tullverkets sida till de kompensatoriska åtgärder

enligt verkets mening kan rimliga. Detta avsnitt endastutgörsom vara
sammanställning uppgifter kompensatoriska åtgärderen av om som
hämtatshar från publikationerna Tullen och EG och promemoriorur

erhållits från Generaltullstyrelsen.som
De kompensatoriska åtgärder för närvarande diskuteras inomsom

Tullverket, och kan intresse för utredningens arbete, ärsom vara av
förstärkning gränskontrollen tredje land, utökad samverkanmoten av

mellan tull, polis och andra myndigheter, intensifierat samarbete
mellan medlemsstaternas tulladministrationer, utnyttjande av gemen-

informationssystem, samarbete och informationsutbyte medsamma
handeln och transportsektorn, underrättelseverksamhet, nationell
lagstiftning inom för EU-rätten, formert.ex.ramen som nya av
gränskontroll EU-länderna, utveckling arbetsmetodken imot samt av
kontrollarbetet.

1l.4.2 Förstärkt gränskontroll tredje landmot

Vid sin genomgång vilka kompensatoriska åtgärder kanav som vara
intresse pekar tullen särskilt på betydelsen förstärkt gränskon-av av en

troll tredje land och gränsformaliteter och gränskontroller därmot att
påhanteras likvärdigt de olika medlemsländerna. Enligtsättett av

tullens bedömning har emellertid vissa EU:s tulladministrationer iav
dag inte önskvärd nivå vad gäller administrativ kompetens,en
datoriseringsgrad, utbildnings- och utrustningsnivå. Tullen framhåller
därför den betydelse samarbets- och utvecklingsprogram inom EUsom
kommer få.att
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Tullen Customs 2000 exempelnämner programmet ettsom
samarbete i syfte likvärdiga nivåer iskapa kontroll- ochatt pro-
cedurarbetet. Customs 2000 antagitshar EU-ländernasprogrammet av
tullchefer deklaration med strategi för EU-tullmyn-som en gemensam

fram till år deklarationendigheternas arbete 2000. I understryks att ett
effektivt likvärdigt vidoch agerande de förut-gränserna äryttre en
sättning för den inre marknaden fungera väl. slås fastskall Det attatt

legitima trafiken skall åsamkas minsta möjliga störningden och att
måste förfina kontrollinstrumententulladministrationerna utveckla och

för kunna hålla hög nivå i kontrollarbetet.att en
Enligt bedörrming ligger Sverige på relativt god nivåtullens en

såväl kvalitativt kvantitativt och den förstärkning behövsattsom som
skall bl.a. ökad rörlighet, förbättrad underrättelsetjänst,mötas genom
riskanalyser och fler sambandsmän.

polis11.4.3 Utökad samverkan mellan tull, och andra

myndigheter

mellan polis och andra myndigheterUtökad samverkan tull, är en
åtgärd inom tullen.viktig kompensatorisk diskuterassomannan

åtgärd hänvisar tullen till detdet gäller denna kompensatoriskaNär
i gränskontrollutredningen.arbete nyligen har avslutats Yttresom

många tillbakaTullen framhåller dock det redan i dag och sedan äratt
nivå tull ochförekommer mycket samarbete lokal mellannäraett

i framför allt enskilda narkotikaärenden. Samverkan ipolis nyare
polissamverkan i bl.a. Norrbottenformer tull- ochutgör genom

regionala och lokala samverkansöverenskommelser, bl.a. omfattarsom
samlokalisering.tull- och utlänningskontroll, sampatrullering och I

finns tid tillbaka väl etablerat samarbete mellanGöteborg sedan etten
kriminalpolis. Tullkriminalen medarbetare placeradtull och har där en

vid polisens narkotikarotel. Vidare förekommer i Göteborg regel-
för informationsutbyte polis på chefs-bundna mellan tull ochmöten

gruppchefsnivâ oftaoch används i spaningsarbetetsamt grupper
bestående såväl polismän tulltjänstemän blandade grupper.av som
Ytterligare på samverkan på regional och lokal nivå detexempel utgör

ochMalmö-försöket med arbetsgrupp bestående polisers.k. en av
målinriktat narkotikabrotts-tulltjänstemän arbetar denmotsom grova

Projektet pågå till halvårsskiftet 1994.ligheten. skall enligt planerna
Även utvärderingfrån Tullverkets sida hittills gjordattom man anser

erfarenheterna,detta projekt indikerar vissa problem, talarav
och dentillsammans med erfarenheterna från tidigare samarbete

nivåhotbild finns i närområdet, för utvidgat och lokalettattsom
och polis.reglerat samarbete bör organiseras mellan tull
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Vad sedan gäller samverkan mellan tullen och Kustbevakningen
finns det redan i dag på regional nivå samverkansöverenskommelser
och inom för dessa överenskommelser samplaneringgörsramen av
bl.a. tullkontroller, pådrag.s.k.större

11.4.4 Intensifierat samarbete mellan medlemsstaternas
tulladministrationer

Tullverket framhåller vidare kompensatorisk åtgärd den storasom en
betydelse utökat internationellt samarbete och utbyggnadett en av
sambandsmannafunktionen kommer få. följandeI det kommeratt att
lämnas redogörelse för del det samarbete redan i dagen en av som
förekommer mellan de olika ländernas tulladministrationer.

Tullbrott brott tullagstiftningen innebär undandragan-mot ettsom-
de in- eller utförselavgifter, överträdelser import- eller export-av av
förbud restriktionereller kan till sin karaktär brott medsägas vara-
huvudsakligen internationell anknytning. Tullbrott begås i allmänhet

den gränsöverskridandei trafiken resande och fordon i densamtav
gränsöverskridande handeln med varor.

Tulladministrationerna har därför sedan lång tid tillbaka eftersträvat
internationell samverkan i syfte skaffa tillgångsig till informationeratt
och upplysningar, har betydelse för den verksamheten.storsom egna
Till början detta samarbete ofta bilateral informelloch naturen var av
och begränsade sig till länder med vilka hade direkttrafik.man
Ökningen handeln och resandet mellan länderna sedan andraav
världskriget har emellertid medfört behovet sådan samverkanatt av
ökat i motsvarande grad.

och med bildandetI tullsarnarbetsrådet Customs Cooperationav
Council, CCC år 1950 fick forum fördär kunde verkaettman man
ökat internationellt tullsamarbete. för förInom CCC harramen man

bekämpa tullbrottslighet utarbetat flertal rekommendationer ochatt ett
konventioner verkat för skallländer sinsemellan ingå bilaterasamt att

multilateralaeller samarbetsavtal. Allt fler länder sig tillhar anslutit
CCC och antalet medlemmar uppgår i dag till 135.ca

områden inom tullbrottsbekämpningen föremålDe i dag förärsom
intensivt tullsamarbete i CCC och mellan de enskilda länderna ärett

följande;bl.a. smuggling narkotika, utrotningshotade djurav vapen,
och sprit, cigaretter och anabola steroider åtgärderväxter, samt mot
varumärkesintrång.

Sverige under årenhar slutit antal bilaterala samarbetsavtalett stort
möjliggör olika tullfrågor,samarbete i med Tysklandnäraettsom

1972, de nordiska länderna Nederländerna1981, Frankrike 1983,
1985, Storbritannien 1985, USA 1987, Spanien 1988, Polen
1991, Ungern 1992, Estland 1993 Rysslandoch 1994. Med
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Tjeckien finnsLettland och avtal paraferats. I och med EES-attsom
avtalet har i kraft har Sverige fått tullsamarbetsavtal medträtt även

Österrike.övriga länder inom EU med EFTA-ländersamt t.ex.som
för samarbetsavtalen finnsInom regionalt ochäven näraettramen

lokalt samarbete med utländska tullmyndigheter i närtrafiken Dan-
mark, Estland, Finland, Polen och Tyskland. Tullverket har även
inlett samarbete med de baltiska främst Estland, i syfteett staterna, att

tillbidra uppbyggandet effektiv tulladministration och tullkon-av en
troll.

För intensifiera underrättelsearbetet för bekämpning huvud-att
sakligen narkotikasmuggling, har Tullverket f.n. placeratav sam-
bandsmän i Danmark, Tyskland, England, Holland, Polen och
Estland. Dessa arbetar nordisk basis. Utstationeringen tullsam-av
bandsmän komplement till samarbetet inom CCC ochutgör ett
Interpol.

iSvensk tull deltar europeiskt underrättelsesamarbete föräven ett
bekämpa narkotikasmuggling inom det s.k. MARINFO-systemet,att

årsedan 1988 används för snabbt lämna information avseendeattsom
fartygs- containertrafikenoch till Europa.

Inom CCC har svensk tull de två åren deltagit isenaste ett
föreuropeiskt samarbete bekämpa den illegala handeln medatt

narkotika. I detta samarbete har flertal projekt initierats, bl.a. tvåett
underrättelseproj flygplatsprojekt, ektet och det balkanruttproj ektet.s .
Båda projekten syftar till intensifiera underrättelseutbytet vad gälleratt
misstänkt narkotikasmuggling.

flertalUtöver det nämnda deltar svensk tull i arbetsgrupperettovan
i syfte bekämpa internationella då framför alltde tullbrotten ochatt
narkotikasmuggling. kan EuroparådetsHär Pompidou-gruppnämnas
och Cooperation of ControlDrug Services European Airports.at

Sverige har sedan två år tillbaka inbjudits den s.k. MAG-även av
EU-ländernas tullsamarbetsgrupp övergått tillgruppen som numera

arbetsgrupp inom för tredje ipelaren delta vissaatten ramen
operationer beträffande flygpassagerare anländergemensamma som

från utomeuropeiskt land och fortsätter till EU-land i transit.annat

Utnyttjande11.4.5 informationssystemav gemensamma

Tullverket pekar på betydelsen utnyttja deäven attav gemensamma
informationssystemen och anslutning till de informations-attmenar en

under uppbyggnad inom Customs InformationEU,ärsystem som
System CIS, Schengen Information System SIS och European
Information System EIS, kan viktigt tillskott för stärkaattettge

förgrunden kontrollarbetet.
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11.4.6 Samarbete informationsutbyteoch med handeln och
transportsektorn

Tullverket framhåller i dag klarerings- för-ochatt man genom
tullningsproceduren erhåller informationmängd utrikestrafiken,en om

till del kommer förloras vid medlemskap i EU.stor att ettsom
Tullverket pekar inom EU, i Storbritannien, delvisatt t.ex.man
har kompenserat denna informationsförlust med den trafikin-att
formation transportföretag, flygbolag, rederier, behöver försom osv.
sin verksamhet har gjorts tillgänglig för tullmyndigheterna. Dettaegen
har skett antingen formlösa överenskommelser eller ettgenom genom

Ävenskriftligt ofMemorandum Understanding. i Frankrike tullensägs
ha tillgång till motsvarande information, där de aktuella företagen
dock har lagstadgad skyldighet lämna tullen den informationatten

begärs.som
Från Tullverkets sida framhålls trafikinformation nya kanalergenom

viktig kompensatorisk åtgärd, och samarbete liknande detettsom en
i England eller lagstiftning i Frankrike, skullegenom som vara en
högst åtgärdverksam för stärka den svenska kontrollverksamheten.att
Detta gäller enligt Tullverket inte bara i trafiken mellan EU-länderna

i den s.k. tredjelandstrafiken. Svensk lagstiftningäven läggerutan
hinder idock för effektivt utnyttjande dennavägen ett typav av

åtgärder.

1 .4.7 Underrättelseverksamhet1

god underrättelseverksamhetEn allmänt de viktigarenämns som en av
kompensatoriska åtgärderna. Mycket det tidigare redovisatsav som
under avsnitt l1.4.3 11.4.6 har anknytning till underrättelseverksam--
het.

Underrättelsearbetet syftar till insamling, trovärdighetsbe-att genom
dömning, sammanställning och analys informationer delge operativaav
enheter information misstänkt tullbrottslighet. Underrättelsetj änstenom
skall dessutom analysera hotbilden vad gäller smuggling och bygga
riskprofiler för underlag till bättre urval för olika tullkontrollåt-att ge
gärder.

Särskilda underrättelseenheter inrättades i Tullverket år 1983.
Verksamheten bedrivs f.n. både på central, regional och lokal nivå.

totala resursinsatsen f.n.Den 40 årsarbetskrafter. Tullverketsär ca
underrättelsearbete bedrivs både nationellt och internationellt genom
den samverkan i tidigare avsnitt.nämntssom

närvarande baserasFör uppskattningsvis 10-15 antaletprocent av
tullbeslag på direkt operativa underrättelser. Hur del beslagenstor av
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kan tillskrivas strategiska underrättelser eller riskprofiler kan intesom
Motsvarande siffra föranges. Storbritannien, avseende narkotika,

ligger mellan 25-30 procent.
situation där kontroller iI EU-trafiken skall motiverade meden vara
formnågon misstanke bör underrättelseverksamheten byggas utav

ytterligare och breddas.

Nationell lagstiftningl1.4.8 inom för EU-rättenramen

viktig kompensatoriskEn åtgärd den nationella lagstiftningärannan
förbud import och vissa har sitt stöd imot exportom av varor som

artikel och i Romfördraget,36 223 och de kontrollbefogenheter som
därvid kan denna delställas I hänvisar Tullverket i huvudsak tillupp.

tidigare anfört i skrivelservad till regeringen och det arbeteman m.m.
pågår i denna utredning.som

Utveckling11.4.9 arbetsmetodiken i kontrollarbetetav

Generaltullstyrelsen fastställde under hösten 1991 förstrategien
kontrollverksamheten. Denna strategi utgjorde första företappen
förberedelsearbetet inom kontrollsektorn inför EU-medlemskap. Iett
strategin understryks kraven på flexibilitet i tullkontrollen både vad

tidplats och inriktningarbetsmetoder. Vidare understryksavser
betydelsen samverkan med andra myndigheter, inklusive in-av
ternationell samverkan, och kvalitativt god underrättelsetjänst.en

riktlinjernaI konstateras möjliga flexibilitetstörsta äratt en
grundförutsättning för effektiv kontrollverksamhet. Tullverket haren

någrasedan år inrättat regionala gränskontrollstyrkor med stor
rörlighet och sin storlek ca 20 enhet medgersom genom per
kraftsamlingar.

Dessutom har lokala tullmyndigheter, främst längs ostkusten, byggt
lokala, rörliga kontrollgrupper.upp

Erfarenheten enligt tullen, med denna inriktningär, att man av
når effektarbetet god och den kan behöva utvecklas vid EU-att ett

medlemskap. Med tillräckliga kan därmed snabbtresurser man vara
på plats det föreligger anledning oegentligheter före-när anta att

EU-trafik.kommer i intern
Generaltullstyrelsen tillsatte under hösten 1993 utredning meden

fördjupauppdrag analyserna tullkontrollarbetet. Utredningenatt av
förslag utformningskall i till metoder börutmynna ett av m.m. som

användas i kontrollarbetet vid medlemskap,svenskt baserat bl.a.ett
förhållandenastudie de aktuella i England, Frankrike ochen av

Tyskland. Särskild uppmärksamhet skall underrättelsearbetetsägnas
och de europeiska informationssystemens betydelse för kontrollarbetet.
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Utredningen har i augusti 1994 i publikationen Tullen och EU XI
redovisat resultatet sitt arbete.av

11.5 Kompensatoriska åtgärder inom polisens
område

1 1.5. Inledning1

Även Rikspolisstyrelsen pågår omfattande arbete förett att
förbereda polisen på svenskt medlemskap i EU. dettaI avsnittett
kommmer lärrmas sammanfattande redogörelse för de uppgifteratt en

utredningen inhämtat vilka kompensatoriska åtgärdersom om som
diskuteras inom polisens område och kan intresse försom vara av
utredningens arbete.

De bör emellertid påpekas vad här kompensatoriskaäratt som avses
åtgärder generell Det fråga arbetsmetoderär och datanätnatur.av om

avsedda ingåär nödvändig förutsättning för allattsom som en
kontrollverksamhet. Rikspolisstyrelsen har framhållit utbyggnadatt en

verksamheten krävs oberoende Sverige inträder i EU. Deav av om
kompensatoriska åtgärder sådant slag inom polisens område ärav som
intressanta belysa i detta sammanhang utvecklingen register-äratt av
funktionerna databaserade informationssystem, arbetet i Europol,
utvecklingen kriminalunderrättelseverksamheten utbyggnadav samt en

sambandsmannafunktionen. Självfallet har Rikspolisstyrelsen ävenav
antal konkreta förslag till kompensatoriska åtgärder.ett Dessa åtgärder
emellertid i huvudsak sikte på förstärka skyddettar vid denatt yttre

och på frågorgränsen personkontroll och behandlar såledesom
områden i princip faller utanför utredningens uppdrag. När detsom
gäller förslag till åtgärder för stärka skyddet vid denatt gränsenyttre

frågordettaär har berörtnärmast Utredningen för myndig-som
hetssamverkan vid gränskontroll i EU-perspektiv Juett m.m.
1994:02, avsnitt 11.3.4.se

11.5.2 European Information System EIS

I gränskontrollverksamheten krävs samarbete mellan medlemsstaternas
administrationer liksom uppbyggnad datoriserade sambandsnät.av
Gränskontrollernas avveckling mellan EU-länderna har föranlettredan
etablerandet sådana sambandsnät flertal områden.ettav

Inom pågårEU arbete med utarbeta konventionett att etten om
internationellt databaserat informationssystem, European Information
System EIS. Enligt uppgift från Rikspolisstyrelsen kommer kon-
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ventionen kraftträda i tidigast den julil 1995. EIS äratt avsett att
bl.a. för den spärrlista förutsätts i förslaget till yttresvara som
gränskontrollkonvention. Härutöver EIS i huvudsak deövertaavses
uppgifter ankommer Schengen Information System SIS enligtsom
Schengenavtalets tillämpningskonvention.

Det tilltänkta regelverket för bygger förEIS reglerna det
motsvarande informationssystemet inom Schengensamarbetet, SIS. EIS
kommer i huvudsak ha utformning finnsSIS. Det skälatt samma som

blirSIS normerande också för EIS. det följande skall därförIanta att
lämnas översiktlig beskrivning SIS.en av

SIS för de avtalsslutande iär ett gemensamt system parterna
Schengenkonventionen. SIS registrerasI såväl medborgare i med-
lemsstaterna tredjelandsmedborgare. Systemet består centralsom av en

nationellaenhet och enheter i varje Den centrala enheten stårstat.av
i förbindelse med de nationella enheterna.

medlemsstat kan inte få tillgångEn den centrala enheten tillgenom
innehållet i övriga medlemsstaters gårnationella enheter. Sökandet i

till så myndigheter i medlemsland, polis,stället tull ochettatt t.ex.
kan anslutas till sökrutin information huruvidaen som ger om
uppgifter viss finns registrerade hos visst med-ettom en person
lemsland. Den centrala enheten innehåller alltså slags index.ett

frågaMedlemslandet kan den centrala enheten det i SIS finnsom
uppgifternågra viss På denna fråga kan då få ettom en person. man

positivt med upplysningen information denne finns iatt t.ex.svar om
Frankrike. information frågaFör i förutsättsnärmare attom personen
den nationella enheten i den frågande direkt kontakt med denstaten tar
nationella enheten i den medlemsstat har uppgiftersom om personen
registrerade.

Syftet underlätta för myndigheternamed SIS bevaraär att att
ordning Uppgifterna skall föroch säkerhet. i användassystemet
följande, förfaranden.i konventionsförslaget reglerade,

Efterlysning för förvarstagande,-
införande tredjelandsmedborgarespärrlista grundat elleratt en-
statslös hot allmän ordning eller säkerhet,utgör ett mot mot statens

sådan varit föremål försäkerhet eller vissa åtgärderatt en person
såsom avlägsnande,
omhändertagande försvunna m.fl.,av personer-

elleranteckning skall inställa sig vid domstolav personer som-
avtjäna straff,
hemlig övervakning fordon för bekämpaeller attav personer-
brottslighet och förebygga hot den allmänna säkerhetenmot samt
efterlysning föremål för beslag.av-

i underrättelsesammanhang särskilt i syfteintresseAv är att, att
bekämpa brott och förebygga hot den allmänna säkerheten, förmot
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hemlig övervakning eller särskild kontroll kan registreras personer om
vilka det föreligger sannolika skäl misstänka de begåatt att attavser
eller har begått antal synnerligen brova brott. Registrering kanett stort
också ske vederbörande särskilt på grund de brott han redanom av
begått kan misstänkas också i framtiden kommer begå synnerligenatt

brott.grova
Varje land själv för de uppgifter landets myndigheteransvarar som

lägger in i När det gäller enskildas få delsystemet. rätt att ta av
registeruppgifter dem själva tillämpas nationell lag. förutsättsDetom

de länder ansluter sig till informationssystemet också haratt som en
förskyddsnivå personuppgifter hänsyn till Europarådetstarsom

dataskyddskonvention.

11.5.3 Europol

För förstärka och samordna insatserna i kampen narkotika ochatt mot
organiserad brottslighet föreslog Tyskland år 1991 attannan man

skulle skapa europeisk kriminalpolisbyrå, Europol. En medrapporten
förslag i denna riktning redovisades, uppdrag Europeiska rådet,av
vid rådets i Maastricht i decembermöte 1991. Förslaget hade
utarbetats dåvarande TREVI TREVI; polis- och säkerhetsmässigtav
samarbete mellan medlemsstaterna.

I understryks Europols viktigaste uppgift ärrapporten att att vara
centralt för utväxling och samordning upplysningarett organ av om

kriminell verksamhet bygga informationsverksamhetensamt att ut
mellan medlemsstaterna vad gäller gränsöverskridande kriminalitet,

denna sinhar upprinnelse i Europa eller inte. Europoloavsett om
borde, enligt byggas i Som första borderapporten, ut etapper. ett steg
tillskapas enhet för narkotikabekämpning, benämnd Europol Drugsen
Unit EDU.

Beslutet EDU TREVI-ministrarnaupprätta i Köpenhamnatt togs av
i juni 1993. I beslutet EDU skall utväxla och analyserasägs att
information den illegala narkotikatrafiken, de brottsligaom om
organisationer sysslar med detta penningtvätt berörsamtsom om som
två eller flera medlemsstater. Riktlinjer lades fast för hur informatio-

skall behandlas och data skyddas. Avtalet harEDUnen om numera
i kraft och arbetet där har inletts.trätt

Trevi ad hoc Working Group Europol har TREVI-ministrarnaon av
haft i uppdrag organisera upprättandet Europol. En projektgruppatt av
Project Team sköter förberedelserna. konventionEn skall reglera
Europols verksamhet. Konventionen skall omfatta dataskydd,
ansvarsfrågor, finansiering och anställdas Inledningsvis blirstatus.
EuropolEDU icke operativ enhet skall insamla, utväxla ochen som
analysera informationer illegal narkotikahantering därtillochom
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hörande penningtvätt. Tanken verksamheten inom Europolär att
skall utvidgas till andra områden gränsöverskridandesenare av

organiserad brottslighet. Europol skall ledas samordnare Cc-av en
ordinator tvåoch biträdande samordnare. Varje medlemsland skall
sända sambandsmänanalytiker till Europols högkvarter. En centralt
dataregister skall byggas upp.

I avvaktan arbetet med konventionstexten skall slutföras har,att
nämndes, ministeravtal arbetats fram, provisorisktettsom ovan som

reglerar EuropolEDU:s verksamhet. Det har beslutats Europolatt
skall lokaliseras till Haag, Nederländerna.

Rikspolisstyrelsens Internationella sekretariat har analyserat vilka
konsekvenser tillskapandet Europol kommer få för Sverige vidattav

EU-inträde och har därvid kommit fram till bl.a. följande. Förett
Sveriges vidkommande innebär deltagandet i EDU enligt nuvarande
bedömning cirka 5-8 sambandsmänanalytiker måste föratt utses att

plats i Europols högkvarter i Haag. Dessa sambandsmän skallta vara
polismän eller tulltjänstemän. Samtliga chefer skall ha erfarenhet av
narkotikabekämpning. Polisiära sambandsmän kommer sannolikt att
placeras i samtliga EU-länder, inom för polissamarbetet iut ramen
tredje pelaren ocheller Schengenöverenskommelsen. Ett datasystem
måste byggas i Sverige och kopplas till till enheten i Europolsupp upp
högkvarter. Rikskriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst måste

förbyggas bli nationell kontaktpunkt, sannolikt med dygnetut att runt
bemanning. Enheten skall initiativ hålla de utsändaeget sam-
bandsmännen välunderrättade och frågorbesvara de ställssom av
dem.

Kriminalunderrättelsetjänst1 1 .4

Med kriminalunderrättelsetjänst i detta sammanhangavses en
sammanfattande benämning förfarandedet består i inhämta,attsom
analysera och bearbeta delge upplysningar efterlystasamtannars om
eller förbrytareandra och kan misstänkasgrova om personer som
komma sig skyldiga till brottslighet.göraatt grov

Inhämtande underrättelser kan från utländskaske polismyndig-av
heter eller internationella såsom Interpol. Också underrättelserorgan,
från svenska myndigheter, i första polismyndigheterhand eller
tullmyndigheter, kan ingå i Underrättelserna kan leda tillsystemet. att
polisen kan kartlägga exempelvis kontakter, och beteenden ochresor
på så skapa underlag för ingripa brottslighet.sätt ett motatt grov

bedriverDen enhet underrättelsetjänst i regel inte självsom svarar
för den spaning övrigtoch den brottsutredning i föranledssom av
underrättelserna. stället överlämnas efterI underrättelserna, analys, till
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den operativa enhet har för detta, ofta enhetnärmast attsom svara en
inom den lokala eller regionala kriminalpolisen.

Enligt Rikspolisstyrelsen utbyggd och fungerandevälär en
kriminalunderrättelsetjänst de viktigaste kompensatoriskaen av
åtgärderna. Kriminalunderrättelsetjänst förekommer i främstdag vid
Rikskriminalpolisen, där denna funktion för närvarande håller på att
byggas Rikskriminalpolisen skall den nationella kontakt-ut. vara

måstepunkten och där sannolikt anordnas bemanning dygnet förrunt
hälla de utsända sambandsmännen avsnitt välunder-se 1l.5.5att

rättade och kunna besvara de frågor ställs dem.som av
Enligt de företrädare för Rikspolisstyrelsen utredningensom

samtalat med det nödvändigt kriminalunderrättelserna mellanär att
medlemsländerna överförs elektroniskt via data. fall,I menadeannat

från Rikspolisstyrelsen, kommer det internationella informations-man
utbytet inte fungera. framhöllMan från Rikspolisstyrelsen vidatt
samtalen med utredningen nödvändigheten föra datoriserade s.k.attav
underrättelseregister inom polisen. framhöll frånMan Rikspolisstyrel-

dessa uppgifter underrättelseregister basen för byggaäratt attsen ur
s.k. riskprofiler.upp

1 1 5 Sambandsmän
.

i förekommerRedan dag internationellt utbyte kriminalunderrät-ett av
inomtelser, bl.a. för den internationella kriminalpolisorganisa-ramen

tionen, Interpol. I varje land finns Interpolbyrâ, för Sveriges delen
Rikspolisstyrelsen,hos står i förbindelse generalsekretariatetmedsom

i Lyon. Inom Interpol sker omfattande informationsutbyteett ettsom
led i brottsspaning och brottsutredning.

Mot Interpolsamarbetet framförs ibland kritik går bl.a.utsom
informationsutbytet går alltför långsamt på grund det äratt attav

centraliserat till organisationens generalsekretariat. smidigareSom en
samarbetsform framhållasbrukar det bilaterala polissamarbetet mellan
berörda polismyndigheter i konkreta ärenden.

samarbetsform fungeraEn har visat sig kunna mycket väl ärsom
placera sambandsmän i länder med vilka samarbetsbehovet äratt

särskilt fördelEn med sambandsmannaverksamheten denärstort. att
förutsättningar förskapar personliga och direkta kontakter, vilket

erfarenhetsmässigt fungerabetyder mycket för samarbetet skall väl.att
dennaMot bakgrund har många länder med sambands-ett system

eller polisattachéer utstationerade i andra länder. EU byggsInommän
för närvarande sådant inom för det s.k. Dublinsystemett ramenupp
Action Programme 1990, enligt vilket medlemsstaternas inrikesmini-

eller olika formermotsvarande beslutat inrätta internatio-strar att av
nellt polissamarbete.
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Sverige har enligt uppgift för närvarande omkring dussinett
sambandsmän från polisen och tullen placerade i länder inom och

Europa. flestaDe sambandsmännen arbetar inom detutom nordiskaav
narkotikasamarbetet mellan polis och tull PTN-samarbetet.

Sambandsmännen har instruktion för verksamheten och derasen
samarbete med stationeringsländernas kriminalpolisorganisationer sker
inom de värdlandet. Polissambandsmännenramar som anges av
administreras Rikskriminalpolisen och Interpolsektionen. Rapporte-av
ring verksamheten på stationeringsorten sker till Rikskriminalpoli-av
sen.

På Rikspolisstyrelsen framhöll vid utredningens besök denman
betydelse sambandsmännen har kompensatorisk åtgärdstora som som

och pekade på vikten sambandsmännen har behörighet delatt att taav
uppgifterna i de svenska spaningsregistren. Sambandsmannen skallav

inte, bl.a. eftersom det ofta fara i dröjsmål, behöva gå viaär
registerbyrån Rikspolisstyrelsen för få del uppgifterna.att av

l 1.6 Gränskontrollgruppens förslag

l1.6.1 Inledning

I sin slutrapport anförde Gränskontrollgruppen den det sinatt sett som
huvuduppgift undersöka konsekvenserna för svensk delatt attav
gränskontroller och gränsformaliteter försvinner mellan Sverige och
EU:s medlemsländer gränskontrollen förenhetligas isamt attav
förhållande till icke-medlemsländer. Gränskontrollgruppen ställde sig
därvid frågan hur de svenska samhälleliga kontrollbehov, som
gränsmyndigheterna i dag fyller, kan tillgodoses vid medlemskapett
i EU. Gränskontrollgruppen uttalade den hade koncentreratatt
uppmärksamheten gränskontrollerna och inre kontrolleratt t.ex.-

det gäller efterlevnadennär de regelverk EU ställerav som upp som
ersättning för gränskontrollerna i allmänhet inte hade behandlats i-
detalj. I slutrapporten sökte Gränskontrollgruppen analyseraäven
möjligheterna vid Gemenskapens fullgöra kontrollfunk-gränsatt yttre
tioner för såväl Sveriges övriga medlemsländers räkning.som

Det bör Gränskontrollgruppen i sin slutrapportnämnas uttaladeatt
det i praktiken svårt dra mellan personkontrollenär gränsatt att en

och kontrollen och detta framträder inte minst detnärattav varor,
gäller kampen narkotikabrottsligheten, där de brottsliga hand-mot
lingarna ofta består i inresande försöker föra den förbjudnaatt varan

sigmed gränskontrollen in i landet. Gränskontrollgruppengenom
menade vad den anfört personkontroll därför också iatt storom



SOU 1994:131 Kompensatoriska..., 175

utsträckning har betydelse för det allmännas åtgärder för förhindraatt
olaga befattning med olika slags särskilt narkotika.varor,

I det följande avsnittet kommer redogöras förnärmast Gränskon-att
trollgruppens på gränskontrollens funktion effektivitetoch isamtsyn
de därpå följande avsnitten dess förslag till kompensatoriska åtgärder.

11.6.2 Allmänt gränskontrollens funktion och effektivitetom

Gränskontrollgruppens sammanfattande bedömning den svenskaav
gränskontrollens betydelse den tvekan filterutgör näratt utan ettvar
det gäller kontrollera vilka in i landet.att personer som reser
Gränskontrollgruppen menade dock filtret har relativtatt numera en

genomsläpplighet och orsakerna till detta bl.a. resande-ärstor att att
så möjligheterna företaströmmarna är stora att attnumera en

systematisk och grundlig personkontroll begränsade, polisen vidär gg
kontroll i många fall saknar uppgifter forminärmare om personen av
information från utländska polismyndigheter efterlysta ellerattm.m. ,

internationella förbrytare kan in i landet med hjälpannars resa av
förfalskade identitetshandlingar, friaden rörligheten för nordiskaatt
medborgare i praktiken begränsar kontrollens räckvidd samt att ett

antal asylsökande in i landet deras identitet kanstort utan attreser
fastställas på betryggande sätt.ett

Mot bakgrund härav menade Gränskontrollgruppen personkon-att
trollen vid Sveriges får ha begränsad effek-gränser numera anses en
tivitet den internationella kriminaliteten och detspärr mot attsom en
därför redan i dag finns skäl förbättra polisens möjligheteratt att
ingripa den internationella brottsligheten. Till detta, menademot
Gränskontrollgruppen, kommer avskaffandet kontrollen vid inreatt av

kan befaras få negativa konsekvenser i fråga narkotika-gränser om
situationen, vilket måste kompenseras åtgärder inom främstgenom
tullens och polisens område.

Skyddetll.6.3 vid den gränsenyttre

gränskontrollensDen förutsedda funktion och effektivitetyttre

sin slutrapport gjordeI Gränskontrollgruppen den bedömningen att
kontrollen vid den vid medlemskap i EU, kommergränsen,yttre ett

minst lika skydd illegal invandring ochutgöraatt ett gott mot mot
brottslighet med internationell anknytning den svenska kontrollensom
vid dessa i dag.gränser utgör

Gränskontrollgruppen framhöll Sverige och övriga medlemslän-att
der kommer ömsesidigt beroende detvarandra gällernäratt vara av

upprätthålla effektiv gränskontroll och i övrigt skapaatt atten
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förutsättningar för upprätthålla lag och ordning effektivt sättatt ett
därföroch det betydelsefullt med och för-är näraatt ytterst ett

troendefullt internationellt samarbete i frågor.dessa
Gränskontrollgruppens kring frågor den yttreresonemang om

gränskontrollen i förslagutmynnade regeringen skulleett att utse en
särskild utredare för utarbeta förslag till organisation denatt ett av

gränskontrollen i EU-perspektiv de utgångspunktermedyttre ett som
i slutrapporten.angavs

I beslut den 2 december 1993 beslutade regeringen tillsättaatt en
särskild utredare för utreda frågor myndighetssamverkan vidatt om
gränskontroll i EU-perspektiv Ju 1994:02, dir. 1993: 130.ett m.m.

redogörelse för utredningens direktivEn den och arbete har lämnats
i avsnitt 1l.3.4.ovan

l1.6.4 Annan kontroll gränskontroll Inrikeskontrollän

sin slutrapport pekade Gränskontrollgruppen på behovet vidI attav
sidan den gränskontrollen utveckla andra slag kompensato-yttreav av
riska åtgärder, vilka åtgärder Gränskontrollgruppen dengav samman-
fattande benämningen inrikeskontroll. Gränskontrollgruppen försökte
därvid schematiskt klarlägga vilket behov kontroll och andraatt av
åtgärder kan finnas för kompensera borttagandet kontrollenattsom av
vid de inre Enligt Gränskontrollgruppens mening igränserna. var
första hand följande behov åtgärder urskiljbara.av

Kontroll inte tredjelandsmedborgare finns på den i1 att yttreav som
gränskontrollkonventionen spärrlistanreglerade vistas i landet.
Kontroll inte efterlysta fri fot2 i landet.ärattav personer
Kontroll illegalt narkotika3 innehar ellerav om personer vapen.
Identifiering övervakning4 och kända brottslingar med internatio-av
nell anknytning.
Inhämtande underrättelser brottslighet internationell5 medav om
anknytning i Sverige eller planerasäger ägasom rum som rum
här. Underrättelserna kan ligga till grund för spaning och brottsut-
redning i Sverige.

6 Att övergripande plan skaffa kunskaper den internationel-ett om
brottslighetens förmetoder och kontaktnät underlagsom

metodutveckling inriktning polisens verksamhet.och av
från sådana i dagBortsett punkt dessa åtgärder redanl är som

ansågförekommer inom polisverksamheten. Gränskontrollgruppen
emellertid nödvändigt kontroll- ochdet utveckla dessaär ävenatt att
arbetsformer.

Framställningen i följande hänför sig till de delar Gränskon-det av
första hand polisenstrollgruppens slutrapport behandlar isom

åtgärderde förslag till kompensatoriskaverksamhet generellt ochmer
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nämligen utveckling kriminalunderrättelsetjän-där presenteras,som av
kontroll vilka vistas i landet kontroll isten, samtav personer som

anslutning till inre avsnitt 11.6.6, Särskilt åtgärder pâIgränser. om
narkotikabekämpningens område, Gränskontrollgruppens för-kommer

till kompensatoriska åtgärder narkotikaområdet behandlas.slag på att

Utveckling kriminalunderrättelseqänstenav

Gränskontrollgruppen uttalade kriminalunderrättelsetjänsten haratt en
viktig funktion fylla kontrollen vid den inre upphör,när gränsenatt
eftersom möjligheten i det sammanhanget fånga efterlystaatt upp

medför olagligt gods och intepersoner som personerpersoner, som
har in i landet inte längre kommer finnas kvar. Likasårätt att attresa
försvinner den allmänna överblick resandeströmmarna ochöver

vilka in i landet, polisen och tullen fåröver personer som reser som
dagens kontrollförfarande.genom

kriminalunderättelse-Gränskontrollgruppen ansåg utvecklingen av
tjänsten och utbyggnad det internationella polissamarbeteten av vara
bland de viktigaste kompensatoriska åtgärderna och menade detatt

polisens möjligheter komma brottslig verksamhetskulle öka att
spåren få betydelse ioch och avgörande kampen denstor moten
internationella brottsligheten. sådan utveckling ansågs viktigEn även

narkotikabekämpningensutanför område.
Gränskontrollgruppen uttalade följande hur utvecklingenom av

kriminalunderrättelsetjänsten borde gå till Gränskontrollgruppens
slutrapport 261-263.s.

,

utvecklinEn kriminalunderrättelsetjänsten berör bl.a.av
Rikskriminal isen. måste skapas ersonella, tekniska ochDäro
organisatoris förutsättningar för ef ektiv underrättelsetjänst.a en
Erfarenheter från Säkerhets olisens verksamhet visar vikten attundlårrättelseförfarandet av
analysfunktionen inom byg ochut atts

med analytisk kompetens knyts dit. Ett ins akade-personer ag av
miskt utbildad personal med bakgrund utanför polisen bör kunna
bidra till analysfunktionen slagkraftig, minst detgöra näratt inte

gäller analysera hur i fraga den internationellamönstretatt om
riminaliteten följdkan komma utvecklas till politiska,att av

ekonomiska, etniska förändrin omvärlden.och andra iar
Det bör uppgift för den polisorganisationencentra attvara en a

för uppgifterna nivånationell EIS och andrasvara inom
informationssystem inom kriminalunderrättelsetjän-användssom

lagstiftninganslutning till EIS kräver ändrad harAttsten. en nyss
utveckling i fråga teknikberörts. Därutöver krävs och arbets-om

metoder. Arbetsgruppen föreslår regeringen drar Riks-att up
polisstyrelsen förbereda i förekommande fal föroch,att ettsvara,sådant utvecklingsarbete.

kriminalunderrättelsetjänsten verkligen skall frukt iFör bäraatt
praktiska polisarbetet form brott förhindras ellerdet i fleraattav
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klaras krävs också utveckling polisverksamheten påupp en av
regional och lokal nivå.

första delgivninFör det måste underrättelser utvecklas ochen av
för fältet.de berörda registren lätt lgängliga personalengöras

visar finns värdefullaErfarenheten det risk uppgifter iatt atten
informationssystem central nivå och intecentrala stannar
till användning i det praktiska polisarbetet i denkommer ut-

sträckning önskvärd.som vore
Vidare måste underrättelsetjänsten utvecklas också inom länens

polisorganisation. Iakttagelser och andra underrättelser måste ett
systematiskt i dag till så de användaskansätt än tas attmera vara

i arbetet också utanför den enheten eller det distriktet.egna egna
utvecklingsarbete på lång sikt förmodligenDetta är ett som

innefattar del teknikinvesteringar för vilka det för närvarandeen
torde saknas medel.

kriminalunderrättelsetjänsten naturligtvisUtvecklingen berörav
kriminalpolisen. fortgående utvecklingeni hög grad Den mot en
inom den dock mellanall olisroll svenska polisen gör gränsenatt

ningspolis och kriminalpolis och i många falltunnas utor
försvinner. Också de polismän arbetar i allpolisroll, t.ex.ensom

måste inärpolis kvarters- eller områdespoliser, involverassom
olisunderrättelseförfarandet. Exempelvis måste kvartersäven en Finnssnabbt och enkelt kunna kontrollera vissom en person

noterad i polisregister såsom efterlyst eller misstänkt för brottett
eller anledning.av annan .fråga utvecklingVissa de skisserade åtgärderna i om avav nu

genomförda Sverigekriminalunderrättelsetjänsten måste innanvara
gäller i förstaupphör med kontrollerna vid de inre Detgränserna.

till internationella informationssystemen. Ocksåhand anslutning de
den centrala underrättelsefunktionen vid Riks-utvecklande av

kriminalpolisen bör ha hög prioritet. I övrigt kan det kna past
utvecklingen underrättelsetjänsten måste biundvikas ettatt av

tillprojektpå flera års sikt, med hänsyn både till omfattningen och
uppgift för Rikpolisstyrelsenostnaderna. Det bör attvara en svara

funktionerna i utvecklin sarbetet. Arbetsgruför de centrala pen
Rikspolisstyre uppdrag denföreslår regeringenatt ettger sen me

inriktningen. Därvid bör belysas hurtidigare nämnda även
myndigheter skall till systemen.samverkande anslutas

regeringen RikspolisstyrelsenDen 16 december 1993 uppdrog att
föranledsför det utvecklingsarbete inom polisens område somsvara

genomföraSveriges närmande till EU kommer till stånd. För attattav
förändringsarbete i övrigtdetta utvecklingsarbete och det ärsom

Rikskriminalpolisen, Rikskriminalpolisen den 24påkallat inom har
utredningsarbete. Arbetetfebruari 1994 beslutat inleda interntatt ett

uppgifterRKP-EU-Styr främstaorganiserat medär styrgrupp varsen
utredningsarbetetutredare, direktiv, samordnaär attsamtatt utse ge

följande uppdrag.har och de har 1fatta beslut. Fyra utredare utsetts
Sambandsmannafunktionen 3Kriminalunderrättelsefunktionen 2

FlygplatssäkerhetFlygverksamhet.Registerfunktionen och 4
fått redovisar de olikaEnligt de upplysningar utredningen har

gång i månaden vidresultatet sitt arbete ett samman-grupperna av en
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träde med företrädare för registerbyrån, polisbyrån, Rikskriminalpoli-
och Säkerhetspolisen. Vid sammanträdet förs enkelt protokollettsen

och i skriftlig till Justitiedepartementet påtalas sedan detrapporten
förändringsbehov, exempelvis förslag till ändringar i lagstiftningen,

uppmärksammats vid utredningsarbetet. Man har från Riks-som
polisstyrelsen sida vid samtal med utredningen framhållit detatt
utredningsarbete bedrivs inte utredningsarbete iär traditionellettsom
mening, eftersom arbetet inte kommer redovisas iatt rapport.en
Utredningsarbetet i stället i fortlöpande förutmynnar att man
departementen pekar på områden där finnsdet behov förändring iav
någon form.

Om tullkriminalsamarbete uttalade Gränskontrollgruppen följande
i sin slutrapport s. 49-51.

Bekämpnin ling och bedrägerier sker i EG:sen av varusmuggälfermedlemslän det och utförselnnär till och fråner 1n--
Gemenskapen likartat den sker i Sverigesättett närsom som-
det gäller in- och utförsel till och från riket. Samarbete över
nationsgränserna har dock länge förekommit. Verksamheten har

istöd de tullsamarbetsavtal ingåtts .mellan olika länder.som
Sverige har sådana avtal med de nordiska länderna och därutöver
ytterligare nio länder. Förhandlingar pågår med ytterli länder.are
Också det internationella tullsamarbetsradet Customs crationoo
Council, CCC, i vilket Sverige deltar, aktivt å områär et.

Samarbete på tullkriminalområdet mellan EG- änderna baseras
dels på den s.k. Neapelkonventionen från 1967 frågor under
nationell kompetens och dels på rådsförordningen 146881 frågorunder gemenskapskompetens. På det praktiska planet har -länderna fördjupat sitt samarbete inom för den s.k. Mutualramen
Assistance Group MAG. detta forumI har sedan åtskilliga år
tullmyndigheterna behandlat olika samarbetsfrågor operativav
karaktär enligt Neapelkonventionen. Samarbetet MAG kommer1

byggas och revidera och modernisera Nea el-att ut attman avser
konventionen inom för det inrikespolitiska och igarättsramen nya
samarbetet enligt Maastrichtfördraget.

Inför perspektivet den inre marknaden tillsatte EG:s general-av
tulldirektörer samarbets MAG 92. Gruppen skall bl.a.en ny rupp
undersöka hur samarbete informationsutbyte kan förbättrasoc
både tullmyndigheterna emellan och mellan dessa och andra
brottsbekäm ande myndigheter. I har formuleratsävengruppen en

förstrategi ontrollen vid Gemenskapens Strategingränser.yttre
har utformats på bakgrund riskanalyser. Ett viktigt resultatav av
arbetet i MAG 92 förslaget till konventionär databaseratettom
underrättelsesystem gällande överträdelser lagstiftning, inteav
minst sådan nationell lag rätthålls med stöd 36 ochartsom up av
223 i Romfördraget. Systemet ka las Customs Information System
CIS och skall bestå central databas och skall tillgängligav en vara
via terminaler i de anslutna länderna. Informationen i systemet
skall hänförlig till någon följande kategorier:vara av

gods-
transportmedel-
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företag-
ersoner- rottstrender- expertutlåtanden.tillgängliga- reglerat vilkendetkonventionen kommerI typatt avnogavara

tullmyndigheter ochfår registreras. Nationellapersonuppgifter som
pgift övervakaenligt har tillmyndigheter lagandraäven attsom u

tillår tillgångbestämmelser hatullrelateradeefterlevnaden av
informationen i CIS.

bedrivstullkriminalsamarbeteredogörelse för detEfter denna som
medlemskap i EUGränskontrollgruppenkonstateradeinom EU, att ett

brottslig-effektivt bekämpamöjligheteröka Sverigeskan förväntas att
Gränskontrollgruppentill och import.anknytninghet med export

i olika former medsamarbeteredan i dag harmenade Sverige,att som
får fulltmedlemskaptullkriminalområdet,påEU-länderna ettgenom
område,dettaorganiserade samarbetetill Gemenskapenstillträde

Gränskontrollgruppenfortsatt utveckling.undersamarbete ärett som
informationssyste-internationellabetydelsen depekade särskilt av

tullen ficknaturligtsin mening detoch framhöll att omvarsommen
Gränskontrollgruppengäller CIS.huvudmannaskapet i Sverige detnär

andraKustbevakningen ochundersökasdet bordepåtalade även att om
tillgång tillkunde behöva hamyndigheterberörda systemet.

landetvistas iKontroll vilka personer somav

också harfinns i landetde rättkontrollEn attatt somav personer
Gränskontrollgruppensenligtfinns redan i dag och kanvistas där

framtiden, och dåbetydelse iförväntas få ökadmening somen
Gränskontrollgrup-redovisaråtgärd. sin slutrapportkompensatorisk I

utlännings-kap. 6 §kontroll enligt 5slags kontroller, delstrepen
hotellkon-polislagen och delspolisiering enligt §dels s.k. 14lagen,
kontrollåt-nämndaförordar detroll. Gränskontrollgruppen att nu

skallför verksamhetenföremål för utredningblirgärderna atten
effektiviseras.kunna

till inreKontroll i anslutning gränser

innebärförsvinnersystematiska kontrollen vid inreAtt den gränser
första handkontroll, isådangivetvis de myndigheter utövaratt som

Gränskontrollgruppendenna. Enligtoch polisen, upphör medtullen
vid inrekontrollprincipiella förbudetemellertid detinnebär mot

polisiär ochfrånförlorar sitt intresseinte dessa gränsergränser att
iverksamhetfårsynpunkt. Myndigheternatullmässig utöva

överalltförutsättningartill underanslutning gränsen somsamma
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i landet. Verksamheten får dock inte ha formen gränskon-annars av
troll.

Enligt Gränskontrollgruppen kan det förutses viss verksamhetatt en
kommer bedrivas i anslutning till de inre iatt gränserna även
fortsättningen, delvis led i effektiviserat underrättelseförfa-ett ettsom

gårrande samla in uppgifter betydelse för denut attsom av
brottsbekämpande verksamheten. Gränskontrollgruppen konstaterade

den inre därför i frigränsen även med rörlighet kanatt ett systern vara
Ävenintressant för polisen och tullen hålla under särskild uppsikt.att

stickprovskontroll kan det finnas möjlighet upptäckautan att
efterlysta eller kända kriminella eller andra iakttagelsergöraattannars

värde. För sådana arbetsuppgifter ansåg Gränskontrollgruppenav att
måhändadet kunde lämpligt avdela polismän har särskiltattvara som

god personkännedom med avseende internationella förbrytare.
Gränskontrollgruppen menade vidare kombinerade polis- ochatt

tullgrupper också borde kunna arbeta i anslutning till gränsövergångar-
för kunna ingripa eller fordon grundatt motna personer av

kriminalunderrättelser från utländska myndigheter eller andra tips.
Gränskontrollgruppens förslag till denna arbetsmetod behandlas

i avsnitt ll.6.6.närmare

11.6.5 Gränskontrollgruppens slutsatser

Enligt Gränskontrollgruppen kunde samlad bedömning effekter-en av
kontrollen vid inreersätta med förstärktgränseratt yttrena av

gränskontroll och andra kompensatoriska åtgärder formuleras på
följande sätt:

Möjligheterna1 ökar i framtiden bemästra flyktingströmmar ochatt
under alla förhållanden till oundviklig negativen synes- -

utveckling i fråga den internationella brottsligheten.om
förutsätter2 Detta kompensatoriska åtgärder i enlighet med detatt

aktuella internationella regelverket införs och tillämpas ett
effektivt i berörda länder. Tillsätt dessa kompensatoriska åtgärder
hör bl.a. effektiv gränskontroll, samordning i frågayttreen om
visum- och asylfrågor, internationella informationssystem och
utvecklande det internationella polissamarbetet.av

Sveriges3 För del förutsätts frågautveckling i organisationen om
och arbetsformer för berörda myndigheter, bl.a. polisen, tullen
och Kustbevakningen. Det finns risk för gränskon-attannars en
trollernas avveckling för med sig negativa konsekvenser i fråga om
brottsligheten för Sveriges del. fleraDetta gäller områden men
särskilt i fråga den brottslighet ibestår eller har sambandom som
med olovlig införsel narkotika.av
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4 Personkontrollen vid inre bör inte avecklasgränser förrän
kompensatoriska åtgärder har införts och utvecklats till en
tillfredsställande effektivitet både i Sverige och i andra med-
lemsländer.

11.6.6 Särskilt åtgärder på narkotikabekämpningensom
område

Gränskontrollgruppens bedömning det gäller narkotikasituationennär
finnsdet risk för negativa konsekvenser tillär följdatt atten av

kontrollen vid de inre upphör.gränserna
det följandeI kommer redogöras för de kompensatoriskaatt

inomåtgärder narkotikabekämpningens område Gränskontroll-som
ansåg införasböra för Sveriges del underrättelseförfarande,gruppen

informationsutbyte,sambandsmän, samarbete mellan tull och polis,
kontrollerade leveranser kontrollátgärder vid inrede gränsernasamt
och dessa enligt Gränskontrollgruppens mening kan räcka tillantasom
för förhindra borttagande kontrollerna vid de inreatt att ett av

får effekternegativa på narkotikasituationenigränserna landet.

Underrättelseförfarandet

Med underrättelseförfarandet i detta sammanhang kriminal-attavses
underrättelser inhämtas, analyseras och bearbetas delgessamtannars
de främst tull och polis, behöver dem i sin verksamhet. Iorgan, som

utsträckning kommer underrättelserna led i det in-stor ettsom
ternationella samarbetet.

Enligt Gränskontrollgruppen skulle vidareutvecklingen av
underrättelseförfarandet, redan i dag verksam del iutgörsom en

kvalificeradekampen den brottsligheten, och då inte minstmot mot
den internationella narkotikahandeln, innebära viktig förstärkningen

möjligheterna bekämpa denna brottslighet på effektivt sätt.att ettav
Gränskontrollgruppen föreslog polisens och tullens underrättelseor-att

borde samverka med varandra så möjligt, förnära utan attgan som
den slåsskull Enligt Gränskontrollgruppen kundesamman. en
samlokalisering, helt eller delvis, dessa myndigheters under-av
rättelseenheter övervägas.

Sambandsmän

Gränskontrollgruppen ansåg de sambandsmän polisen och tullensom
redan i dag har i antal länder viktigt instrument i under-ett ettvara
rättelseförfarandet. Uppgifterna för sarnbandsmännen i principspänner
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hela det polisiäraöver och tullmässiga arbetsfältet ärendenmen
rörande narkotika tyngdpunktutgör för de flesta dem.en av

Gränskontrollgruppen såg utveckling medsystemeten av sam-
bandsmän de viktigaste effektiviserasätten detett in-som attav
ternationella samarbetet på brottsbekämpningens område och då inte
minst det gäller bekämpningennär narkotikabrott. Enligt Gränskon-av
trollgruppen borde fler sambandsmän placeras behov däravnärut
uppstår och formerna för sambandsmännens verksamhet utvecklas allt
eftersom den internationella brottsligheten eller förutsättningarna i
övrigt förändras.

Informationsutbyte

Gränskontrollgruppen såg vidare det arbete för närvarande pågårsom
inom EU, och utvecklandet internationella databaseradesom avser av
informationssystem, viktig kompensatorisk åtgärd. Här kansom en

European Informationnämnas System EIS och Customs Information
System CIS.

Samarbete mellan tull och polis

Gränskontrollgruppen såg vidare samverkan nyckelbegrepp närettsom
det gäller utveckla kompensatoriska åtgärder narkotikabekämp-att
ningens område. Det gäller både samverkan mellan berörda myndig-

iheter Sverige och mellan dessa och deras utländska motsvarig-organ
heter.

Enligt Gränskontrollgruppen kommer tullen spela viktig rollatt en
det gäller narkotikabekämpningennär i framtiden. Detta gälleräven

också vid de inre viktigEn uppgift igränserna. det sammanhanget blir
medverka i det internationella underrättelseförfarandet.att

sinI slutrapport anförde Gränskontrollgruppen det redan i dagatt
finns exempel polis och tull samarbetar i projektatt gemensamma

det lokala planet. Gränskontrollgruppen nämnde försöksverk-en
samhet med den s.k. tullpolis-gruppen i Malmö. Som iled denett
försöksverksamheten har regeringen medgett de medverkandeatt
tulltjänstemännen kan få tillgång till uppgifter i polisregister som

förbehållnaär polismän.annars
Gränskontrollgruppen såg det angeläget utveckla formernaattsom

för effektiv samverkan mellan polis och tull. polis och tullAtten
skilda organisationer borde enligtutgör Gränskontrollgruppen inte

hindra slag etableras. Denatt nämntgemensamma grupper av nyss
försöksverksamhet bedrivs borde därvid kunna ledning detnärsom ge
gäller finna effektivade och i övrigt lämpligaste formerna föratt mest

sådan samverkan.en
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Enligt Gränskontrollgruppen det aktuellt med samverkan vidvar
såväl den den inre gränsen.yttre som

Kontrollerade leveranser

Med kontrollerad leverans i princip polisen och tullen låterattavses
parti narkotika föras in i eller landet ingripa förett ut utan att attur

i samband med partiet levereras till beställaren kunna ingripaatt mot
denne. Metoden etablerad inom det internationellaär numera
polissamarbetet och tillämpas den svenska tullen och polisen.även av

Gränskontrollgruppen ansåg använd kontrolleradrättatt en
leverans, i förening med utbyggt internationellt underrättelseförfa-ett
rande, kunna effektiv förmetod bekämpning denutgörasynes en av
internationella narkotikahandeln. Gränskontrollgruppen framhöll dock

metoden inrymmer både rättsliga och praktiska problem måsteatt som
uppmärksammas

.
Gränskontrollgruppen ihar sin understrukit viktenrapport attav

utveckla effektiva metoder det gäller det internationella samarbetetnär
på narkotikabekämpningens område. Gränskontrollgruppen ansåg det

viktigt Sverige inte ställs utanför det internationella samarbetetattvara
på grund lag skiljer frånsvensk sig vad gäller i andraattav som
jämförbara länder. Gränskontrollgruppen menade det uppgiftäratt en
för de berörda myndigheterna driva metodutvecklingsfrågorna ochatt

visa sigdet skulle nödvändigt, fästa regeringensatt, om vara upp-
märksamhet behovet författningsändringar.av

kan här arbetsgrupp företrädareDet med förnämnas att en
Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Generaltullstyrelsen har
utarbetat kontrollerade leveranser narkotikarapporten om av
Promemoria angående kontrollerade leveranser narkotikaav m.m.

ÅklagarväsendetRapport från arbetsgrupp. 1993:3.rapporten

Kontrollåtgärder vid de inre gränserna

Enligt Gränskontrollgruppen svårtdet bedöma de effektivi-är att om
tetsvinster kan det internationella samarbetetgöra ärman genom
tillräckligt för fullt kompensera borttagandet kontrollenstora att ut av
vid de inre gränserna.

Gränskontrollgruppens bedömning effekterna deattvar av
kompensatoriska åtgärderna kommer bli det gäller denstörst näratt
organiserade och storskaliga narkotikatrafiken. fannsHär det enligt
Gränskontroll skäl internationelltutbyggt samarbeteanta att ettgruppen
och utveckling narkotikabekämpningen i andra avseenden kanen av
visa sig så effektivväl den nuvarande gränskontrollen.som
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narkotikatrafi-eller småskaligagällde denNär det sedan spontana
finnablir svårare kompen-ansåg Gränskontrollgruppen detken attatt

gränskontrollen, eftersom detsatoriska åtgärder kan ersätta nyasom
åtminstone i någonalltför grovmaskigt förkontrollnätet torde bli att -

småhandlarna.utsträckning fånga instörre -
Sverige inteansåg Gränskontrollgruppengrund häravBl.a. att

inrei anslutning till deviss kontrollverksamhetavstå frånkan en
införselförhindra och avslöja olagamed syftegränserna att av

narkotika.
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vissa12 Förhållandena i andra länder

12. 1 Danmark

Den 22 december 1993 i Danmark tullag Toldlov, lovantogs en ny
af1116 22. december 1993, vilken trädde i kraft den januari1nr

1994.
bestämmelser i tullagen kan särskilt intresseDe försom vara av

utredningen 12 vilken föreskriver anmälningsskyldighet vidär
införsel sprit och tobak i mängder dem avgiftsfritt kanutöverav som

förinföras privat bruk 23 § styckena vilka3-5, 24 och 25 §§,samt
behandlar tulltjänstemännens kontrollbefogenheter.

danska undantaget för och tobakDet sprit

Enligt de regler punktskatter på alkohol, tobak ochgemensamma om
mineraloljor inomgäller EU fr.0.m. 1993, har privatpersoner rättsom

fritt med beskattats i EU-land till vilket EU-att ta ett annatvaror, som
land helst. uttryck för allmännaDetta de principerettsom anses vara

fria varurörelser gäller inom har i direktivetEU. Detom som nu
9212EEC cirkulationen punktbeskattade närmareom av varor
uttryckts så artikel 8 frågaI förvärvasatt om varor som av
privatpersoner för bruk och de själva medför, innebäreget som
principerna för den inre marknaden punktskatter skall i detatt tas ut
medlemsland där inköps. Motsatsvis gäller ingetatt annatvarorna
EU-land har beskatta Så länge fråga förrätt äratt varorna. om varor
privat bruk finns inga mängdmässiga begränsningar. De traditionella

införselrestriktionernas.k. vad gäller alkohol och tobak såledesår
slopade vid mellan EU-länderna.resor

Danmark har emellertid enda EU-land fått behålla vissa desom av
tidigare restriktionerna vid inresor från andra EU-länder. Detäven

undantaget tidsbegränsatdanska fram till utgången vid1996,är av
vilken tidpunkt undantaget skall De restriktioner f.n.omprövas. som
gäller vid inresa till frånDanmark EU-land följande. Vidärannat
utlandsvistelse under timmar36 får fritt införas endast cigaretter100
eller viss mängd tobak. Vid utlandsvistelse får36 timmaröverannan
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fritt införas 1,5 liter sprit och 300 cigaretter eller viss mängd annan
tobak.

Öl och vin får alltid införas fritt så länge det fråga införselär om
för personligt bruk. I Danmark finns inte, i andra EU-länder,som
indikativa det gäller och vin. För möjliggöragränser när att en
åtskillnad mellan kommersiell och privat import har EU:sgenom
direktiv 92 12EEC införts vissa lägsta indikativa kvantiteter 110-
liter öl, 90 liter vin och 10 liter sprit. Ett överskridande av en
indikativ indicium inte så på införselngräns är änett attmen mer- -
inte längre för personligt bruk.är

danskaDet kontrollsystemet

Enligt 12 § i den danska tullagen skall sprit och tobak, resandesom en
medför i mängder dem avgiftsfritt kan införas för privatutöver som
bruk, deklareras vid inresa till det danska tullområdet från en annan
plats i EU:s tullområde.

Vid Danmarks inre saknas normalt tullposteringar. Detgränser
danska kontrollsystemet vid inre bygger därför på dengräns att som

in till Danmark från EU-land, skall deklarera införselett annatreser
överstiger de tillåtna kvantiteterna för ändamålet särskiltsom

upptryckta blanketter Angivelsekort. privatperson för in förDen som
spritmycket eller tobak skall på blanketten bl.a. den mängdange

förs in frågaoch, det alkohol, alkohol-ärvaror som om om varans
styrka. Vidare skall på blanketten den resandes ochanges namn
tidpunkten för inresa. Den resande skall sedan lämna blanketten i en
vid gränsposteringen särskilt uppställd brevlåda behålla kopiasamt en

bevis för amnälningsskyldigheten har iakttagits. Med ledningattsom
deklarationen debiterar sedan tull- och Skattemyndigheten skattenav

efterhand.i
finnsVid platser såväl inre normaltutgör gränsyttresom som

tullpersonal tullfilter. resandeoch regelrätta Den ankommer tillsom
sig försådan plats och har med mycket sprittobak, skall deklarera

sina för tullpersonalen, dvs. röd fil i stället för användaattvaror
blå filden normalt brukas vid inom EU. Skatten debiterassom resor

då direkt tulltjänsteman, på vid resandeinförselsättav en samma som
från tredje land.

Kontrollbefogenheterna

finns här anledning citera 23 § styckena 3-5 24 och 25 §§Det att samt
i danska tullagen.den
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indrejser fra EF-lande fra§ 23. Stk. Personer, andre ellersom
tredjelande, på skibe eller i fly,har bordvaeretog som om som

offentligebefinder sig eller faerdes på veje, vedtog,1 som
landegraensen, langs kysterne, i havne, i lufthavne eller åskattemyndighecierlandingssteder, skal, når de statslige told- og
forlanger det, standse for toldkontrol.op

Stk. 4. De i stk. 3 bordl naevnteog personer og personer om
i fly når statslige skattemyndi hederskibe skal, de told- og

orlanger opgive och bopael. Myndighederne kanet, navn raeve
disse oplysninger dokumenteret.

i stk. skal åvise alleStk. 5. De l 3 naevnteog personer rum og
befori baga deres eventuelle ringsmidler samt,gemmer e m.v. og

det omfang statslige told- skattemyndigheder önsker det,e og1
akke bagageud m.v.§24. tilstatslige told- skattem ndigheder harDe ret atog

sig ellerforfölge standse der und antages atog personer, rager
sig toldkontrol, medförer medföreunddrage eller antages atog som

uberigtigede Myndighederne endvidere til i sådannehar retvarer.
foretage i befordringsmidlertilfaelde undersögelse huse,at m.v.,

dette sker i umiddelbar fortsaettelse af forfölgelsen.når
statslige told- skattemyndigheder berettiget til25. De atog er

foretage eftersyn henblik kontrol standsesmedpersoner, som
i til bestemmelserne i §§ 23henhold 24.og

Eftersyn med mulig hensyns-Stk. 2. på skal ske störstpersoner
kontrolmaessigefuldhed må ikke videregående, end deog vaere

formål nödvendiggör.
ikke til ydre beklaedning,Stk. Eftersyn, der begraenses den

foretages, når der findes rimelig grund tilmå kun at antage, at
skjult sinvedkommende ulovligt medförer person, ogvarer m.v.

fra tilstedevaerende for dekun efter ordre den överste repraesentant
myndigheder. der skal efterses, kan kraeve,i stk. 1 Den,naevnte

af vidne af ham. Eftersynet måefters udpegetnet etat overvaeres
af af kön denkun ud öres somog overvaeres personer samme

skal efterses.derperson,

danska tullagen tulltjänstemännenDet bör särskilt dennoteras att ger
Befogenheterna såledeskontrollbefogenheter i hela landet. ärsamma

området kaninte inskränkta till eller det utövasgränsen gränsnära utan
danska tullen kanpå inom hela danska territoriet. Dendetsättsamma

misstanke, helstalltså, det föreligger någon helstutan att som var som
framhållasför tullkontroll. Det bör docki Danmark, ta ut en person

det finnskroppsundersökning endast kan genomförasatt om enen
brottsmisstanke § 25 stk. 3.

til1992 avgivna betänkande forslag lovsitt den 4 decemberI över
mervaerdiafgiftsloven momslovenaendring af toldloven ogom

uttalade det danskaAendringer fölge af indre marked m.v.EF:ssom
upprätthållajanuari 1993 kanSkatteudvalget Danmark efter den 1att

sprit och tobakbegränsningar för resandes införselmängdmåssiga av
utföra den kontrollandra EG-länder, Danmark harfrån och rätt attatt

erfordras efterlevnad tilladeför bestämmelsernas samt attsom
tillfälligahuvudregel skulle ske vidkontrollen EG-medborgareav som
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stickprovskontroller vid landgränsen, i och på flygplatser.hamnar I
betänkandet sades vidare eftersom EG-kommissionen lägger viktatt,
vid sådan kontroll EG-medborgare endast vid inreägeratt av som rum

skall upphävas,gräns eventuell kontroll principiellt skall kunnaen
företas i hela det danska tullområdet. Enligt Skatteudvalget detvar

denna bakgrund de gällande tullbestämmelserna ändradesmot som
så kontroll skulle innekunna företas i landet.sätt även Enatt samma
kontroll inne i landet, menade skulle dock endast bli aktuell iman,
undantagsfall, dåoch undantagslöst mycketnästan nära gränsen.
Kontrollen tredjelandsmedborgare, inreser via EG-ett annatav som
land, skulle däremot kunna upprätthållas skettsättsamma som
tidigare.

Skatteudvalget betonade möjligheten till kontroll inne i landetatt
endast skall användas sällan och då undantagslöst ganskanästanytterst

framhölls såledesDet kontrollen utgångspunktnära gränsen. att som
skall stickprovskontroll vid och detäga skallgränsen, attrum som en
kunna sannolikt den kontrolleras har in frångöras att restperson som

EG-land. betänkandet vidareI sades denna kontroll endastett annat att
fåskall ske i samband med införsel sprit, tobak, mineralolja samt,av

vid särskilda tillfällen, försandra olovligt.varor som
kan således tullagensMan konstatera den danska ordalydelseatt ger

för kontrollera helst, helst ochattutrymme utan attvarvem som som
det finns någon helst misstanke varusmuggling. Av desom om ovan

emellertidredovisade motivuttalandena framgår inteavsikten äratt att
kontrollbefogenherna skall detta sätt.utövas

Kontrollsystemet i praktiken

företrädareVid det samtal utredningen haft med för Skatteministeriet
i Köpenhamn, framkom bl.a. följande. befogen-Tulltjänstemännens
heter uttömmande reglerade såledesi tullagen inga andraär haroch de
befogenheter dem framgår finnsden alltsåän lagen. Det ingensom av
specialreglering tulltjänstemännens kontrollbefogenheter detnärav
exempelvis gäller olovlig införsel Tulltjänstemännennarkotika.av
tillämpar tullagen vad det fråga för Vidvaruslag.äroavsett om -
landgränsen Tyskland, där det s.k. brevlådesystemet används,mot
arbetar ungefär tulltjänstemän.20 På Skatteministeriet upplevde man-

intedet problem det vid gränspostering eller i hamnettsom om en en
skulle saknas brevlåda för deklarationsblanketter, eftersom denen
resande har skyldighet mycketanmäla han för sprittobakharatt om
med sig. Det ankommer på den resande kontakt med tullmyndig-att ta
heterna. En resande ankommer till där det finnsinre gränssom en-

röd fil, fil och blå fil för EU-medborgare och hargrönen en en som
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något deklarera, skall välja röd fil. Enligt uppgift kan det före-att
komma den danska tullen tillslag i den blå filen.gör ävenatt

informeraFör sig hur den danska grånskontrollen vid denatt om
inre sker i praktiken, har företrädaregränsen för utredningen besökt
Rödbyhavn på Lolland och där samtalat med chefen för Politi- og
Toldgruppen, Niels Baeck. I det följande lämnas sammanfattandeen
redogörelse för de upplysningar lämnades vid det mötet.som

Mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland förekommer
omfattande färjetrafik och vid utredningens besök ankom färjor frånen

Tyskland två gånger i timmen.
Den polis- och tullgrupp PT-grupp stationerad i Röd-ärsom

byhavn består fyra tulltjänstemän, fyra polisassistenter och tvåav
från rikskriminalpolisen. PT-gruppen täcker Lollandöarnapersoner

och Falster. Det kan jämförelse det i Rödbyhavn,nämnas attsom en
före den januaril 1993, arbetade 25-30 tulltjänstemän. PT-gruppen
bildades den 1 april 1987, i skede polisen ville tullen skullenärett att

sig kontrollera narkotikatrafiken och inteägna endastattmer
sprit- och cigarettsmuggling. Syftet med PT-gruppen alltså attvar
begränsa inflödet narkotika. PT-gruppen ansåg sig ha utmärktettav
bra samarbete med svensk polis och tullkriminal.

Tullpersonalens och kontrollerarätt resande grundar sigatt stoppa
på bestämmelser i den danska tullagen. Tullen kan, detutan att
förekommer någon misstanke, vilket fordon helst ochstoppa som
kontrollera detsamma. Polisen däremot, har tillämpa Retspleje-attsom
loven, kan endast ingripa det finns begrundet mistanke. Förom en

polisen skall få genomsöka fordon krävs i normalfallet tillståndatt ett
domstol. Om faradet i dröjsmål får fordon dock genomsökasär ettav
polis sådant tillstånd, under förutsättning det vid under-utan attav

sökningen finns två medborgarvittnen närvarande.
Eftersom polisens befogenheter och kontrollera resandeatt stoppa

alltför omständliga tillgripa, använder PT-gruppen sigattsomanses
i stället tullens kontrollbefogenheter. Själva kontrollen utförs alltsåav

initialskedeti tulltjänstemännen i PT-gruppen, därvid använderav som
sig de, för PT-gruppen kontrollbefogenhetergenerösa,av mer som
tullagen ger.

Enligt Niels Baeck förekommer ingendet dock systematisk
gränskontroll i Rödbyhavn, det gäller personkontroll allaän närannat

kontrolleras. Inte heller förekommer någon regelrätt stick-pass
provskontroll i den meningen femte bil för kontroll.att t.ex. tas utvar
Niels Baeck hade uppfattningen kontrollen i Rödbyhavn utförsatt
exakt i dag före den januari 1993. Vid för1 urvalsättsamma som
kontroll ingen skillnad EU-medborgare och tredjelands-gör man
medborgare. Dessa behandlas i princip på kanDetsätt. t.o.m.samma
förekomma EU-medborgare för kontrollutsätts änatt en noggrannare
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nämndestredjelandsmedborgare. Som exempel fordon frånett att
liberalaHolland, grund landets narkotikapolitik, kanav vara

särskilt intressanta kontrollera.att
finnspraktiken fordon endast det låtI stoppas ett om en, vara

misstanke.mycket Som exempel kan tänkasnärettsvag, man
ingripa, nämndes bilförare med uppträdande.nervöstextremtetten

står vidsina iakttagelser medan bilarna ochPT-gruppen gör väntar
bil väl har valts för kontroll, ställerpasskontrollen. När uten

tullpersonalen frågor och under det samtal därvid utspinner sigsom
fåmisstanken förstärkas eller kan tullpersonalen rimligkan en

förklaring de från början uppfattade misstänkt. I dedet somsom
misstanken förstärks kan polispersonalen delta i arbetet och defall

handhar sedan hela förundersökningen.
trafik,kontroll lastbilar i kommersiellVad särskilt gäller av

sådana fordoni Rödbyhavn i praktiken kontrollförekommer det av
till dettavid starka misstankar, tips smuggling e.d. Skäletendast om

omständlig och långvarig procedurhelt enkelt det mycketärär att en
så fordon lasten kan mycketlasta stort samt attatt ett varaav

blommor,framhöll lastbilslast medvärdefull. Man exempelettsom en
lastakänsliga för frost. Rödbyhavn saknas möjlighetmycket I att av

vintertid riskerarinomhus, vilket innebär hela lastenlastbil atten --
lastbilensögonblick tulltjänstemännenförstöras redan i det öppnaratt

måstebakgrunden, menade från PT-gruppen,bakdörrar. Mot den man
beordrar kontroll ochrelativt säker på sin sak innan manvaraman

avlastning lastbil.av en
sig narkotika ochkoncentrerar heltPT-gruppen annan varu-

yrkesmässig form. Dennabedrivs i eller mindresmuggling som mer
dock, bieffekt,kontroll även annat, t.ex.som vapenger som en

förbjudnaalltså sådanaelpistoler, stiletter o.d., är attvaror som
Äveninförselförbud. beslagoch för vilka det råderinneha i Danmark

bieffekt narkotikakontrollen.i huvudsakalkohol och tobak är en avav
kraftigt, från beslagveckaalkohol varierar mycket lAntalet beslag av

3 beslagdag.-
Niels Baeck civil spaningspaningsmetoder ansågNär det gällde att
alltför personalkrävande. Ifärja bra metodombord är menen

spaning denför ochRödbyhavn finns inte denna typresurser av
sådannackdel meddärför sällan. Enförekommer ytterst enannan

Rödby-Puttgarden,färjeförbindelsen mellanspaningsmetod just år
blir därför alltför mycketöverfartstiden timme. Detden långa en

kan påombord. Enspilltid placerar enspanareman spanareom
endast kontrollera elleråtta eller nio timmars arbetearbetsdag med tre

särskilt mångatill Rödby, vilket intefyra ankomster är manom
Baecki timmen. Enligt Nielstvå färjorbeaktar det där ankommeratt

färjelinjefungera bra påspaningsmetoden kunnaskulle typen
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Helsingborg-Helsingör, eftersom överfartstiden endast 25 minuterär
och således inte medför så mycket spilltid.

En spaningsmetod rekommenderades, underattannan som var
färjeöverfarten låta narkotikahund springa och söka blandrunten
fordonen bildäck. Under överfarten det bekant inte tillåtetär som

vistas på bildäck och kontrollen kan därför, menadeatt man, ge-
nomföras på enkelt och rationellt Vid denna kontroll kan detsätt.ett
uppkomma misstankar visst fordon och detta fordon kan sedanmot ett

för kontroll färjan ankommit till låtahamn. Att narkotika-närtas ut
hunden undersöka fordonen ombord på färjan sades bättrevara en
kontrollmetod låta hunden utföra fordonskönkontroll iän att samma
till passkontrollen. I den kön har nämligen fordonen påslagenmotorn
och hunden kan då inte, på grund arbeta lika effektivt.av avgaserna,

Vad slutligen gäller de deklarationsblanketter den skall lämna som
förhar mycket sprittobak med sig, Nielsdet Baecks uppfattningvar

intede fyller någon egentlig funktion. Det mycket litet antaläratt ett
blanketter lämnas i brevlådan i Rödbyhavn och del dessasom en av
blanketter har undertecknats med Kalle Anka, statsminsterns namn,

Niels Baeck menade det förhållandevis enkeltäven att attosv. var
fuska. Det sades vanlig metod den resande fyller iattvara en en
blankett och denna i fickan. Om han sedan, all förmodan,stoppar mot
blir för tullkontroll, plockar framhan blanketten och påståruttagen att

haft förhan avsikt lämna den inte kunnat finna brevlådan.att men

12.2 Storbritannien

anslutning tilll tillkomsten den inre marknaden den januari1 1993av
infördes på tullområdet i Storbritannien lagstiftning, Finance Nony

1992.2 Act I 4 § i denna lag läggs huvudregeln fast vad gäller
kontrollbefogenheter. De kontrollbefogenheter räknas isom upp
paragrafen får inte i förhållande någontill ellerutövas person vara

kommer till eller lämnar Storbritannien så ellerattsom personens
rörlighet mellan medlemsstaterna hindras, begränsas ellervarans

försenas.
kontrollbefogenheterDe ärsom avses

befogenhetena kontrollera flygningar tillin och Storbritan-att ut ur
men,
befogenhetenb kontrollera varurörelser till Nordir-över gränsenatt
land,
befogenheten gåc ombord på och söka igenom skepp, flygplanatt ett

fordon,eller
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befogenhetend ha tillträde till varje del skepp, flygplanatt ettav
eller fordon och vidta olika åtgärder med däri, bl.a.att attvaror
bryta nyckel inte tillhandahålls,ett utrymmeupp om
befogenhetene hålla kvar skepp, flygplan fordoneller i syfteatt att
få betalt för vissa utgifter,

f befogenheten hindra flygplans avgång,att ett
befogenheteng bl.a. ställa och få frågor röratt svar som en

bagage eller han bär med sig och undersökaannat attpersons som
bagaget eller föremålet, samt
befogenhetenh kroppsundersöka search och sökaatt atten person
igenom föremål han har med sig. Förutsättningen för kropps-som
undersökning det finns rimliga skäl misstänkaär reasonableatt att
grounds bl.a.suspect bär med sig i stridto att personen en vara

förbudmed eller inskränkningar.
Huvudregeln i 4§ alltså kontrollbefogenheterna inte fårär att

användas så den fria rörligheten inom förEU bl.a. för-att varor
Ävenhindras, begränsas eller fördröjs. i fråga varurörelser mellanom

två medlemsstater får dock de berörda kontrollbefogenheterna
användas, det antingen finns rimliga skäl den aktuellaatt tro attom

i självavarurörelsen verket inte mellan medlemsstater eller detär att
nödvändigt befogenheten thatär exerciseutövaatt tonecessary

the för syftenpower hänger med bl.a. efterlevnadensom samman av
nationella förbud eller restriktioner gäller import eller exportsom av

in i eller Storbritannienutvaror ur
förbudDe eller restriktioner åsyftas sådana faller inärsom som

under artikel 36 i Romfördraget.
I 4 § också uttryckligen kontrollbefogenhetsägs kanatt en som

användas i övrigt i Storbritannien också kan användas i fråga om
eller kommer till eller lämnar landet.personer varor som

frågaI det territoriella tillämpningsområdet för den brittiskaom
tullens kontrollbefogenheter finns bestämmelser i the Customs and
Excise Management Act 1979 CEMA. De betydelsfulla demest av
kontrollbefogenheter i 4 § Finance No 2 Act 1992 fårangettssom

endast särskilt angivna Såledesutövas platser. får flygplan inte
landa eller avgå från andra särskilt angivna flygplatser 21än §

fartygCEMA. När befinner sig inom harrmområde, flygplanett ett ett
särskilt angiven flygplats och fordon tullmyndig-etten en av

heten godkänd färdväg kan enligt 27 § CEMA befogenheten att
ombord på och söka igenom skeppet, flygplanet eller fordonet utövas.
Vidare har tullmyndigheten enligt 28§ CEMA befogenhet fåatt
tillträde till varje del skepp och flygplan befinner sig iett ettav som

hamn respektive på särskilt angiven flygplats fordonsamten en som
förts till tullstation. Befogenheten bl.a. ställa fåoch påatten svar
frågor bagage ellerrör han bär med sig ochannatsom en persons som
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undersöka föremålet förutsätter enligt 78 § CEMAatt att personen
antingen kommer till eller från Storbritannien. Befogenheten attreser
företa kroppsundersökning gäller enligt 164 § CEMA i fråga om

befinner sig ombord på eller har lämnat fartyg ellerpersoner ettsom
flygplan ankommit till eller har för avsiktett samt attpersoner som

lämna Storbritannien. Vidare kan befogenheten utövas mot personer
befinner sig inom hamnområden och flygplatser.som

Företrädare för utredningen har besökt H.M. Customs Excise i
Storbritannien och där sammanträffat med tjänstemän vid European
International Division och Solicitors Office tjänstemän vidsamt
Customs Directorate, Division 2 Drugs Policy, Division Customs3

ControlsImport och Division 4 Anti Smuggling. Vidare har
företrädare för utredningen besökt hamnen i Dover och Gatwicks
flygplats.

Genom de samtal utredningen haft med de olika företrädarnasom
för H.M. Customs Excise tulltjänstemän i Dover och Gatwicksamt
har framkommit följande.

Redan under mitten 1980-talet inledde Storbritannien arbeteettav
med förändra de traditionella tullkontrollerna. Anledningen tillatt
detta dels den ökande resandeströmmen till Storbritannien och delsvar
bristande Som exempel Heathrows flygplats, vidresurser. angavs
vilken för närvarande inte mindre cirka 50 miljoner människorän

årligen. utveckladeMan flexibelt för gräns-ett systempasserar mer
kontrollen, vilket innebar tulltjänstemännen inte längre pâ traditio-att
nellt huvudsakligen utförde stickprovskontrollersätt och rutinkontrol-
ler vid arbetade i antismugglingsgruppergränserna, inomutan
flygplatser och hamnar. Vidare började bygga under-man upp en
rättelseverksamhet utveckla s.k. riskprofiler för med dettasamt att att
underlag inrikta kontrollerna bestämda och speciellamot personer
objekt.

Efter den inre marknadens genomförande den januari1 1993 före-
kommer inte längre några fiskala tullkontroller i Storbritannien vid
den inre och dåhade redan upphörtgränsen med stickprovskon-man
troller och rutinkontroller. Inom färjelägen och flygterminaler finns
alltjämt tulltjänstemän och flera dessa arbetar uniform. Vidareutanav
finns sådan ouniformerad personal ombord på bl.a. färjor trafike-som

EU-land. Enligt tjänstemännen vid färjeläget i Dover ansågannatrar
effekten ha civilklädd tullpersonal ombord på färjoratt attman av var

tveksam eftersom inte kunde täcka in alla färjor grund attman av
det endast 30 minuters mellanrum mellanär varje färja.

Den kontrollverksamhet i dag förekommer i Storbritannien försom
förhindra smuggling vid såväl den inre denatt gränsenyttresom

såbygger mycket möjligt på underrättelseverksamhet. Desom varor
kontrollverksamheten vid inreden sådanagränsen ärsom avser varor
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omfattas artikel i Romfördraget,36 nämligen b1.a. narkotika,som av
krigsmateriel, djur kan ha rabies kulturföremål.samtvapen, som

Vid färjelågen och flygterminaler där trafik förekommer medäven
tredje finns dels blå fil, vilken frånland resenärer ett annaten genom
EU-land skall och dels respektive röd fil, övrigagrönpassera en som

blå filenhar Vid den normalt ingaresenärer görsatt passera genom.
kontroller och där finns inte heller några tulltjänstemän. För kunnaatt

färjelägenövervaka resandeströmmen har TV-kameror installerats vid
flygplatsterminaler. Vid färjelägena täcker kamerornaoch hela

hamnområdet.
ingripande skall få ske någonFör ett motatt som passerar genom

blå filen måste det föreligga något skäl för detta. inte till-den Det är
räckligt ingripandet grundas på tulltjänstemans erfarenhetatt t.ex. en
och intuition och inte heller ingripandet sker på grund attatt av

ifråga medborgare i land från vilket narkotika brukarär ettpersonen
eller har liberal narkotikapolitik. måste föreliggasmugglas Detsom en

omständigheter hänförliga till ifråga förandra att ettpersonen
ingripande skall ske.

ingripande någon kan grunda sig tillgänglig informationEtt mot
bestämt hänför sig till bestämd och där vederbörandeen personsom

därför föreliggerförekommer i de listor tullen har och detredan som
grunda påstark misstanke. Ett ingripande kan emellertid sigävenen

indikationer profiler. dessa fall föreligger detvissa eller generella I
uppgifter informationinte några speciella bestämd utanom en person

företeelser erfarenhetsmässigt eller underrättelserolika som genomom
risk för narkotikasmuggling kan förekomma.utgör större att t.exen

exempel indikationer kan teckenSom utgöra ett attsom
förekomma, transiteringar,smuggling kan har angetts avreseort,

färdbiljetten betalatslängden på vistelsen utomlands, det faktum haratt
falska eller ofullständiga adressuppgifter, fraktkostnaden ikontant,

förhållande till godsets värde, ressällskapet, förekomsten hyrbil,av
profilerintressant färdväg och tidigare historia. Generella kan t.ex.

särskild flyglinje, erfarenhetsmässigt ellerutgöras av en som man
statistik konstaterat flyglinje ofta används igenom vara en som

Även vissa kansamband med narkotikasmuggling. länder och städer
på motsvarande bilda generella profiler.sätt

ingripande någon den blå filenEtt ochmot som passerar genom
sig information hänför sig till dengrundar bestämtsomsom

i listor, kan alltidoch där förekommer tullensävenpersonen personen
misstanke. Skulle in-eftersom det i det fallet föreligger starkske en

indikationer profiler förhållergripandet grunda sig och generella
sig annorlunda. Föreligger endast enstaka indikation ellerdet en en

profil någon för ingripande.enstaka generell detta inte grundutgör
emellertid anledning till ytterligare spaningsinsatserkanDet motge
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fråga.i Först 3-4 indikationer föreligger ellernär närpersonen en
generell profil stöds indikationerantal föreligger grund förettav en

ingripande.ett
Enligt den uppfattning tjänstemännen i Dover uttryck för måstegav

det, för någon skall kunna och behöva på frågor,att stoppas svara
föreligga grund kunde liknas vid i varje fallnärmasten som en svag
misstanke.

Inhämtandet information sker inhemsk underrättelseverk-av genom
samhet och befintliga register internationellt samarbete.samt genom
Vidare har den brittiska tullen slutit företagavtal med och branschor-
ganisationer tillsammans företräder 10 000 företag inom trans-som
portsektorn, bl.a. flygbolag färjerederier.och Genom dessa avtal, som
det inte föreligger något konstitutionellt hinder har fåtttullenmot,
direkt tillgång till företagens databaser sina terminaler,genom egna
vad gäller uppgifter födelseuppgifter, destinationer ochom namn,
betalningssätt. Tullen utför ingen databehandling de aktuellaegen av
uppgifterna.

Vid färjeterminalen i Dover har terminalåtkomst till fär-man
jebolagens bokningslistor, vilka kan med skrivare, ochtas ut som
innehåller registreringsnummer på bilar, lastbilschaufförers ochnamn
bl.a. och ankomstort tidpunkten härför. Man har ävensamtavrese-
tillgång till äldre information så länge finnsden lagrad i fårjebolagens
datorer. Förutom den nämnda informationen har tillgång tillnu man

nationelladet registret CEDRIC och lokalt register underärett som
uppbyggnad. Det lokala registret innehåller inte bara uppgifter om
misstänkta förspaningsuppgifter. framkomäven Detutanpersoner rena
vidare nationell nivå håller lägga dataregisteratt att ettman upp

skall omfatta alla rörelser sker över gränserna.som som
Goda resultat kontrollverksamheten har uppnåtts detav genom

underrättelsearbete bedrivs och därför arbetar tullen med attsom
utveckla underrättelseverksamheten ytterligare. Antalet tulltjänstemän

arbetar med underrättelseverksamhet i Storbritannien har ökat ochsom
uppgår för närvarande till cirka 700. Vidare framhölls nöjdäratt man
med utvecklingen tullkriminalunderrättelseverksamheten inom EUav

liknande Europol borde komma tillatt att ettmen man anser organ
stånd inom tullens område.även

Vad gäller CIS Customs Information framkomSystem enighetatt
uppnåtts vilka uppgifter detta skall innehålla detsystem att tarom men
ytterligare tid innan kommer i drift. påpekadeMan ingetsystemet att
hindrar bilaterala avtal träffas få tillgång till ytterligareatt attom
uppgifter från avtalsslutande land de sju olika slags uppgifterän som
kommer finnas i CIS.att

Som de viktigaste källorna till information framhölls tullensen av
tillgång till transportföretagens databaser. Enligt de avtal slutitssom
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deltar personalen vid transportföretagenäven med inhämta ochatt
vidarebefordra information. effektiviseraFör denna verksamhetatt
anordnar tullen viss utbildning de anställda vid transportföretagen.av
Ett beslag narkotika kunde ske efter tips frånstörre anställda vidav

flyttfirma, vilka hade vikten på de olika möblernareagerat atten
inte stämde med de anställdas erfarenhet hur viktenöverens påav
sådant flyttgods normalt brukar vara.

Vad gäller kontroller lastbilar fråganhar uppkommit hurav om
eventuella skador lasten skall något smugglingsgodsersättas om
inte påträffas, eftersom intedetta reglerat i någon lagstiftning.är
Frågan har inte ställts på sin framhöllännu spets attmen man en
lösning måste komma till stånd.snarast

Enligt tjänstemännen vid färjeläget i Dover det inte särskilt sprittär
bland allmänheten civilklädda tulltjänstemän uppehåller sigatt

ihuvudsakligen ankomsthallar och i viss utsträckning ombord på
färjor. De ansåg det därför tveksamt civilkläddade tulltjänste-som om

hade någon effekt.preventiv Däremot detmännens närvaro var en
värdefull spaningsmetod.

Vid Gatwicks flygplats har konstaterat narkotika i alltattman
utsträckning påträffas dold i kläder eller på kroppen på destörre

resande och har uppskattat det sig två tredjedelarrörattman om av
narkotikaden i beslag.tassom

Som årligen cirka 50 miljonernämntsovan passerar passagerare
Heathrows flygplats medan motsvarande siffra för Gatwicks flygplats

cirka miljoner. Vid20 färjeläget i årligenDover cirkaär lpasserar
miljon bilar cirkaoch 6 miljoner gående passagerare.

H.M. Customs Excise årsrapportAv för 19921993 framgår att
antalet kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar under perioden
minskade jämfört med 19911992 med i det 20 000närmsta attmen
antalet fall då narkotika påträffades i det oförändrat,närmastevar se
bilaga 1 till detta avsnitt.

Under år 1993 gjorde den brittiska tullen beslag cannabisstörre av
och syntetiska någonsindroger tidigare. Beslagen heroin ökadeän av

Ävenjämförtockså med året dessförinnan. mängd kokainstor togsen
i beslag, bilaga till detta2 avsnitt.se
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Table Searches premises, 1992-93IV of-

Number of:
search used 536 6warrants
times writs of 153assistanceused 14

Searches of person
Body concealments of ofcontinue be the main methods smugglingdrugsandotherto one
illicit goodsinto the UK, Searchof imponant of detectingthesegoodsandperson :in way

also.incidentally. providevaluableintelligenceabouttheconstantlychangingsmugglingcan
methodsemployedby organiseddrugtrafficking We have ofbalancethe searchtogangs. use
of with the rightsanddignity of travellers.We thereforekeep ofpolicy searchperson on

underregularreview monitor its carefully.andperson we use
Body Searches subject strict legalcontrol andrequirereasonablegroundsfor suspicion.toare
based specific factorsrelating individual.the Eachsearch authorisedby seniortoon a

officer. The sensitivestrip andintimatesearches conductedonly whencustoms more are
deemedessential:tw0thirds of Searches simplerub-downs.are
The ofnumber 1992-93fell by almost20.000searched 35 dropcentpersons a per -

withcompared thosesearchedtheprevious The of searchesduring whichpercentageyear.
goods foundsmuggled by 1 cent.were wasup over per

Searchproceduresrequireall begiven explanationof their legal right appealsuspectsto toan
higherauthoritybeforethesearch carried ln 1992-93.0.33 ofto out.a cent suspectsper

thisexercised right: 8.3 of theappeals upheldandthe searchdid takeplace.cent notper were
Our commitmentin theTravellers Chaner delayinnocenttravellers little possible.to as as

identifyWe potentialdrugssmugglersincreasinglythrough of intelligenceandsharplyuse
focused Ofprofiles. the62 million 1992-93.who through checkswent customspassengers

0.06only searched.centper were

Searches of person

1991-92 1992-93

Searchesconducted:
rub-down 35.173 23.768
strip 21.024 12.650
intimate 263 228
Total 56.460 36,646
Searchesinvolving smuggledgoods:
goodsfoundduring thesearch 1.628 1.483
goodsfoundbefore afterthe 1.233 5.398search 1or

involving drugs 1.104 1.158cases
involving goods 502 516revenuecases
involving prohibitedandrestrictedgoods 196 192cases

Appeals:
superiorofficer 250 121to a
JP 12 9:o a

Total 262 121
upheldAppeals 36 10

Complaints:
officerorally superior 72 174to a

written 32 17
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Tyskland12.3

tullförvaltningslagi Tysklanddecember 199221Den antogs nyen
artikel 13 iZollVG har sitt stöd iZ0llVG.Zollverwaltungsgesetz,

enskildaöverlämnar detullkod, vilken artikelGemenskapens
tulltjänstemänsförvaltning ochmedlemsländerna beslutaatt om

framhålls införandetmotiven till lagenkontrollbefogenheter. I att av
arbetsuppgifter förförändrademarknaden medför delvisinreden

visserligen kvartraditionella uppgifterna finnstullförvaltningen. De
Gemenska-samtidigttyskagäller den del den ärsåvitt gränsen somav

för tullen i frågaförändras uppgifternaDäremottullgräns. ompens
genomföraockså förGemenskapen liksomvarutrafiken inom sättet att

uppgifterna.
Även och i sambandmarknaden förverkligatssedan den inre

fallit finns detinre bortkontrollerna vid dedärmed gränserna
övervakningi motiven behovdet vidarefortfarande sägs ett avav--

ingatullkod kännerGemenskapen. Gemenskapensvarutrafiken inom
och föreskriverkontrollbefogenheternainskränkningar iterritoriella att

och måstetullområde kanhela Gemenskapenstullmyndigheterna inom
säkerställa Gemenska-för bl.a.kontroller behövsföreta alla attsom

punktskatte-Gemenskapen gällandeinomDet nyaegna resurser.pens
punktskattepliktiga mellanföreskriver för handeln medsystemet varor

därmedtransportförfarande och läggerkontrolleratmedlemsstaterna ett
registreringen tillskattemässigaöverförandet denförgrunden av

Även ochinförsel- transit-övervakningenmedlemslandet. attav
varutrafiken inomiinskränkningar iakttasutförselförbud och andra
Såvitt dessa lagar,uppgift för tullförvaltningen.blirGemenskapen en

införsel tillfrågaeller inskränkningarna iförbudenreglerar omsom
Romför-artikel iförenliga med 36utförsel från Tyskland,eller är
skett påharmonisering i hartill dessgäller de ämnetdraget, en

för dessadärför övervakninggemenskapsnivå. behövsDet atten
särskilt i frågagällerinskränkningar skall efterlevas. Dettaförbud och

droger.ochvapenom
i §från motiven läggs 1har redovisatsenlighet med detI som nu

arbetsuppgifter. Dessutomfast tullförvaltningens allmännaZ01lVG
särskildahar enligtuppgifter tullende övrigatillkommer som
utförsel-olika införsel- ochfråga övervakningenföreskrifter. I avom

såvälövervakningen gällermotiven till §påpekas iförbud 1 att
trafiken medtullgränsvarutrafiken Gemenskapensöver varorsom

harmonisering hartill dessdet sista dock barainom Gemenskapen, en
gemenskapsnivå.skett

ochkontrollbefogenheter tullförvaltningen har närmastDe somsom
§§ Z01lVG. I 5 §finns i 10 och 12för utredningenintresseär av
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finns särskilda bestämmelser postförsändelser i posttrafiken inomom
Gemenskapen. Det tyska postverket skall förelägga tullen till gransk-
ning sådana försändelser för vilka det finns tillräckliga faktiska
hållpunkter zureichende tatsächliche Anhaltspunkte att varor

i strid något införsel- eller utförselförbud.transporteras Regelnmot är
nödvändig, det i motiven, eftersomsägs det inte finns någon plikt att
förete gods för tullbehandling Gestellungspflicht efter bortfallet av
de inre gränserna.

Reglerna tullens övervakning finns i 10 Bestämmelsernaom
skiljer mellan befogenheter i det området imgränsnära grenznahen
Raum befogenheteroch i övrigt inom det tyska territoriet. Det

områdetgränsnära sträcker sig längs den del den tyska gränsenav som
Gemenskapens tullgränsär tredje land till djup 30 km eller,mot ett av

vid kusten, 50 km.
Inom det området kan tullen,gränsnära det föreliggerutan att

några misstankar, Den har påstoppa stoppas attpersoner. som
begäran tulltjänstemannen kvar och legitimera sig. Förarestannaav

transportmedel skall begäran. Tulltjänstemännen harstanna rättav
komma på och transportmedlet. Bagage, transportmedelatt ochav

dess last kan undersökas.
Utanför det området, dvs.gränsnära hela det tyska territoriet i

övrigt, har tullen befogenheter, bara tillräckligasamma men om
faktiska hållpunkter zureichende tatsächliche Anhaltspunkte talar för

det i strid med föreskrifter medförs icke gemenskapsvaror,att
punktskattepliktiga eller underkastade förbudär ellervaror varor som
inskränkningar. Kontrollerna förutsätter alltså, det i förarbetena,sägs
förekomsten sådana hållpunkter och måste förenliga med denav vara
i Tysklands författning angivna proportionalitetsprincipen. Genom
sådana faktiska hållpunkter, det vidare i motiven,sägs måste det
framstå möjligt müssen als möglich erscheinen lassen detsom attes
föreligger överträdelse sådana bestämmelser efterlevnaden av vars
tullen har säkerställa sin övervakning.att genom

Hållpunkterna behöver emellertid inte hänföra sig till vissen
tillräckligtDet möjlighetenär överträdelse låter sigattperson. av en

tidi och dass sich dieavgränsas Möglichkeit des Verstossesrum
räumlich zeitlichund eingränzen lässt.

finnsI 10 § också regler kroppsundersökning vid, det sägsom som
i förarbetena, konkret misstanke smuggling bei konkretemom
Schmuggelverdacht. Föreskriften gäller såväl för övervakningen i

det området. Personergränsnära kan alltså ochutomsom stoppas
genomgå kroppsundersökning körperlich duchsucht werden.
Förutsättningen finnsdet tillräckliga faktiska hållpunkterär deatt att
i strid med föreskrifter för med sig icke gemenskapsvaror, punktskat-
tepliktiga eller underkastade förbudär eller in-varor varor som
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skränkningar. Enligt förarbetena kan inte heller för framtidenman
avstå från detta hjälpmedel i tullens övervakning, eftersomyttersta ett
döljande i eller under kläderna omtycktär sättett attav varor
smuggla. påpekasDet också bestämmelsen innefattar utvidgningatt en

förhållandei till tidigare gällande där befogenheterna bara fickrätt,
inom tullgränsområdet. Utvidgningen behövsutövas särskilt för

övervakningen resandetrafiken inom Gemenskapen.av
tidigareSom har skall enligt 5 § det tyska postverket undernämnts

vissa förutsättningar förelägga tullen till granskning postförsändelser
i posttrafiken inom Gemenskapen. Bestämmelserna i § kompletteras5

regel i 10 § tulltjänstemän och granskarätt öppnaattav en som ger
förelagda försändelser. sådanEn kompletterande bestämmelse behövs,

det i förarbetena, efter bortfallet skyldigheten företesägs godsattav
för tullbehandling Gestellungspflicht i posttrafiken inom Gemenska-

pen.
reglerasI 12 § slutligen befogenheten för tullen lämna överatt

ärenden till andra myndigheter. Utgångspunkten det vid tullensär att
övervakning uppkommer tillräckliga faktiska hållpunkter för att varor
medförs i strid införsel- transit- eller utförselförbud. Om dessamot ett
hållpunkter inte försvagas vid förnyad granskning skallen varorna
med tillhörande akter, inte följer andra föreskrifter,annatom av
föreläggas åklagarmyndigheten eller den behöriga förvalningsmyndig-
heten. För postförsändelser gäller detta dock bara tillräckliganär
faktiska hållpunkter för brott föreligger für eine Straftat vorlie-ett
gen, däremot inte för förordningsförseelser. Att inskränka brev-men
och posthemligheten för lagföra ordningsförseelser skulle stå i stridatt
med den i grundlagen intagna proportionalitetsprincipen. för-Av
arbetena framgår postförsändelserregeln har tillkommit föratt attom

till lucka i lagen. Tullmyndigheterna kunde tidigare frågatäppa ien
försändelser med införselförbjudna endast tillt.ex. attom varor se

införseln hindrades. Den möjligt fåregeln det till stånd åtalgör attnya
och talan förverkande.om

,berördaDe bestämmelserna i ZollVG har kommenteratsnu av
vicepresidenten vid den tyska Zollkriminalamt i Köln Paul Warners i
Der Deutsche Zollbeamte 3 och 4 1993. Denne begreppetattnr anser
tillräckliga faktiska hållpunkter enligt ZollVG knappast kan motsvara
vad krävs för inleda straffrättsligt förfarande enligtatt ettsom
straffprocessordningen, dvs. konkret misstanke bestämdmoten en

der Anfangsverdacht einer Straftat, förutsättningarnatrots attperson
enligt ordalydelsen desamma i båda fallen. I stället det sig iär rör
ZollVG, bortsett från de fall då postförsändelser skall lämnas vidare
från tullen till åklagarmyndigheten, einegrundat antagandeettom
begründete Vermutung. Som exempel fall då ingripanden skulle
kunna ske enligt ZollVG Paul Warners bl.a.nämner
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fjärrtåg i gränsöverskridande persontrafik från Holland där-
smugglas erfarenhetsmässigt droger
personbilar kommer från långt avlägsna och korsarortersom som-

ligger avsides frångränsen vanliga färdvägarvägar som
korsar ovanliga tider,gränserna ovanliga vägarpersoner som-

eller under särskilda omständigheter.
frågaI bestämmelsen kroppsundersökning Paulom om anser

Warners motivuttalandet konkret misstanke oin smugglingatt om en
helt missvisande och detär här bara sig grundatäven röratt ettom

antagande. Detta också enligt hans uppfattning vadmotsvarar som
gällde enligt äldre lag och grund för ingripande enligt den lagensom
har i praxis godtagits

eller överbetonat vänligt ellernervöst iögonfallandeextremt annars-
uppträdande vid gränskontrollen
för klimatet olämplig klädsel för dölja medfördaatt varor-
iögonfallande kroppsrörelser eller gångart hos s.k. kroppssmuggla--
re
iögonfallande klädsel för dölja injektionsmärkenatt-
hopdragning eller utvidgning pupiller eller sluddrande tal hosav-
tänkbara heroinsmugglare
motsägelsefulla uppgifter målet eller syftet med frånom resan en-

fleraeller personer.
Företrädare för utredningen har vid besök i Tyskland, förett att

informera sig bl.a. den tyska ZollVG, sammanträffat medom
påtjänstemän det tyska finansdepartementet Bundesministerium der

Finanzen i Bonn och med företrädare för den tyska Zollkriminalamt
i Köln. det följandeI kommer lämnas sammanfattande redo-att en
görelse för de upplysningar lämnades vid de båda mötena.som

Enligt de tjänstemän utredningen samtalade med på finansdeparte-
den officiella tyska inställningen systematiskaär kontrollermentet att

vid de inre inte längre tillåtna efter den 31 decembergränserna är
1992. Däremot menade kontroller där fortfarande tillåtnaärattman

det finns brottsmisstanke enligt straffprocessordningen ellerom en om
det föreligger den låga grad misstanke gäller för ingripandeav som
enligt ZollVG. Under förutsättning kontroll får innegörasatt samma
i landet det alltså inget hindrar kontrollen vidär görs gränsen,attsom

bara den omständigheten inre aldriggräns ärattmen man passerar en
tillräckligt för genomföra kontroll.att en

Enligt uppgift från tjänstemännen vid finansdepartementet före-
kommer det sedan den januari1 1993 i Tyskland inte längre någon
systematisk kontroll inrevid de Hamnen i Puttgardengränserna.
nämndes på inretypexempel där det inte förekommergränsettsom en
någon kontroll. I det fallet det fråga regelbunden trafik mellanär om
två EU-länder den s.k. Vogelfluglinie mellan Rödby i Danmark och
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någonPuttgarden i Tyskland och behöver inte bedömninggöraman
det fråga inre trafik ellerärav om om
det gäller möjligheten vid inreNär skapa dengränsnäraatt en zon

och där ha specialbestämmelser inte gäller igränsen restensom av
finansdepartementet uppfattningen sådantlandet, hade att ettman

fråga dis-otänkbart, eftersom det skulleärarrangemang vara om
måste gällakriminering. Man menade vid den inre gränsenatt samma

ibestämmelser landet.restensom av
zureichende tatsächlichedet sedan gäller lokutionen An-När

förts frånhaltspunkte fick utredningen upplysningen denna överatt
innebörd.straffprocessordningen den i ZollVG harattmen en annan

fråga misstankegrad,ansåg det låg lägreMan är änatt om en
Anfangsverdacht, det för denna grad misstanke skallatt attmen av

hår. Påföreligga krävs den kontrollerade har långt detän att t.ex.mer
finansdepartementet delade inte Paul uppfattningtyska Warnersman

ingripande exemplet medkunde ske enligt ZollVGnär ovanom
från de därpå följande två exemplena.fjärrtåg Holland och Man

ansåg dessa exempel kunde goda spaningsuppslag attatt tre menvara
fråga tatsächliche Anhalts-det absolut inte zureichendevar om

punkte.
i 10§ ZollVG gäller, framgått,Enligt ordalydelsen som ovan

förförutsättningar för få kroppsundersökaatt en person somsamma
fallenfå titta i Enligt lagtexten krävs i bådadennes bagage.att t.ex.

föreligger zureichende tatsächliche Anhaltspunkte.endast detatt
finansdepartementet hade i detEnligt tjänsteman på det tyskaen man

förslaget till ZollVG för avsikt skillnad mellanursprungliga göraatt
föreskrivabåda situationer. På finansdepartementet villedessa man

grad misstanke för få tillgripa kroppsundersök-krav högre atten av
Anfangsverdacht. Efterning. ville där lägga sig på nivånMan

inom emellertiddiskussioner regeringskansliet valde man samma
zureichende för få tillgripalokution tatsächliche Anhaltspunkte att

emellertidkroppsundersökning. På finansdepartementet hävdade man
diskussionerna ligger i sakens detvid med utredningen det natur attatt

starkare misstanke få genomföra kroppsundersök-krävs för atten en
eftersom i fall strida den grundlagsfästaning, det skulle motannat

alltsåproportionalitetsprincipen. På finansdepartementet delade man
grundatinte Paul Warners uppfattning det endast krävs ettatt

Avslutningsvis kan alltsåantagande för kroppsundersökning.även man
Anhaltspunktelokutionen zureichende tatsächlichesäga att egent-

innebörd i straffprocessord-ligen har olika betydelser. Den hartre en
i ZollVG och i 3 ZollVG.ningen, 10 § 2 10 §en en

hade uppfattningenTilläggas kan på finansdepartementetatt man
möjlig-samband gränsöverskridande ochdet krävs mellanatt ett ett

inne iingripa ZollVG. mittheten. med stöd För attatt manav
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Tyskland skall få kontrollera någon med stöd Z0llVG krävs dettattav
kan påvisas denne haratt gräns.passerat en

Vad sedan gäller frågan posthantering menade på finans-om man
departementet det i till vad gäller postförsändelseratt motsats som-
från tredje land inte får ske någon systematisk genomlysning eler-
undersökning med narkotikahund postförsändelser frånav aman
medlemsstat. Postförsändelse från medlemsstat får undersökasannan
endast det föreligger zureichende tatsächliche Anhaltspunkts.om
Som exempel på denna grad misstanke kannär ha uppmttsav
nämndes tips narkotikaförsändelse påett anonymt wägattom en var
med eller paket går sönder och innehållet därvidpost att ett att
framskymtar.

För ha möjlighet kontrollera bl.a. inte försatt att överatten varor
de inre i strid införsel-gränserna eller utförselförbudmot samt
tredjelandstrafiken med har i Tyskland vid gemenskaps-varor, man

och vid den skapatgränser gränsen med mobilayttre ett system
kontrollgrupper. Enligt uppgift finns det Tyskland 27 mobila kontroll-

Varje tulltjänstemän och poliserär ochsammansattgrupper. grupp av
innehåller sammanlagt sju Två kontrollgrupperna ärpersoner. av
stationerade i närheten den tyskholländska medangränsenav resten

kontrollgrupperna såväl i det området i övrigtgränsnäraav opererar
inne i Tyskland. Från tysk sida menade det skulle stridaattsom man
EU-rätten låta kontrollgrupperna arbeta själva ochmot gränsenatt

där utföra systematiska kontroller, det i sig inte någotattmen var som
hindrade kontrollgrupperna arbetade vid själva så längeatt gränsen

inte genomförde systematiska kontroller.grupperna
På finansdepartementet hade uppfattningen de gränskontrol-attman

ler tidigare hade mellan medlemsstaterna inte effektivtettman var
i kampen narkotikainflödet. Man menade det antalmot attvapen

människor, personbilar, och lastbilar dagligen gränssom passerar en
alltför för systematiskär kontroll skall meningsfull.stort att en vara

Från tyskt håll framhöll i stället betydelsen ökat in-ettman av
ternationellt informationsutbyte och samarbete samarbete mellansamt
landets myndigheter.egna

Enligt de tyska tjänstemän utredningen samtalade påmed finans-
departementet strider det inte EU-rätten vid inre ochgränsermot att
ombord på färjorexempelvis bedriva civil spaning. Man menade att
spaningen och övervakningen kan bedrivas systematisktrent men
framhöll kontrollerna inte får ske systematiskt. Innebörden detatt av
sagda torde alltså med hjälp systematisk spaningatt attvara man av
kan få information, vilken i sin fram tillleder dettur att mot en

uppkommer tillräcklig grad misstanke. Med stödperson en av av
denna misstanke kan sedan genomföra kontroll, vilken dåman en
naturligtvis inte systematisk kontroll.är att anse som en



1994:SOU 131 Tyskland 207

finansdepartementetPå menade sig inte kunna dra någraman
slutsatser vad avsaknaden systematisk gränskontroll vid deom av en
inre inneburit det gäller inflöde narkotikagränserna ochnär av vapen.
Som hade uppfattningennämnts gränskontrollerna inteattovan man

effektivt narkotikainflöde. Man menade sig dockett motvar vapen
kunna det i framtiden skulle bli svårare s.k.anta att att stoppa
småhandlare, varmed de in narkotika för bruk. Dentar egetavses som

strategin med internationellt informationsutbyte, torde blinya osv.
alltför grovmaskig för fånga in dem.att

Som inledningsvis anfördes sammanträffade utredningen vid sitt
besök i Tyskland med företrädare för den tyska Zollkriminalamtäven
ZKA i Köln. Vid ZKA hade uppfattningen det störstaattman
bekymret med narkotikatrañken inte avsaknaden systematiskär av
gränskontroll vid de inre Det bekymret menadegränserna. största man
i stället välja den skall kontrolleras. Som exempelatt ut ettvara som
nämndes det varje dag till Frankfurts flygplats ankommer 100 000att

och menade det den bakgrunden uppenbartäratt motpassagerare man
det inte varit möjligt kontrollera alla, hade fått ståatt ävenatt om man

vid Man pekade i stället på måstegränsen. det till andra åtgärderatt
och framhöll därvid den betydelsen information. På ZKAstora av
ansåg de kontrollbefogenheter finns i Zo1lVG ärattman som
tillräckliga väl kommit till det skede då någonnär valts förutman
kontroll. Uppfattningen på ZKA zureichende tatsächlicheattvar
Anhaltspunkte mycket låg grad misstanke. Enligtär en av en av
medarbetarna vid ZKA samarbetet mellan polisen och tullkrimina-är
len och informationsutbytet tillräckliga kompensatoriska åtgärder. Det
framhölls också i Tyskland efter den januari 1993 antalet beslag1att

narkotika har gått mängden beslagtagen narkotika harattav ner men
ökat.
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överväganden13

13.1 Allmänt kontrollverksamheten vid denom

inre gränsen

Enligt direktiven för utredningen skall kontroll upprätthållas detnären
gäller förs inre i strid det internationellaöver gräns motvaror som en
regelverket eller straffsanktionerat förbud i den svenskaettmot
lagstiftningen. Kontrollen skall alltså och därmed träder iavse varor
förgrunden för utredningens arbete de regler den friasom avser
rörligheten de inre för och de undantag kanöver gränserna varor som

från dessa bestämmelser. sak ingripandenEngöras är attannan som
i de flesta fall också kommer rikta sig den eller deatt motavser varor

eller förhar med sig med sig olika formert.ex.personer som varorna,
kroppsundersökning. innebärDetta emellertid inte reglernaattav om

den fria rörligheten för indirekt blir intresse föränannatpersoner av
utredningens arbete. Möjligheterna vid inrede kunnagränsernaatt

eller skäl hänför sig till allmänstoppa ett annatpersoner, som av som
ordning och säkerhet inte önskvärda i Sverige, kan givetvis i vissaär
fall också få effektpositiv skyddet förbjuden införsel ellermoten
utförsel av varor.

Enligt artikel i Romfördraget9 grundar sig Gemenskapen på en
tullunion, omfattar all handel med innebäroch attsom varor som
import- och exporttullar avgifter med motsvarande verkan mellansamt
medlemsstaterna förbjuds och tulltariffatt gentemoten gemensam
tredje land införs. Genom EU tullunion sammanfaller denäratt en

frågai för tullområde.med EU:sgränsen gränsenyttre om varor
Tullområdet omfattar i princip medlemsstaternas territorier. Varor som
kommer från tredje land skall i fri cirkulation ianses vara en
medlemsstat, dvs. importformalite-gemenskapsvaror,utgöraanses om

uppfyllts och tillämpliga tullar och avgifter med motsvarandeterna
verkan uppburits i denna medlemsstat och hel eller partiell restitution

sådana tullar och avgifter inte lämnats artikel 10 i Romför-seav
draget.

Sverige blir vid medlemskap del tullområde.EU:sett en av
Landgränsen Norge och Finland blir antingen inre ellermot yttre

beroende dessa blir medlemmar eller inte. Helagräns, staterom
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kusten Alla hamnar delutgör gräns. utgör gräns.yttre yttreav
Flygplatserna för kommer från tredjeutgör gränsyttre varor som
land.

Däremot blir den del hamn inre där det bara före-gränsav en
intern reguljär färjetrafikkommer mellan Sverige och andra med-

lemsstater jfr vad från sida färjelinjentysk sades Rödby-som om
ÄvenavsnittPuttgarden; 12.3. flygplatser kan inreutgöra gräns,

nämligen i fråga interna flygningar inom EU-omrädet.om
Rådet har utfärdat förordning EEC 392591 borttagan-rören som

det formaliteter och kontroller i fråga handbagage och incheckatav om
för flyger interntbagage inom EU-området eller görpersoner som en

intern sjöresa inom område. ingressen till förordningenIsamma
konstateras hamnar och flygplatser speciella i den meningenäratt att

kan både och inre Ickede desto mindre börutgöra gräns.yttre
principen fri rörlighet leda till inga kontroller förekommerattom
beträffande bagage hos flyger internt eller internagörpersoner som
sjöresor. I artikel förbjuds alltså kontroller eller formaliteter i fråga1

handbagage eller incheckat bagage för flyger interntom personer som
inom EU taking intra-Community flight eller interngöran som en

making intra-Communitysjöresa crossing. En intra-Commu-an sea
nity flight betyder flygplans färd mellan två flygplatser inom EU-ett
området några uppehåll färdenoch där inte börjar eller slutarutan

flygplats utanför EU-området. På motsvarande betydersätten en
intra-Community crossing förflyttningen mellan två hamnarsea

EU-områdetinom några mellankommande uppehåll fartygutan ettav
går i regelbunden trafik mellan två eller flera angivna hamnarsom
EU-områdetinom artikel 2.

Förbudet bagagekontroller emellertid inte undantag.ärmot utan
Bl.a. sådana kontroller tillåtna förbudhänger medär som samman
eller restriktioner medlemsstat har beslutat Villkoret ärsom en om.
dock förbuden eller restriktionerna står i överensstämmelse med deatt

grundfördragen. Hänvisningen till grundfördragen innebär bl.a.tre en
hänvisning till artikel 36 i Romfördraget, utredningen straxsom
återkommer till. Ett undantag sikte säkerhetskontroller iannat tar
hamnar och på flygplatser.

artikel iI 7 Romfördraget den inre marknaden skallatta anges
omfatta område inre där fri rörlighet för bl.a.gränser,ett utan varor
säkerställs i enlighet med i fördraget. avsnittbestämmelserna I det i
Romfördraget behandlar fri rörlighet för i artikel 30sägssom varor

kvantitativa importrestriktioner åtgärder med motsvarandeatt samt
verkan förbjudna mellan medlemsstaterna, inte föreskrivsär annatom
i det följande i fördraget. Enligt artikel skall kvantitativa34 ex-
portrestriktioner åtgärder med motsvarande verkan ocksåsamt vara
förbjudna mellan medlemsstaterna. Bestämmelserna i artiklarna 30 och
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34 emellertid inte undantagslösa.är Enligt artikel 36 skall nämligen
dessa bestämmelser inte hindra vissa förbud eller restriktioner för
import, eller transitering. En förutsättning dock förbudenexport är att
eller restriktionerna grundas hänsyn till allmän sedlighet, allmän
ordning eller allmän säkerhet eller intresset skydda människors ochatt
djurs hälsa och liv, bevara skydda nationellaväxter, skatteratt att av
konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller skyddaatt
immateriell äganderätt. En ytterligare förutsättning förbudenär att
eller restriktionerna inte medel för godtyckligutgör diskrimineringett
eller innefattar förtäckt begränsning handeln mellan med-en av
lemsstaterna.

I fråga införsel till Sverige från EU-land alkohol ochettom av
tobak för privat bruk har Sverige i medlemskapsförhandlingarna
erhållit vissa undantag från vad gäller inom EU. Enligt desom annars

regler punktskatter på bl.a. alkohol och tobakgemensamma om som
gäller inom EU skall i fråga alkohol och tobak privatpersonerom som
förvärvar för bruk och de själva medför punktskattereget tas utsom
i det land där inhandlas. Punktskatter får alltså inte i detvarorna tas ut
land där konsumeras eller i något EU-land.annatvarorna

Huvudregeln således privatinförsel frånär EU-land inteatt ett annat
får leda till någon punktbeskattning i införsellandet. Det undantag som
Sverige har uppnått i förhandlingarna innebär Sverige har rättatt att
punktbeskatta privatinförsel överstiger vissa kvantitativaen som

Undantaget har tidsbegränsatsgränser. till utgången år 1996.av
Den första fråga utredningen har ställning till vilkaäratt tasom

förbud och restriktioner kan ställas undantag från desom upp som
allmänna principerna fria varurörelser inom EU. Som harom nyss

följer sådan restriktionnämnts redan det resultat Sverigeen av som
har uppnått i förhandlingarna med EU. Sverige har fått rätt att
punktbeskatta privatinförsel alkohol och tobak viss mängd,överav en

detta bortser från Danmark, inte tillåtettrots att ärannars, om man
inom EU. I övrigt för vad tillåtna förbud ochårges ramen som
restriktioner i artikel 36 i Romfördraget. direktivenI för utredningen
pekas på narkotika och Som utvecklas i nästföljandenärmarevapen.
avsnitt 13.2 intresse deär regleringar har sin grund i denav som
aktuella beskaffenhet, framför allt den kan sägasvarans om vara av
farligt slag eller ha skadebringande egenskaper. En sådan avgränsning
ligger väl i linje med de båda i utrednings-varugrupper som anges
direktiven.

Nästa fråga måste diskutera vilka kontrollbefogenheterärsom man
behövs och tillåtna enligt EU-rätten förär upprätthållasom attsom

efterlevnaden de aktuella förbuden och restriktionerna. Principernaav
fria varurörelser inom EU innebära bl.a. systematiskaom attanses

kontroller vid de inre uteslutna.gränserna Med systematiskaär
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då åtgärder inte har någon grundkontroller än attannan enavses som
alltså ingripande skallförs Det krävsgräns.över att ettenvara

färdvägenskildes uppträdande, ellerpå något dengrundas annat, t.ex.
också tillräckliga faktiskatysk avsnitt 12.3 krävsfärdsätt. I serätt att

talar förzureichende tatsächliche Anhaltspunkte dethållpunkter att
förbudföreskrifter medförs underkastadei strid med ärvaror som

myndig-Storbritannien avsnitt 12.2 arbetarinskränkningar. Ieller
Riskprofilerutgångspunkt från s.k. riskprofiler. kanheterna med vara

tillräckligt underlag förbeskaffenhet de bildarsådan att ett enav
också begränsadebrottsmisstanke enligt svensk de kanrätt varamen

frånintressantasammanvägning iakttagelsertill ärav somen
för grundainte tillräckligaspaningssynpunkt är att enmen som
regler områdetdet tredje landbrottsmisstanke. Damnark är vars

kontrollerna skepå. Danmark kanutredningen har tittat Inärmare som
medemellertidstickprovskontroller. Detta hänger attsammanrena

förpunktskatteområdet liknande undantagDanmark på har ett
Sverige har uppnått ochprivatinförsel alkohol och tobak attsomav

utföra den kontrollliksom Sverige harDanmark rätt att som- -
till ändringar-efterlevnad. förarbetenaför bestämmelsernas Avbehövs
stickprovsvisaframgår vidare deni den danska tullagen attna

med införsel sprit ochske i förbindelsekontrollen bara skall kunna av
införs olovligt. Isärskilda tillfällen andratobak och vid varor som

bestämmelsernaallmänna processuellaövrigt får lita till de omman
avsnittolika ingripanden se 12.1.

kontrollbefogenhetervisar problemet medharDet attsagtssom nu
Tittar övriga EU-lite olika i de länderna.har lösts sätt tre man

rättsligaytterligare andraförmodligenländer kommer stötaattman
finna lösningsvensk del gäller detkonstruktioner. För rätts att somen

ochoch med rimliga rättssäkerhetskravförenlig med EU-rättenär som
naturligt Dessakan i det svenska rättssystemet sätt.ettpassas

frågor diskuteras i avsnitt 13.3 och 13.4närmare
kontrollenkontrollbefogenheternafråga också gällerEn är omsom

i anslutning tillvid de inre ellerskall kunna bedrivas bara gränserna
kontrollbefogenheterna måste kunna i heladessa eller utövasom

kontrollbefogenheterUppfattningen i Tysklandlandet. är att samma
i hela landetanslutning till måste kunnai utövasutövas gränsensom

tullkontrollgrupperockså med rörligaoch håller sättaatt uppman
bestämmelserna har ilandet. danskaskall i hela Desom operera

så kontrollmarknaden ändratstillkomsten den inreanledning attav av
emellertid i motivenuttalasockså ske inne i landet. Detkan att en

och dåbli aktuell ganska sällaninne i landet kommerkontroll att
Storbri-avstånd från Iundantagslöst mycket gränsen.näranästan

begränsade till vissakontrollbefogenheter i principtannien tullensär
särskilda platser.
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den svenska VSL föreligger inte någon territoriellI begränsning i
fråga tvångsmedlen gripande, beslag eller husrannsakan. Kroppsvi-om
sitation och ytlig kroppsbesiktning stöd fårmed VSL däremotav

företas anträffasenbart den vid eller kustort ellergräns-mot som en
till förbindelseankommer plats med till utlandet. I viss utsträckningen

krävs enligt VSL lägre grad misstanke för ingripande änetten av som
följer de allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken. Skall deav
bestämmelser tvångsmedel hänför sig till förbud införselmotom som
eller utförsel i sin helhet gälla i hela landet måste det allaunder
förhållanden finnas visst samband i tiden in-bestämt mellanett
gripandet och den misstänkta olovliga införseln eller utförseln. Frågan

emellertid det nödvändigt utvidga tillämpningsområdet förär är attom
kontrollbefogenheterna eller behållai huvudsak kanom man nuvaran-

ordning i fråga de ellerde inre inskränkaäven gränserna rentom av
särskilda regleringen till område iden närmare avgränsatett an-

slutning till de inre Visserligen gäller enligt EU-praxisgränserna. att
åtgärd inriktad gränsöverskridandet måsteär motsvarasen som av

allvarligt syftande ansträngningar internt inom landet tillgodoseatt
intresse motiverar åtgärden. Detta dock inte någotärsamma som

eftersom införselförbud ochproblem i sammanhanget de andra
införselrestriktioner fråga följs inom Sverigekan komma isom upp av

överlåta denförbud inneha, tillverka, aktuellaatt att att etc. varan.
Skillnaden ligger i stället däri inne i landet i princip enbartatt
rättegångsbalken tillämpas med dess i vissa avseenden kravsträngare

för ingripandepå misstanke skall kunna ske.att ett
Frågan få bakgrund proportionalitetsprin-torde bedömas mot av

cipen. Till vissa områden vid de inre begränsade befogen-gränserna
skulle kunna godtas, det mycket viktiga samhällsintressenheter ärom

skall tillgodoses, antal angelägna införsel- ellerbegränsatt.ex. ettsom
utförselförbud, och gränsområdena framstår naturliga kontroll-som

iplatser med tanke på landets geografi. Om det däremot, som
olika förbud och restriktioner kanTyskland, sig antalrör ett stortom

bli Frågan behandlas vidare i avsnittbedömningen annorlunda.
13.4.3.2.

kan ha olika uppfattningar vilken lösning skallOm somman om
väljas de berörda frågeställningarna torde det däremotsenastnu

inte något hinder iinte råda någon tvekan EU-reglerna läggerattom
för övervakning varutrafiken i den formen ivägen atten av man

färjor diskret tillsynterminaler, bagagehallar och ombord på utövar en
Så i Storbritannien och i avsnitt 13.4.2 och 13.4.3.1och spaning. sker

lämplig fördiskuteras frågan denna övervakningsmetod är ävenom
Sveriges del.

också klarlägga samarbetetEnligt sina direktiv skall utredningen hur
tullen polisen organiseras för effektivtmellan och bör sättettatt
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utnyttja bägge myndigheternas kompetens och informations-resurser,
underlag. Förundersökningsreglerna förhållandet mellanoch tull och
polis berörs i avsnitt 13.4.4 och 13.4.5.

Som tidigare har principerna fria varurörelsernämnts anses om
inom EU innebära systematiska kontroller vid de inre gränsernaatt
inte längre får förekomma. Samtidigt gäller naturligtvis legitimaatt
skyddsbehov icke ekonomisk måste tillgodoses. För lösaart attav
dessa problem har EU fattat beslut s.k. kompensatoriska årgärder.om

åtgärder består, vid sidanDessa harmoniserade reglerav om pro-
duktions- och marknadskontroll och förstärkt kontroll vid den yttreen

i huvudsak beslut utökat samarbete olikamellan degränsen, ettav om
ländernas myndigheter, utökat informationsutbyte beslutett samt om
lämpligt teknikstöd för informationsutbytetsamarbetet och avsnittse

avsnitt försökll. I 13.5 värdera betydelsen redangörs ett att av
beslutade och aviserade kompensatoriska åtgärder och i avsnitt 13.6
redovisas utredningens slutsatser skyddsnivån vid de inre gränser-om

Hänsyn då inte bara till betydelsen de kompensatoriskatasna. av
åtgärderna utredningens förslag kontrollåtgärder iävenutan om
anslutning till inrede in i bedönmingen.gränserna vägs

särskild frågaEn gäller den lagtekniska lösningen. möjlighetEn
kan diskuteras låta bestämmelserna i VSL reglera för-är attsom

hållandena både vid den och den inre De reglergränsen.yttre som
gälla vidskulle de inre skulle dågränserna närmasttas upp som

frånundantag eller begränsningar i de regler gäller för den yttresom
sådan ordningEn emellertid inte problem. Skillnadengränsen. är utan

mellan de båda regelverken betydande finnsoch det riskär atten en
författning skulle bli komplicerad och därmed svår-gemensam

överskådlig. Frågan den lagtekniska lösningen berörs i avsnittom
13.7.

13.2 Vilka förbud begränsningaroch bör

kontrollverksamheten avse

Reglerna den fria rörligheten innefattar principiellt förbudett motom
förhinder ekonomiskt utbyte de inre Förbudet riktaröver gränserna.

sig alla slags åtgärder kan föras tillbaka till inte baramot staten,som
lagstiftning och normgivning också förvaltningsåtgärderutanannan

mångaoch i fall åtgärder inte rättsligt bindandeäven ärm.m. som av
Förbudet dock inte undantagslöst. Som har framgått detärnatur. av

föregående avsnitt hinder fria2 kan för den rörligheten deöverett
inre ställas under vissa förutsättningar. förstaEngränserna upp
förutsättning hindret har sin grund i godtagbart samhällsin-år att ett
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inte kan tillgodoses på något neutralt jfrtresse artikelsättannatsom
36, där bl.a. hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet och liv och
hälsa närrms. En andra förutsättning hindret,är gränsan-att t.ex. en
knuten kontroll, inte går det syfteutöver motiverar kontrollensom
eller har onödigt störande inverkan på utbytet över gränsenannars
proportionalitetsprincipen. En åtgärd inriktad påär gränskon-som
troll måste vidare enligt praxis allvarligt syftandemotsvaras av
ansträngningar internt inom landet tillgodose intresseatt samma som
motiverar åtgärden. Slutligen gäller, i den mån samhällsintresseatt ett
blivit fullt tillgodosett gemenskapsrättsliga regler, det integenom
längre kan legitimera regler hindrar den fria rörligheten översom

I förevarande avsnittgränserna. diskuteras vilka inskränkningar i den
fria rörligheten hänsyn till motstående samhällsintressen börsom av
ställas I de båda följande avsnitten 13.3 och 13.4 tillupp. tas upp
behandling vilka kontrollåtgärder möjliga och lämpliga.ärsom

De regleringar in- eller utförsel finns har sin bakgrund iom som
vitt skilda samhällsintressen. Av intresse i det här sammanhanget är
de regleringar har sin igrund den aktuella särskildasom varans
beskaffenhet, framför allt den kan farligtsägas slag ellerom vara av
ha skadebringande egenskaper. För in- eller utförsel sådanav en vara
krävs i princip alltid särskilt tillstånd någon myndighet.ett av
Utrymmet för tillstånd kan eller mindre begränsat. Varorvara mer

inte får importeras tillstånd får i allmänhet inte hellerutansom utan
tillstånd innehas eller hanteras här i landet.sätt Det sagdaannat nu
kan lämplig utgångspunkt det gällernär deavgränsaattvara en varor

bör bli föremål för särskild kontroll vid de inre gränserna.som en
Enligt sina direktiv skall utredningen utgå från kontrollen skallatt

narkotika och Detta utesluter inte, det dock vidare isägsavse vapen.
direktiven, också andra varuslag kan behöva kontrolleras. Ut-att
redningen fri lägga framär synpunkter låta kontrollsystemetatt att

sådanaävenavse varor.
Problemen med missbruk och kriminalitet har samband medsom

narkotika väl kända. Denär svenska narkotikapolitikens mål är att
skapa narkotikafritt samhälle. Denna målsättning stödsett ettav
rigoröst regelverk se avsnitt 3. Den legala användningen av
narkotika har begränsats till vissa, särskilt angelägna ändamål,
nämligen medicinska och vetenskapliga ändamål. All befattning med
narkotika, import, tillverkning, handel innehav,och kräver iexport,
princip särskilt tillstånd. Frågor tillstånd Läkemedelsver-prövasom av
ket. Olovlig införsel eller utförsel narkotika straffas enligt VSLav
medan befattning straffas enligt narkotikastrafflagen. Bådeannan
gärningsformerna och straffsatserna har efter hand kompletterats och
utvidgats i riktning allt restriktivitet. Enligtstörre utredningensmot en
mening det helt klart kontrollär illegal narkotikahanteringöver iatt
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angår ordning och säkerhet, liksom liv hälsa,hög grad allmän och
för frialegitimerar hinder den rörligheten enligt Romför-hänsyn som

till sagda och då någondraget. Med hänsyn det gemenskapsrättslignu
i huvudsak inte finns området bör kravet på import- ochkompetens

exportlicenser behållas och narkotika devara en av varugrupper som
kontroll vid de inrebli föremål för särskildkan gränserna.

vägledande principen för narkotikabekämpningen i SverigeDen är
det klara och entydiga budskapetsamhällets insatser skall allattatt ge

medicinska eller vetenska-användning narkotika inte sker försomav
Sverige därför inställningenpliga ändamål oacceptabel. I ärär

försäljningmed utdelning ochrestriktiv sprutarmot t.ex. avprogram
föreskrifterna för-och inställning återspeglas i ikanyler. Denna

vissa bestämmelser injektionssprutor ochordningen l968:70 med om
författning får injektionssprutor och kanylerkanyler. Enligt denna

tillstånd.Sverige endast efter särskilt En resande kan dockföras in till
eller kanyler för personligt brukmedföra injektionssprutor som

Ävenvisas lovligt.föreskrift läkare ellergrundas annars varaav
tillstånd. Tillståndkräver särskilthandel med berörda ges avvaror

Olovlig införsel injektionssprutor eller kanylerLäkemedelsverket. av
straffas enligt VSL. Den aktuellaeller försök till sådana brott

straff för den uppsåt-förordningen innehåller bestämmelser om som
överlåter injektionssprutoroaktsarnhet saluhâller ellerligen eller av

till det eller i strid villkorkanyler berättigadeller utan att motvara
sådan verksamhet eller i ansökangäller för tillstånd till omsom

förhållandentillstånd enligt förordningen lämnar oriktig uppgift om av
Även förverkandebestämmelser finns i förordningen.betydelse. vissa

kontroll injektionsspru-har vid handenVad sagts attger avsom nu
del den svenska narkotikapolitiken. Detoch kanyler viktigärtor en av

kontrollen själva narkotikan motiverar enligtsambandet mednära av
också injektionssprutor och kanyler hänförs till deutredningen att

föremålimportlicens och bli för särskildför vilka krävs kansomvaror
kontroll vid de inre gränserna.

narkotikamissbrukfinns visst samband mellan åtgärderDet motett
steroidermissbruk anabola och vissa andraoch åtgärder mot av

vissai lagen 1991:1969 förbuddopningsmedel motomsom anges
övriga aktuella medeldopningsmedel. Anabola steroider och är

vanebildande eller beroendeska-såvitt inte i sigvisserligen, vet,man
medföra påokontrollerat bruk medlen kan skadorpande ett avmen

till angivna lagenmänskliga organismen. Enligt förarbetena denden
steroider allvarligt rubba1990912199 16 i kan anabolaprop. s.

befara skadeverk-normala funktion och anledningkroppens attge
fettomsättningen,form störningar i hormonbalansen ochningar i av

kranskärlssjuk-för åderförkalkning ochvilket bl.a. innebär ökad risk
slutat kan idomar. Ungdomar inte har växaännu att stannasom
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Även haanabola steroider. andra skador kandeväxten tarom
anabola steroider. Vad har gällersamband med bruk sagtssom nuav

användas dopningsmedel ochockså naturligt kantestosteron som som
skadeverkningar de syntetisktdå alltså typer somger samma av

steroiderna.framställda anabola
tillväxthormon,framgår vidare läkemedel medpropositionenAv att

används felaktigtkan detanvänds dvärgväxt,mot om somsom
finnsallvarliga bestående skadeverkningar. Detdopningsmedel ge

onaturligt ökaavseddaockså vissa medel sättär att ettsom
medförproduktion främst Dettakroppens testosteron. sammaavegen

användning själva hormonet.faror okontrollerad avsom en
förbudomfattas lagenmedel har berörtsDe motomsom avnu

får för medicinskt ellerdopningsmedel. Medlen inte,vissa änannat
ändamål, införas till landet.vetenskapligt

in i Sverige och VSLdopningsmedlen smugglasStörsta delen ärav
och andrafråga straff för olovlig införsel till landettillämplig i om

smuggelgods.förfaranden med
innehåller emellertidförbud vissa dopningsmedelLagen motom

dessaoch hantering medlen sedanockså förbud innehavmot annan av
överlåtas, framställas,berörda medlen fâr inteförts in i landet. Dehar

försäljning eller innehas.överlåtelsesyfte, bjudas tillförvärvas i ut
fördessa förbud skall dömasuppsåtligen bryterDen motsom

dopningsbrott.
framgått föras in tilldopningsmedel fårLäkemedel utgör somsom

vetenskapligaenbart för medicinska ellerSverige och här hanteras
§bestämmelserinnehålleriändamål. Läkemedelslagen 1992:859 17

samarbets-från land utanför det europeiska ekonomiskaimport ettom
däremot inte importEES-området. I paragrafen reglerasområdet av

läkemedel krävsfrån länder inom EES-området. sådanaläkemedel För
läkemedelvisserligen inte tillstånd för import, dedet något men som

skeinförs omfattas läkemedelskontrollen i övrigt. Importen kanav
partihandel och läkemedlen kan inte säljasendast godkänd utangenom

medicinsktimporten avsedd förgodkända i Sverige. Om äratt vara
dock inteändamål sålunda inte för försäljning gälleroch bruk ocheget

Detaljhandelangivna kontrollkraven 199192: 107 100de prop. s.
detaljhandelenligt 1970:205läkemedel i Sverige lagenmed är om

vilkenjuridisk iförbehållen ellermed läkemedel staten personen
inflytande.har bestämmandeettstaten

Sverigetillden illegala införseln hormonpreparatfrågaI om av
förbud vissa dopningsmedelförarbetena till lagenuttalas i attmotom

genomförts klientel detinförseln främst ha änett annat somavsynes
narkotikahandel. finns fall visar vadsig Men detägnar attsom som

övergå narkotikahante-missbruk hormonpreparat kan ibörjar som av
påStatistik från åren 1987 1989 visar 30-tal tullbeslagring. ett per-
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År Årår hormonpreparat. 1990 gjordes 45 tullbeslag. 1987av
beslagtogs bl.a. drygt 160 000 tabletter och ampuller. För år 1990 var
siffran 488 000, fördelat på 482 000 tabletter och 6 000ca ca
ampuller.

anabolaDe steroiderna och övriga aktuella dopningsmedel har inte
lika allvarliga skadeverkningar narkotika, eftersom dopningsmed-som

intelen beroendeframkallande. Den straffrättsliga be-anses vara
dönmingen heller inte lika förär narkotikabrotten.sträng Somsom
har framgått kan emellertid dopningsmedlen vid okontrollerat bruk ge
upphov till så allvarliga skadeverkningar. Lagregleringen i fråganog

dopningsmedlen har utformats på i huvudsak densättom samma som
gäller på narkotikaområdet. förbjudnaDe förfarandena anslutersom

sig till straffbestämmelsennära i §1 narkotikastrafflagen. Största
delen dopningsmedlen smugglas in i landet. Enligt utredningensav
mening talar övervägande skäl för de aktuella dopningsmedlenatt nu
bör jämställas med narkotika såvitt gäller kontroll vid de inre
gränserna.

frågaI gäller enligt den svenska vapenlagen införselattom vapen
skjutvapen eller ammunition i princip kräver särskilt tillstånd. Detav

principiella tillståndskravet med vadstämmer enligtöverens som
huvudregeln i artikel 12 i vapendirektivet se avsnitt 4 skall förgälla
förflyttning inom EU. Vidare ställs i vapenlagen i principav vapen

krav på tillstånd för någon skall kunna inneha skjutvapenett attupp
och ammunition eller driva handel med dessa De svenskavaror.
bestämmelserna fyller i dessa delar vapendirektivetsäven krav.
Polismyndigheten frågor tillståndprövar enligt vapenlagen.om

omBestämmelser för olovlig införsel skjutvapen ochansvar av
ammunition och för försök till sådana brott finns i VSL. För annan
olovlig befattning med de berörda finns straffbestämmelser ivarorna
vapenlagen.

Enligt artikel 14 i vapendirektivet skall medlemsstaterna allaanta
de bestämmelser behövs för förhindra skjutvapen förs inatt attsom
till respektive land i strid reglerna i vapendirektivet. Med-mot
lemsstaterna skall enligt artikel 15 skärpa vapenkontrollen vid
Gemenskapens och därvid särskiltgränser övervaka resandeyttre att
från icke medlemsländer skall fortsätta till medlemsstatsom en annan
uppfyller reglerna i artikel 12.

Vapenlagsutredningens uppfattning se avsnitt 4 den svenskaär att
vapenlagstiftningen sådan vapendirektivets efterlevnadär främjas.att
Vapenlagsutredningen har emellertid också undersökt den svenskaom
vapenregleringen till någon del kan gå vad enligtutöverantas som
artikel 36 i Romfördraget godtagbara skäl inskränkautgör den friaatt
rörligheten.
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Utredningen erinrar därvid beträffande skjutvapen i artikelattom
i223.1 b Romfördraget varje medlemsstat får vidta åtgärder,attanges

den nödvändiga för skydda väsentliga säker-attsom anser egna
hetsintressen i fråga bl.a. handel med och ammunition.om vapen
Sådana åtgärder får dock inte försämra konkurrensvillkoren på den

förmarknaden produkter inte avsedda specielltärgemensamma som
militära ändamål.för Det krav på tillstånd till Sverige föra inatt

skjutvapen gäller för den har driva handel medrätt attsom som
skjutvapen skulle kunna strida artikel 30 eller 34 i Romför-motanses
draget. Denna restriktion emellertid enligt Vapenlagsutredningensär
bedömning motiverad hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Denav

förvarken medel godtycklig diskriminering eller innefattarutgör en
förtäckt begränsning handeln mellan medlemsstaterna. Den inteärav
diskriminerande behövlig och inte onödigt långtgående. Den börutan
därför, enligt Vapenlagsutredningens uppfattning, med stöd artikelav
36 i Romfördraget, tillåten.anses

EU-gränskontrollutredningen har för sin ingendel uppfattningannan
Äventillåtligheten importtillstånd i det angivna fallet. i övrigtom av

bör kontrollâtgärder i fråga skjutvapen och ammunition kunnaom
vidtas vid de inre principiellaDet kravet tillstånd tillgränserna.
införsel i vapenlagen följs jämförelsevis reglersträngaupp av om
tillstånd till förvärv, innehav och överlåtelse Liksom frågaim.m. om
narkotika kontroll illegal hantering skjutvapen någotär över av som
i hög grad angår allmän ordning och säkerhet. Skjutvapen och
ammunition också de med stöd artikelär en av varugrupper som av
36 i Romfördraget utomlands blir föremål för särskild kontroll vid de
inre Vapendirektivet innefattar inte heller sådangränserna. en
harmonisering kan påstå den önskvärda kontrollen överatt attman
illegal vapenhantering skulle ha fullt tillgodosetts gemenskaps-genom
rättsliga regler.

Rätten föra skjutvapen och ammunition Sverige reglerasatt ut ur
huvudsakligeni lagen 1992: 1300 krigsmateriel förordningensamtom
1992:1303 i frågorDessa behandlas därförämne. i detsamma
följande i anslutning till diskussionen kontroll krigsmateriel.om av

Med skjutvapen i vapenlagen med vilka kulor, hagel,avses vapen
harpuner eller andra projektiler kan skjutas med hjälp krut-ut av
laddningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande
utskjutningsmedel. Vissa uppräknade föremål behandlas uttryckligen

skjutvapen, de inte definieras skjutvapen,trots att t.ex.som som
tårgasspray. Vissa vapenlagen inte tillämplig på reglerasärvapen som
i andra författningar, förordningen 1990:415 tillstånd tillt.ex. om
införsel vissa farliga föremål. Springstiletter, springknivar,av
knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar och batonger samt
karatepinnar, blydaggar, spikklubbor eller liknande får enligt
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förordningen inte föras in till landet särskilt tillstånd. Tillstånd fårutan
bara sökanden kan visa föremålet här i landetäratt avsett attges om
ingå i vapensamling eller innehas för något liknande ändamål.en
Tillstånd till införsel polismyndigheten i den därprövas ortav
förtullning skall ske. VSL tillämplig i fråga påföljd för olovligär om
införsel försökeller till sådant brott. Till förordningen anknyterett
lagen 1988:254 förbud beträffande knivar och andra farligaom
föremål. Enligt knivförbudslagen får knivar, andra stick- och
skärvapen och andra föremål ägnade användasär attsom som vapen
vid brott liv eller hälsa i princip inte innehas allmän plats ellermot
inom skolområde för grundskole- eller gymnasieundervisning. Vidare
får stickvapen eller knivar så konstruerade klingan ellerär attsom
bladet snabbt kan fällas eller skjutas skaftsitt springstiletter ellerut ur
springknivar inte innehas år.under 21 Slutligen gällerav en person

knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål särskiltäratt som
ägnade användas vid brott liv eller hälsaatt mot samtsom vapen
springstiletter eller springknivar inte får överlåtas till underpersoner

år eller saluhållas. innehåller21 Lagen straffbestämmelser för den som
uppsåtligen eller oaktsamhet bryter de nämnda bestämmel-motav nu

Även vissa föreskrifter förverkande finns i lagen.serna. om
Enligt vapendirektivet dels skjutvapen, delsutgörs vapen av av

såsom definierasandra dessa i den nationella lagstiftningen. Detvapen
huvudsakligen skjutvapen behandlas direktivet.i Enligt artikelär som
skall14 dock medlemsstaterna alla bestämmelser förbehövsanta som
förbjuda införsel till deras territorier andraäven änatt av vapen

skjutvapen, förutsatt det förenligt med den nationella lagstift-äratt
ningen.

Vapenlagsutredningen frågan införselbegränsningen förtar upp om
vissa farliga föremål, inte skjutvapen, tillåten enligt artikelär ärsom
36 i Romfördraget och förenlig med vapendirektivet. Vapenlagsutred-
ningen liknande förtsdet beträffandeatt ettanser resonemang som
skjutvapen kan tillämpas springstiletter farligaoch andra föremål.

Gällande restriktioner Vapenlagsutredningen, motiveradeär, säger
hänsyn till allmän ordning och säkerhet. De varken medel förutgörav

godtycklig diskriminering eller innefattar förtäckt begränsningen av
handeln mellan medlemsstaterna. De inte diskriminerandeär utan
behövliga och inte onödigt långtgående. Införselbegränsningen
innehåller inte några sådana förbehåll leda till verkankansom en
motsvarande kvantitativa import- och exportrestriktioner.

De Vapenlagsutredningen åberopade bör kunnaargumentenav
åberopas till förmån inte förbara själva tillståndskravet också förutan
den särskilda kontroll vid de inre behövs förgränserna göraattsom

effektivt.licenskravet Tilläggas införselbegränsningenkan i frågaatt
de farliga föremålen följs internt inom Sverige de olikaom upp genom
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förbud finns i knivförbudslagen eller,bestämmelserna om m.m. som
i fråga tårgas- och andra jämförliga anordningar, i vapenlagen.om

Sverige råder sedan länge förbud föra krigsmaterielI utett mot att
Frågan 1300tillstånd. regleras i lagen 1992:utan numera om

krigsmateriel. Med krigsmateriel ammunition och annanavses vapen,
innebördenför militärt bruk utformad materiel. Den närmare av

1992:1303krigsmaterielbegreppet läggs fast i förordningen om
materielkrigsmateriel. Där lagen tillämpas på sådan ärattanges som

i bilaga till förordningen.upptagen en
sådan materiel inteHuvudregeln enligt lagen krigsmaterielär attom

får tillstånd regeringen. fråga handeld-föras landet Iut utanur av om
finns dock visst från utförselförbudet och polismyn-undantagvapen

bemyndigatsdigheterna har i andra fall i fråga vissa sådana vapenom
krigsmateriel straffasfrågan tillstånd. Olovlig utförselprövaatt om av

enligt VSL.
finns inte krigsmateri-Något förbud införsel krigsmateriel imot av

ellagen.
artikel i Romfördraget finns undantag krigsmaterielom-I 223 ett

rådet från övriga bestämmelser i fördraget, bl.a. då de reglerarsom
bestämmel-de fria varurörelserna. artikeln bl.a. fördragetsI attanges

från vidta de åtgärder deinte hindrar medlemsländerna att somser
för väsentliga säkerhetsintressennödvändiga skydda sinaatt egnaanser

tillverkning eller med ammunition ochoch handelrör av vapen,som
konkurrensvill-krigsmateriel. Sådana åtgärder får dock inte försämra
inte särskiltpå den marknaden förkoren ärsomgemensamma varor

innefattar sålunda såvälavsedda för militära ändamål. Bestämmelsen
s.k. dvs. sådanakrigsmateriel vissa dual produkter,ren som use som-

ändamål,kan användas för såväl militära civila ärmen mersom
frågarestriktiv i det slagetom senare av varor.

framgår Rådet skall enhälligt fastställaartikel 223 ocksåAv att en
artikeln En sådan lista harlista de vilka skall tillämpas.över varor

offentliggjorts. listaockså beslutet har inte En ärupprättats men ny
f.n. utarbetande.under

listanomfattad artikel 223, dvs.Materiel inte översom anses av av
fria varurörelser.krigsmateriel, faller under de allmänna reglerna om

följaktligen ha stödfrån principen fria varurörelser skallUndantag om
där kan frågaartikel 36 i Romfördraget. skyddshänsyn deti Det vara

hänsyn till allmän säkerhet.ärom
förhållande till fördragetsArtikel 223 undantagsklausul iär en

upphandlingsområdetBl.a. direktiven påövriga bestämmelser.
framgår dennainnehåller hänvisningar till artikel 223, attt.ex. varav

från förpliktelserna. Behovetlegitim grund för undantagär av
iundantagsåtgärder med stöd artikel 223 medlemsstaternaavgörav

princip sådan förevändning tillgodosesjälva. De får dock inte under
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ovidkommande intressen. EG-domstolen kan därför i särskild ordning
ställning till klagomål Kommissionen eller andra medlemsländerta av

missbruk undantaget artikel 225 andra stycket. För fällandeom av
dom itorde sådana fall krävas det sig uppenbararör över-att om
trädelser, åtgärd klart oproportionerlig.är Avgörandenat.ex. att ären
inte offentliga.

avsnittI 5 har redovisats viss praxis i fråga tillämpningenom av
begreppet allmän säkerhet i artikel 36. Som där har bör dennämnts
slutsatsen kunna dras medlemsstaterna, utanför områdetäven föratt
den Rådet fastställda listan, inom vida har tillgodoserättav attramar
nationella säkerhetsintressen.

Med hänsyn till vad har bör kravet utförseltillståndsagtssom nu
i lagen krigsmateriel behållas och krigsmaterielom tas upp som en av
de varukategorier kan bli föremål för särskild kontroll vid de inresom
gränserna.

För förhindra äldre kulturföremål, betydelseäratt att storsom av
för det nationella kulturarvet, förs landet gäller enligt 5 kap.ut ur
lagen 1988:950 kulturminnen utförsel föremålattom m.m. av av
vissa kategorier, bedömts kulturhistoriskt värdefulla och isom som
behov skydd, i princip kräver särskilt tillstånd. kategorierDeav av
föremål för vilka utförseltillstånd krävs skall enligt kulturminneslagen
ha vissa ålders- ocheller värdegränser. Frågor tillståndpasserat om

beroende på föremåletsprövas Riksantikvarieämbetet,art av- -
Statens konstmuseer, Stiftelsen Nordiska Riksarkivet ellermuseet,
Kungliga biblioteket. Ansökan tillstånd skall in till Riksanti-om ges
kvarieämbetet, har samordnande funktion. Tillstånd skallsom en
lämnas föremålet inte betydelse för detär nationellastorom av

Ävenkulturarvet. föremålet har betydelse för det nationellastorom
kulturarvet får tillstånd i vissa fall till utförsel. Olovlig utförselges av
kulturföremål försökoch till sådant brott straffas enligt VSL.

artikelAv 36 i Romfördraget framgår den fria rörlighetenatt av
under de förutsättningar i övrigt i artikeln, intevaror, som anges

hindrar förbud eller restriktioner beträffande eller införsel bl.a.ut- av
föremål nationella skatter konstnärligt,utgör historiskt ellersom av
arkeologiskt värde. Flertalet EU:s medlemsländer har också i likhetav
med Sverige nationell lagstiftning utförsel kulturföremål. EUen om av
har fattat beslut två slags åtgärder kompensatorisk vad gällerartom av
utförsel kulturföremål från medlemsland. Reglerna inom EUettav om
kulturföremål består dels förordning EEG 391192av en nr om
utförsel kulturföremål, dels direktiv 937EEG återläm-ettav av om
nande kulturföremål olagligen har förts bort från med-av som en
lemsstats territorium.

Avsikten med EU-förordningen vid Gemenskapensär att yttre
tillskapa förgränser kontroll detgörett gemensamt system som
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möjligt hindra utförsel vissa kategorier kulturföremålatt av av som
bilagai till förordningen. För sådana föremål skall fåanges atten

föras till land utanför Gemenskapen krävs utförseltillstånd.ettut
Tillstånden utfärdas det land där föremålet befinner sig. Tillståndav
kan nekas det berörda föremålet omfattas intern lagstiftning tillom av
skydd för nationella skatter. En utfärdad exportlicens skall gälla inom
hela EU-området.

Enligt ingressen till EU-direktivet återlämnande kulturföre-om av
mål kommer medlemsstaterna, enligt villkoren för den inre marknaden
och med de begränsningar i artikel 36 i Romfördraget,som anges
efter år 1992 behålla definiera sinarätten nationella skatter ochatt att

vidta nödvändiga åtgärder för skydda dem inom Gemenskapensatt att
område inre Direktivet har tillkommitgränser. för detutan göraatt
möjligt för medlemsstaterna säkerställa återförandet till sittatt
territorium kulturföremål klassas nationella skatter enligtav som som
artikel 36 och har förts bort från territoriet i strid de nämndasom mot
nationella åtgärderna eller den tidigare nämnda förordningenmot om
utförsel kulturföremål. För kulturföremålet skall kunnaattav
återkrävas EU-land krävs emellertid också föremåletett annatav att
hör till de kategorier föremål i bilaga till direktiven.av som anges en
Bilagan enligt utförselförordningen och bilagan enligt direktivet
sammanfaller i huvudsak till sitt innehåll.

Lika med vad gäller enligt kulturminneslagen omfattas enligtsom
EU-reglerna bl.a. sådana kategorier föremål vissapasseratav som
ålders- ocheller värdegränser. förliggerDet emellertid skillnaderstora

demellan olika kategorier föremål har upptagits i EU-av som
bilagorna och de skyddas enligt kulturminneslagen. Många desom av
föremål omfattas EU-bilagorna finns inte i kultur-som upptagnaav
minneslagen medan EU-bilagorna har så höga värdegränser för bl.a.
bild- skulpturkonstoch möbler och konsthantverk, dessa församt att
den svenska utförselkontrollen mycket vanliga föremåltyperna av
endast undantagsvis skulle komma under den regeltillämpning som

bilagorna. Enligt Gränskontrollgruppens slutrapport s. 167styrs av
går 100 år gamla möbler och konsthantverksföremålän ofta imer
handel och kanske inemotutgör 80 demerparten procent av- -
föremål utförseltillstånd söks för. Om räknar in förhands-som nu man
besked inför auktioner nekas enligt Gränskontrollgruppens slutrapport
utförsel för cirka 30 de föremål exportavsikter anmältsprocent av som
för. De nämnda kategorierna föremål, liksom vissa andra inu av
kulturminneslagen angivna kategorier kulturföremål, kommerav
således inte vid exklusivaän prisnivåer omfattas EU-annat att av
reglerna. innebärDetta bl.a. Sverige inte skulle ha någon möjlighetatt

med stöd EU-direktivet kunna återfå åtskilliga kategorieratt av av
kulturföremål olagligt förts landet.utsom ur
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inteanförts föreligger enligt artikel 36 i RomfördragettidigareSom
förbud eller restriktioner i medlemsstaternasnågot hinder mot

lagstiftning beträffande utförsel föremålnationella utgörsomav
arkeologiskt värde,konstnärligt, historiskt ellernationella skatter av
kulturföremålförordningen utförseltill sägsI ingressen avom

föregripa med-uppräkningen i bilagan inte skallutryckligen att
enligtnationella skatterdefinition vadlemsstaternas utgörav som

medmedlemsstat,EU-direktivet framgår vidareartikel 36. Av att en
behållaRomfördraget, skalli artikel 36 ibegränsningarde som anges

nödvändiganationella och vidtadefiniera sina skatterrätten attatt
gemenskapsområdet. Enligtinomför skydda demåtgärder att

ochkulturföremål i 5 kap. 4mening sådanautredningens är angessom
enligtnationella skatterKulturminneslagen i princip§§5 att anse som

därför behållaspå exportlicens börRomfördraget. Kravetartikel 36 i
ytterligare dekulturföremåloch berörda somvarugruppervara en av

inre EU-kontroll vid deföremål för särskildbli gränserna.kan
förmotiveraderestriktionernaemellertiddomstolen kan ärpröva om

Vid denifrågasätts.nationalskattföremål karaktärett avvars
det inte uteslutasdomstolen kanproportionalitetsbedömning görsom

kulturrninneslagen underkännsenligtföremål skyddasnågotatt som
Gränskontroll-jfrartikel 36 i Romfördragetnationalskatt enligtsom

170.slutrapportgruppens s.
omfattandedet idagi avsnitt 8 finnshar redovisatsSom närmare en

1958:551 gällerinförselkungörelseni bl.a. veterinärareglering som
djur och Iandrasällskapsdjurinförsel till landet samt varor.av

fordras antingeninförseldet förinnebär regleringenhuvudsak att
föruppställda villkorinförseltillståndeller generelltsärskilt attsamt

tillstånd införaansökanuppfyllda. Eninförseln att t.ex.är om
också meddelar deJordbruksverket,sällskapsdjur prövas somav

för denBestämmelser straffför införseln.villkor gäller somomsom
lagtillstånd finns VSL. Sammatill landet isällskapsdjurför in utanett

tillstånd tillharden visserligen fåttockså tillämplig förär ettsom
tillanslutningmeddelats iföljer villkor harinteinförsel sommen som

tillståndet 4 § 3 VSL.
införseltillståndsförfarande förmedbeskrivna regleringenDen ett

inomfria rörlighetenbegränsing i deninnebärtill landet varoraven
EU-landfrånrestriktioner för import ärFörbud ellerEU. annatett

förbudet ellerartikel i Romfördragetmöjliga enligt 36emellertid om
och djursmänniskorsskyddagrundas intressetrestriktionerna att

inte harintresseförutsättning dettaunderoch liv, allthälsa att
gemenskapsrättsliga regler.tillgodosetts genom

förebyggatillinförselkungörelsen syftari veterinäraRegleringen att
innedärvas kommereller kansmittsammadjursjukdomar äratt som

Även därmedregleringenspridning här.får ytterligareochi landet om
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i och för sig skulle tillåtlig med stöd artikel 36, finnsanses av numera
har beskrivits i avsnitt 8 regler handel med djur ochsom om- -

djurprodukter i olika EU-direktiv. Detta innebär den svenskaatt
regleringen, i den utsträckning den innebär förbud eller restriktioner
för import från EU-land handelett medannat utgör aktuellasom nu

måste upphävas. Vad har förutsätter ändringar ivaror, sagtsnu
veterinära införselkungörelsen.

Införsel för privat bruk sällskapsdjur andra djur ochsamtav varor
enligt införselkungörelsen har dock inte blivit föremål för någon
gemenskapsrättslig reglering. Den reglering i dag finns i Sverigesom
och privat införsel därför tillåtlig,är under förutsättningsom avser att
den har istöd artikel 36. Såvitt utredningen har kunnat komma fram
till efter samråd med Jordbruksverket och vid internationella-
jämförelser det framförär allt skyddet rabies måstemot som-
upprätthållas vid införsel inte handel. Den införselsom avser som
därvid aktuellär sällskapsdjuren, alltså hundar och katter.avser
Regleringen såvitt sällskapsdjur torde således ha stöd i artikelavser
36. Däremot det tveksamtär restriktioner med stöd artikel 36om av
kan föreskrivas vid import andra enligt införselkungörelsenav varor
från EU-land. Vid utredningens samrådett medannat Jordbruksverket
har från verkets sida förordats behåller restriktionerna iatt ävenman
fråga bur- och hönsfåglar. Dessa djur kan nämligen drabbasom av en
smittosam sjukdom kallas Newcastle disease. Från den engelskasom
tullens sida har emellertid framhållit varken sjukdomensattman
karaktär eller spridningsrisken sådan i Storbritannienär att ansettman
sig kunna behålla några restriktioner med stöd artikel 36 iav
Romfördraget.

Utredningen har därför kommit till slutsatsen endast nuvarandeatt
restriktioner såvitt import från EU-land sällskapsdjurett annatavser av
för ändamål handel kanän kvar. Införselnannat hundar ochvara av
katter för privat bruk bör vidare kunna kontrolleras vid de inre
gränserna. Utredningens förslag i denna del förutsätter ändringar i
bl.a. 19 och 20 §§ veterinära införselkungörelsen.

EU-gränskontrollutredningen har i det föregående föreslagit vissaatt
bör bli föremål för särskilda restriktioner och kontrollervarugrupper

vid Sveriges inre Utöver dessagränser. finns det naturligtvis andra
vad kanär kalla farlig karaktär ellergrupper av varor som av man

andra speciella skäl i och för sig borde bli föremål försom av en
motsvarande kontroll.

Som tidigare har docknämnts principenär den i den månatt, ett
visst samhällsintresse blivit fullt tillgodosett gemenskaps-genom
rättsliga regler, detta samhällsintresse inte längre kan motivera regler

hindrar den fria rörligheten På åtskilligaöver gränserna. områdensom
har harmonisering skett de nationella reglerna, dvs. haren av man
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likartade inomkommit eller regler hela EU. EU:söverens om samma
förordningar och direktiv i fråga legala handeln med olika slagdenom

många kontrollfrågorsålunda exempel på hur skall lösasav varor ger
gränskontroller förekommer. sig bestämmelserDet rörutan att om om

hänvisas till avsnittproduktions- eller marknadskontroll. I denna del
framhålla den inte harEU-gränskontrollutredningen vill dock11. att

någon genomgång olikagjort deegen av grupperna av varor.
sig undersökningar har skettUtredningens förslag grundar de som

regeringskansliet. Till de områdenGränskontrollgruppen och inomav
kärnteknologin.förtjäna undersökning hör bl.a.kan närmaresom en

förutsätteravgränsning sålunda har skett tillDen varor somsom
tillstånd för kunna föras in i eller Sverige har ocksåsärskilt utatt ur

import-vissa fördelar från lagteknisk synpunkt. Eftersom eller
för dopningsmedlen därexportlicens alltid krävs med undantag det-

tillstånd tillimportören har Läkemedelsverketsdock krävs att
sådant tillstånd måstepartihandel bör ordningen den att ettvara-

Finns inget tillståndföreligga innan importeras eller exporteras.varan
utförsel föreligga har förtsolovlig införsel eller därmedbör när varan

därmed intesvenska territorialgränsen. Regleringen bördenöver ge
tillämpningsområdet för VSLtill de problem finns inomupphov som

olovlig befattningavsnitt 9. Någon bestämmelsese motsvararsom
straffbestämmel-i VSL behövs inte heller, eftersommed smuggelgods

författningar reglerar hanteringen respektivefinns i de varasom avser
för-i landet. Slutligen kan utformningen de oaktsammainne av

inte behövs någon motsvarighetfarandena enklare detgöras attgenom
föreskrifterna i § andra stycket VSL.till 5

punktbeskattadedirektivet 9212 EEC cirkulationenI om av varor
till införsel alkohol-Sverige i fråga privatpersonershar rätt avom

dethaltiga drycker och tobak medgivits undantagett motsvararsom
frånDanmark har fått avsnitt 7. En resande EU-se ett annatsom

cigariller,får till Sverige medföra 150 75land högst 300 cigaretter,
tobak liter sprit eller 3 liter starkvin,cigarrer eller 400 1samtgram

för iliter vin och 15 liter öl punktskatt5 ututan att tas varorna
Överstigande punktbeskattas iSverige. kvantiteter får däremot

i inköpslandet.Sverige, de punktbeskattadeäroavsett om
undantaget direktivet begränsats i tidenDet svenska har i samma

medgivitsdet danska. Sverige enligt direktivetharsätt sammasom
möjligheter till kontroll Danmark.som

kan,hinder fria i form gränskontrolli den rörlighetenEtt somav
hindret har sin grund iredovisats ställas bl.a.har ettovan, omupp

artikel 36 i Romfördraget, där bl.a.godtagbart samhällsintresse se
skyddatill allmän ordning, allmän säkerhet och intressethänsynen att

hälsa och liv Någon möjlighet med stödmänniskors nämns. att av
tobak utredningenartikel 36 begränsa rörligheten alkohol och somav -
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föreslår beträffande narkotika, kanyler, dopningsmedelsprutor, etc. -
torde emellertid inte finnas. Detta följer inte punktskatte-annatom av
direktivet, syftar till undanröja handelshinder och därigenomattsom
främja den allmänna principen fria varurörelser inom EU. Här kanom
tilläggas direktivet specialreglering påutgör detatt ekonomiskaen
området till skillnad från artikel 36 i Romfördraget.

Sverige har emellertid i likhet med Danmark medgivits undantagett
från nämnda direktiv punktskatter. Undantaget innebär harom som

Sverige har rätt viss nivåsagts att över beskatta alkohol ochatt en
tobak införs resande, redan har beskattatstrots attsom av en varorna
i EU-land.ett annat

13.3 Stickprovskontroller, riskprofiler eller
misstankebaserad kontroll

l3.3.1 Allmänt kontrollmöjligheternaom

Den resandeström varje dagstora eller in iav utsom passerar ur
landet det i praktikengör omöjligt övervaka mycketän litenatt mer en
andel de resande. detNär gäller kontrollverksamheten vid gränsenav
måste skilja mellan reguljär kontrollverksamhet, i form bl.a.man av
kontroll införsel och utförsel och utlänningskontroll, och sådanav
kontrollverksamhet grundar sig misstanke brott. Tullensom om

i dag bådeutövar tullkontroll och brottsbekåmpning medan polisens
kontrollverksamhet vid främstgränsen utlänningskontroll ochavser
brottsbekämpning.

Polisen enligt 73 § TuL skyldigär medverka vid kontrollverk-att
samhet enligt TuL, dvs. tullen det biträde den behöver föratt attge
genomföra kontrollverksamheten. En polisman har vid sådant biträde

befogenheter tulltjänsteman företa kontrollåtgärdersamma attsom en
i 63-70 §§ TuL. Bestämmelserna i VSL användandesom anges om av

tvångsmedel, i vissa avseenden skiljer sig från motsvarande reglersom
i rättegångsbalken, kan tillämpas polismän.även av

I detta avsnitt kommer utredningen behandla den rättsligaatt grun-
den för företa kontroller enskilda och de olikaatt mot typerna av
kontroller medan det innehållet i kontrollernanärmare itas ettupp
följande avsnitt tullens och polisens kontrollbefogenheterom m.m.
avsnitt 13.4.

Den nuvarande lagstiftningen framgått i avsnitt 9ger, som ovan,
tullen för olika slags kontroller beroende på situationen. Vidutrymme
misstanke brott finns det regler i VSL och rättegångsbalkenom som

möjlighet använda straffprocessuella tvångsmedel. Tullen harattger
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kontroller resandeföretavidsträckta befogenheteremellertid motatt
det huvudtill landetgods kommer överoch tagetattutansom

företa kon-Tullensform misstanke.någonförekommer rätt attav
denpå kontrollenresande grundar sigtroller mot somav varor

i första handsig således inteKontrollen riktarmedför.resande mot
resande.den

oinskränkt63 § TuLhar tullen med stödnärvarandeFör enav
företamisstanke brott,föreligger någondetbefogenhet att, attutan om

transportmedel,i bl.a.undersökningi formkontroller utrymmenav av
skyldigheten anmälaför kontrolleraoch väskorlådor attatt om

syften ochha olikaKontrollen kanhar fullgjorts.medförda varor
inriktning.

väljs heltkontroll där objektetstickprovskontrollMed utavses en
i frågatill objektetnågot påvisbart skälfinns inteslumpvis. Det att

tillvid ankomstenkontrollenför kontroll,väljs ägerutöver attut rum
till samtligafrån endaallttullområdet. Kontrollen kan personenavse

omfatta självaocksåtransportmedel. Den kanmed visstettsom reser
år fått alltStickprovskontroller har undertransportmedlet. senare

framför alltkontrollarbetetullensbetydelse i och medmindre att av
inriktning.effektivitetsskäl har getts en annan

har benämntstullkontroll vadförfinad ärEn typ somavmer
objektdetMed selektiva kontrollerkontroller.selektiva att somavses

särskildanågranågon ellergrundhar valtskontrolleras ut av
riktarselektiv kontrollligger i sakensomständigheter. Det natur att en
Ävenobjekt.bestämd kretsvissbestämt objekt ellersig mot ett aven

med stöd 63 § TuL.huvudsakligenkontroller i dagselektiva görs av
finns viss brotts-praktiken både detkontroller utförs iSelektiva när

åberopattullen ofta inteHittills haroch sådan saknas.misstanke när
därför detfunnitskontroll sådan harbrottsmisstanke för när attens

siguppgiftsskyldighet ianmälnings-förekommit ochalltid har somen
för kontroll.utgjort grundhar

byggerkontroller intesådana selektivaStickprovskontroller och som
syftemedkontrollmetodermisstanke två skildanågon är samma

misstankeba-medrättsliga förutsättningar. Vadoch avsessomsamma
utvecklaskontrollermisstankebaserade närmarerespektive ickeserade

följande.i det
ytterligheten pådenStickprovskontroll kan sägas utgöra enena

kontrollytterlighetendär den andra görsskala är mot ensomen
ellerunderrättelserspaning,namngiven i anledning genomperson av

brott.visst konkretunderbyggd misstankevälsätt ettannat om
misstankebase-bådefinns därbåda ytterligheterMellan dessa zonen

följandedetkontroller förekommer. Imisstankebaseraderade och icke
dis-tillkontrollde olika närmarekommer att tastyperna uppav

kussion.
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Det nuvarande med olika kontroll, där vissasystemet typer av
kräver misstanke medan andra kan enbart på slumpmässigtgöras ett
urval och där graden misstanke för viss tvângsåtgärd skall fåattav en
vidtas kan lägre för ingripandemotsvarande inne iän landet,vara
måste bakgrund själva inresan i land den punktmot utgöratt ettses av
där varusmugglingsbrott typiskt begås. Det den bakgrundenärsett mot
naturligt kontrollmöjligheterna särskilt omfattande just vid självaäratt
inpasserandet. Vid utfommingen framtidadet kontrollsystemet börav
detta in i bilden. fråganDen behandlasvägas i följandenärmare ett
avsnitt avsnitt 13.4.

13 Stickprovskontroller3 .2
.

En stickprovskontroll med stöd 63 § TuL kan drabba vilkenav
resande eller vilken varuförsändelse helst. Stickprovskontrollersom
utförs främst preventiva skäl. En stickprovskontroll kännetecknasav

både tidpunkten för kontrollen och urvalet kontrollobjektattav av
slumpen. Kontrollen kan ha sin grund exempelvis istyrs attav

tulltjänstemannen sig ha genomföra närmareutrymme attanser en
kontroll viss eller visst transportmedelettav en person som passerar

fastän några särskilda skäl talar förgränsen kontroll intesom en
föreligger. Ett exempel kontroll genomförs till följdärannat som av

narkotikahund finns tillgänglig för insatser. Kort detäratt sagten som
regel andra omständigheter sådana hänför sig till det objektän som

avgörande för och hur stick-gränsen är närsom passerar som en
provskontroll genomförs.

Stickprovskontroller resande har troligen viss preventiv effektav en
sin blotta existens. Man kan eller avstår frånanta attgenom en annan

smuggla på grund risken för bli upptäckt i stick-att attvaror av en
provskontroll. Det emellertid vilkenslump brottslighetär en ren som
upptäcks kontroller detta slag. Ett kontrollsystemgenom av som
bygger på slumpmässigt urval och där kontrollen motiverasett ytterst
enbart därför inte särskilt effektivt.gränspassagen ärav

En särskild stickprovskontroller vad brukar kallasärtyp av som
pådragskontroller. Vid s.k. pådrag skärps kontrollen enligt iett en
förväg uppgjord plan. Regler detta finns i 19 § VSL jfr avsnitt 9.om

pådragskontrollEn kan innebära under viss tid kontrolle-t.ex. att man
samtliga vid visst gränsavsnitt eller samtligaettrar passagerare som

ankommer med visst transportmedel. Förutsättningen för sådanett en
kontroll skärpning tullkontrollen beträffandeär resandetrafi-att en av

påken viss plats oundgängligen nödvändig. Kontrollenär skallen
begränsas i tid och rum.

Pådragskontroll används huvudsakligen i två olika syften; dels för
laglydnaden vid specifikt tillfälle,mäta på visst gränsavsnittatt ett ett
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eller med visst transportmedel, dels för genomföra kontroll närett att
underrättelseförfarandetullen har välgrundad misstankegenom en on

allvarligt smugglingsbrott uppgifterna ofullständigadär ärett men
det det misstänkta objektet inte känt tilsättet är närmare änatt
tidpunkt, transportmedel ocheller plats.

Vid pádragskontroller det slaget kan hävdas detattav senare
föreligger misstanke brott med okänd misstänktom medan detänom
vid kontroller förstnämnda slag enbart frågaär mätaattav om
effektiviteten i kontrollsystemet och skapa preventiv effektatt en

företa systematisk kontroll.attgenom en
Tullagens regelsystem för kontroller bygger på införsel omatt

utförsel skall anmälas till tullmyndighet. Kontrollfunktionenvarorav
knuten till passerandet Inom EU råder i princip friär gräns.av en

rörlighet för det finns då inte föroch generellautrymmevaror ar.-
mälningsskyldigheter detta slag. Därmed bortfaller den nuvarandeav
grunden för övervaka rörelser till eller från landöver gränsenatt ett
inom med hjälp stickprovskontroller.EU av

Selektiva13 3 3 kontroller
. .

riktar framgår begreppet,Selektiva kontroller sig, till skillnadsom av
från den slumpmässigt präglade stickprovskontrollen, objektmot som
särskilt har valts den kontrollmetod huvudsakligenDet ärut. som
används tullen En selektiv kontroll den inteärav numera. om-
baseras på brottsmisstanke förfinad form tullkontroll dären aven -

enbartinte slumpen utslagsgivande. Urvalet kontrollobjektär görsav
utgångspunkti stället med i tullpersonalens allmänna erfarenheter och

kunskaper smuggling. Urvalet emellertid inte motiveras.behöverom
Det kan grundas enbart på sådana omständigheter som en persons
utseende eller det sällskap vederbörande befinner sig någonAttsom
väljs för ocksåkontroll kan bero på han kommer vid ovanligut att en
tidpunkt ovanligeller har resväg.en

både det finnsSelektiva kontroller kan förekomma brottsmiss-när
Beträffandetanke och sådan saknas. icke misstankebaseradenär

omständigheterkontroller torde det vanligt de ligger tillattvara som
för för visserligen förefaller suspektagrund objektet kontrollatt tas ut

dock inte sådan hållfasthet kan benämnas brottmiss-deär attmen av
tanke i rättegångsbalkens mening. kan också frågaoch VSL:s Det vara

det föreligger misstanke viss brottslighet, exempelvisattom en om
smuggling, konkretadet saknas uppgifter tillräckligtärattmen som
för inleda förundersökning visst brott.skall kunnaatt ettman om

Sådana omständigheter kan leda till icke misstankebaseradsom en
selektiv kontroll kan tulltjänsteman vid samtal medattvara en

inte blir med får därför villnöjd de besked han och göraresenären
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ytterligare kontroll det fördenskull finns någon konkretutan att
omständighet grundar brottsmisstanke. Det kan ocksåsom en vara
fråga resenären resandetyp erfarenhets-att motsvararom en som

sigmässigt visat kunna inblandad i smuggling ellervara annan
brottslighet. Ibland kan det finnas uppgifter från andra länder som ger
anledning till kontrollnärmare in i tullom-en av personer som reser
rådet med vissa transportmedel eller vid vissa givna tidpunkter, eller

visst I dessa fall kansätt.transporterasav varor som senare
kontrollen ibland grunda sig på s.k. riskprofiler. Vad medsom avses
riskprofiler utvecklas i det följande.närmare

En selektiv kontroll kan emellertid misstankebaserad. Häräven vara
bör inskjutas misstanke brott inte nödvändigtvis medföratt atten om
det också finns misstanke riktad någon Det kanmoten person.
nämligen finnas misstankar bestämt brott inte tillräckligtettom men
bestämda hållpunkter för eller vilka inblandade i brottetärvem som
i fråga. En misstankebaserad kontroll kan exempelvis ha sin igrund

erfaren och pålitlig narkotikahund har markerat förekomstenatt en av
narkotika i försändelse eller i fordon. Den kan också bero påett atten

tulltjänsteman identifierar någon enligt underrättelser från etten som,
land, har eller har haft tillgång till narkotika i omedelbarannat

anslutning till Det kan fråga något föremål i denattresan. vara om
bagageresandes upphov till brottsmisstanke eller vederbörandeattger

grips på bar gärning. kanMen det också frågavara om en svagare
misstanke, det förhållandet har avvikandet.ex. att ettpersonen
beteende eller i förening med andra uppgifter harensamt gettsom
upphov till brottsmisstanke. Frågan misstankebaseradeen om
kontroller utvecklas i det följande.närmare

13 Misstankebaserade3 .4 kontroller
.

Ett antal de kontroller tullen genomför baserar sigav som
misstanke brott VSL någon författningellermotom annan vars
efterlevnad tullen har övervaka. Förundersökning skall inledas näratt
det finns anledning åtalbrott hör under allmänt haratt anta att ett som
förövats. förundersökningEn kunna inledas på mycketanses svaga
misstankar, så misstankarna något objektivt kansnart settavser som

brott bl.a.se JO 1953 107. fordras105 och Det inteett attvara s.
känner till detaljerna i gärningen och inte heller ochexakt närman var

den har utförts. Ordet brott har konkret brottsligansetts avse en
gärning. Det därför inte förtillräckligt inleda förunder-attanses
sökning finnsdet anledning någon sig vissägnaratt att anta att
brottslig verksamhet, intedär något konkret brott känt Ekelöfseär
i SvJT 1982 655f.s.
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Som grund för beslut förundersökning ligger i många fallom en
anmälan från privatperson eller myndighet. Ofta upprättasen en
emellertid anmälan grundval uppgifter kommit polisenen av som -
eller tullen till del iakttagelser eller upplysningargenom egna genom-
från allmänheten.

rättegångsbalkenI förekommer olika grader misstanke från denav
lägsta graden anledning förekommer eller anledning anta till
kan antas, kan misstänkas, skäligen misstänkt eller skäligen
kan misstänkas, sannolika skäl och tillräckliga skäl se bl.a.
Ekelöf: Rättegång V, 6:e uppl, 100, SvJT 1982 655f och JOs. s.
1953 326. Vidare förekommer lokutionen skäligen kan antass.
vilket får starkare grad misstanke enbart kanänanses vara en av
antas och bör jämföras med skälignärmast misstanke.

I lagstiftningen vilken grad misstanke krävs för olikaanges av som
myndighetsingripanden. Det torde inte möjligt ityper av attvara

konkreta vad krävs för misstanke skall förtermer attange som en vara
handen och mindre för den skallän viss styrka. Dettaatt vara av en

i stället något får bedömas från fallär till fall. Det finns intet.ex.som
någon allmän uppfattning hur stark, uttryckt i procent,om en
misstanke bör för nå till den eller andra nivån. Ettattvara upp ena
försök skissera ungefär vilka nivåer tänkbara för olikaäratt som
misstankegrader har gjorts Ekelöf i den nämnda iuppsatsenav nyss
SvJT. Någon allmän uppslutning har dessa tankar dock inte fått.

misstankeEn brott kan basera sig på enda konkret för-ettom
hållande eller flertal eller mindre konkreta uppgifterett mer som

Ävenbildar helhet. det gäller misstankegradennär kan fleraen
omständigheter sedda för sig, skulle ha varit otillräckligasom, var

sådan bild det föreligger misstankesammantagna attge en en av
betydande styrka. kan självfalletDet också finnas omständigheter som
talar i riktning och därför vid helhetsbedömningen annan som en
minskar styrkan i misstanken.

vissa fallI bygger misstanken uppgifter från utländsken
myndighet pekar viss misstänkt för konkretut ettsom en person som
brott. fallI andra kan misstanken grunda sig spaningsarbete av en
svensk myndighet eller på tips från allmänheten där misstanken
normalt också riktas vissmot en person.

Det kan finnas anledning diskutera nâgra typfall där fråganatt om
föreliggerdet brottsmisstanke ibland ställs på sin En uppgiftspets. om

tidigare straffad inteär förgrundatt utgöraensamten person anses
misstanke brottslighet. Inte heller den omständigheten attom ny en
viss sig i vad brukar betecknas kriminellarör kretsarperson som som

i sig tillräckligt för misstanke uppstå.är skall någonAtt haratt en en
hög levnadsstandard, han inte har några påvisbara inkomster,trots att

inte heller dessa fallär I finns det nämligen inget knyternog. som
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med identifierbart brott. Det krävs detett attsamman personen
tillkommer åtminstone någon konkret omständighet talar för attsom

gjorthar sig skyldig till visst bestämt brott förett attpersonen en
misstanke skall föreligga.

En beteende kan, i vissa särskilda fall, tillräckligt förpersons vara
misstanke brott skall föreligga. Det tidigare omnämndaatt om anses

JO-fallet avsnittse 9 exempel och svårfångadeär ävenett att vaga
iakttagelser i utpräglad kontrollsituation kan tillgörs ledasom en en
misstanke brott. någonAtt försöker undandra sig kontroll vidom
inresa i landet, eller i varje fall intryck detta, kan nämligen,ger av
beroende omständigheterna, förgrund misstanke. Detutgöra en
måste dock framhållas det tveksamt motsvarande iakttagelseräratt om
i situation i direkt anslutning till gränskontrollän skulleen annan en
godtas tillräcklig förgrund misstanke. Det särpräglade medsom en
brott VSL och andra tullförfattningar nämligen kontrolltill-ärmot att
fället normalt sammanfaller med brottstillfället och till följd häravatt

försök undvika kontroll i de flesta fall upphov tillett att ger en
brottsmisstanke.

tips har iAnonyma allmänhet inte godtagits grund försom
straffprocessuella ingripanden se bl.a. JO 198586 123, 198889s. s.
68 och 199192 108. Om sådant tips, tipsett t.ex. ett atts. om en
viss kommer smuggla in narkotika vid visst tillfälle,att ettperson
emellertid bekräftas andra uppgifter kan det tillräckligutgöraav en
grund för inleda förundersökning och för brottsmisstanke. Huratt
stark den misstanken får vid sarnrnanvägning med deär avgöras en

omständigheterandra kända och talar i riktning.ärsom som samma
Sammanfattningsvis kan misstankebaserad kontrollsägas att en

förutsätter det beträffande det objekt för kontrollenutsättsatt som
förekommer någon form konkret uppgift misstanken grundarav som
sig på. Några krav misstankenvad skall innehålla kannärmare
dock inte ställas upp.

Misstankar kan olika styrka. kan därförMan naturligavara av av
skäl inte kräva alla misstankar så väl underbyggda deäratt att senare

Ävenleder till lagföring. misstankebaserade kontroller därförkommer
i viss utsträckning drabba visar sigatt personer som senare vara

oskyldiga. Om misstanke vid kontroll visar signärmareen en vara
obefogad därmed intekan dras den slutsatsen ingripandet har varitatt
felaktigt.

Riskprofiler13.3.5 m.m.

Inom det brottsbekämpande arbetet hos tullen och polisen har under
år ökad vikt lagts vid s.k. underrättelseförfarande. Med dettasenare

samlar in och sammanställer information kriminali-attavses man om



234 Stickprovskontroller, SOU 1994:131. . . .

kriminella organisationer, kriminella modus operandi och påtet, m.m.
grundval det samlade materialet bedömningar och analyser.görav
Underrättelsetjänsten stödfunktion för det operativaär arbetet. Enen
förutsättning för underrättelsearbetet skall fruktbära nämligenatt är

underrättelsetjänstens kunskaper och informationer delges deatt organ
direkt deltar i det brottsbekämpande arbetet, främst polis och tull.som

betydandeI utsträckning framkommer underrättelserna led i detsom
internationella samarbetet bl.a. vad gäller narkotikabekämpning och
terrorismbekämpning.

Ett led i underrättelsetjänst kan utarbeta särskilda riskpro-attvara
filer. Med detta sammanställningar olika kriterier elleravses av
förhållanden och metoder har vid den brottslighetnoteratssom som
har upptäckts. harInom tullen exempelvis sammanställt riskpro-man
filer grundar sig på iakttagelser smugglingsvägar, typisktsom om
beteende i sin bygger statistisk bearbetningturm.m. som en av

Ävenbefintligt material. inom för internationellt samarbete iramen
bekämpningen narkotikabrottslighet har riskprofiler, byggda påav
erfarenheter från flera länder, tagits fram.

Riskprofiler kan bygga på sådana faktorer den resandest.ex.som
Ävenbagage eller uppträdande. uppgifterresväg, ressätt, om

kan ingå. Beträffanderesenären exempelvisärvaror varans ursprung,
och möjligheten finna avsättning förtransportväg påatt varan

destinationsorten betydelsefulla faktorer.
naturliga skäl förändrasAv riskprofiler tiden. Smugglingsvägaröver

ingripandenändras, riktade direkt narkotikaproduktionen i vissamot
påverkarländer tillflödet, strafflagstiftningen i andra länder leder till

förändringar i brottslingarnas beteende, för några faktorernämnaatt
kan påverka utformningen riskprofiler.som av

Riskprofiler byggs mängd olika fakta för sig kanupp av en som var
förefalla ointressanta vid samlad bedömning anledningmen som en ger
till kontroll det objektnärmare uppvisar dessa särdrag.en av som
Användandet riskprofiler arbetsmetod blandutgör andraav en som
syftar till inrikta tullens och polisens kontrollverksamhet rättatt
objekt. En riskprofil således inte något juridiskt kriteriumär som

viss grad misstanke eller liknande.anger en av
Man kan i huvudsak riskprofilerna olika slag,säga äratt treav

nämligen
sådana riskprofiler grund för misstanke konkretettsom ger om
brott,
sådana riskprofiler grund för misstanke viss brottslig-som ger om
het och
sådana riskprofiler pekar vissa eller vissaut persontypersom
beteendemönster.
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Riskprofiler används i dag ofta underlag för selektivasom
kontroller med stöd 63 § TuL. det gäller de två sistNär nämndaav

riskprofiler finns fördet inte rättslig grund någontyperna av annan
åtgärd kontroll enligt 63 § TuL, medan den först nämndaän typen av
riskprofil kan underlag för åtgärder med stöd reglerna iäven ge av
VSL och rättegångsbalken.

kan finnas anledning något riskprofilDet utveckla vad kanatt en
innebära.

Vid kontroll resande medför det givetvisärav som varor av
intresse den resande har från eller narkoti-avrest passeratom genom
kaproducerande länder eller länder har utbredd narkotikahan-som en
del. En självklar utgångspunkt ovanliga kan syftasomär resvägaratt
till dölja den urspungliga destinationen, vilken ofta frånäratt ett
narkotikasynpunkt suspekt land pekar på ökad risk för det äratten

Ändradefråga smugglare. och ombokade flygbiljetter kanom en
därför tecken ytterligare kontroll nödvändig. Blottaärattvara en
innehavet sådan biljett däremot självfallet inte tillräckligt förärenav

brottsmisstanke.en
Över huvud den information finns tillgänglig hos olikaärtaget som

befordringsföretag och hur biljett bokats, hur den harnär,om var en
betalats och vilka eventuella ändringar har gjorts i resruttensom av

betydelse för myndigheternas möjligheter rimliggörastor att en
förhandsbedömning vilka det kan finnas anledning attav personer som

Förkontrollera svenska tullmyndigheter, inärvarande harnärmare.
till vad gäller i vissa länder, inte någonandra rättmotsats attsom

tillgång till uppgifter från flygbolagens bokningsdatorer.t.ex.
Datastraffrättsutredningen har i sitt betänkande SOU 1992:110

Information och den lnformationsTeknologin fram förslaglagt tillnya
lag det möjligt för polis- och tullmyndigheter fågör att uten som

uppgifter från flygbolags kundregister.databaserade Lagen har
konstruerats skyldighet för lufttransportföretag lämna vissaattsom en
uppgifter. Uppgiftslämnandet har enligt förslaget begränsats till uppgift

vissdels resande kan förväntas tillkomma eller lämnaom en som
riket, dels vilka resande kan förväntas tillkomma eller lämnaom som

vissriket med transportlägenhet. Frågor utlämnande skall avgörasom
domstol åklagare.begäran uppgifter resandeFör att utav av om

krävs enligt förslaget uppgiften förbetydelseär utrönaatt att omav
resande planlägger, förbereder begåtteller försöker utföra eller haren

förbrott vilket lägst två års fängelse föreskrivet. Utredningen harär
uttryckligen tagit avstånd från uppgiftslämnande få före-skallatt
komma led i utnyttjande riskprofiler betänkandet 496ettsom av s.
Förslaget har remissbehandlats och Justitie-för närvarande iövervägs
departementet.
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Andra kan ingå i riskprofilmoment beteende,är resenärerssom en
exempelvis onormalt uppträdande i tull- eller polistjän-närvaro av en

Både överdriven samarbetsvillighet ochsteman. markerat ointresse
undvikerresenären normal ögonkontaktatt kan tecken pågenom vara

vill dölja något. Påtagligresenären nervositet,att ovillighetarrogans,
på frågor och försök avledaatt uppmärksamheten måsteattsvara

också in i bilden.vägas
Faktiska iakttagelser det gällernär exempelvis resenärenattresan,

har torftigt eller fel bagage i förhållande till den påståddasammansatt
längd, resmålet har också betydelse för riskprofilen. Sometc.resans

exempel kan nämnas resväska inte innehåller tandborsteatt en ens
eller andra nödvändighetsartiklar fastän den resande skall bortavara

Denöver bilmed har normalt bagagenatten. denänsom reser mer
flyger. Flera exempelvis familj med barn, behöversom personer, en

normalt ganska mycket bagage vid kortareäven resor.
Att någon lägger mycket kostnader vissstora typner en av resa,

det inte finns något påvisbart motiv för detta kantrots att också vara
led i riskprofil. Som exempel kanett nämnas atten en person som

förefaller leva under enkla förhållanden något rimligt skälutan reser
med privatflyg. Privatflyg avviker från planerad avvikerresrutt,som
från normala rutiner eller bryter luftfartsbestämmelser kan likasåmot

inslag i riskprofiler. Privatflyg kan generellt innebärasägasvara sett
förhållandevis hög riskfaktor, bakgrund de begränsademoten av mer

kontrollmöjligheter sådana innebär.transportersom
Uppgifter från myndigheterna i andra länder misstänktom

brottslighet, där någon bestämd inte kan utpekas såsomperson
misstänkt, kan också underlag för riskprofil baserad på dege en
underrättelser förekommer. Det finnaskan uppgiftt.ex.som attom

misstänker smuggling vid viss tidpunkt eller på visstman etten
bestämt intesätt kommer genomföra detvetmen attvem som
misstänkta brottet eller exakt hur det skall till.

En riskprofil kan också grunda sig på iakttagelser tull ellersom
polis har gjort i samband med resenärs utresa, t.ex. atten en person

tidigare har dömts för narkotikabrott med reskassa isom storen
kontanter till land känt förär erbjuda god tillgång tillett attreser som
narkotika.

Riskprofilen kan vidare bygga på sådana förhållanden attsom ur-
sprungslandet narkotikaproducerande,är inte har någonatt varan
naturlig marknad i Sverige, fraktkostnaderna orimligt höga elleratt är

varusändningen fraktats onormalatt väg.en
Sammanfattningsvis kan riskprofilersägas ofta bygger på radatt en

eller mindre väsentliga iakttagelser och uppgifter ochmer som var en
för sig knappast tillräcklig för bildaär misstanke brott.att en om
Sammantaget kan de dock i många fall sådan hållfasthet deattvara av
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kan tillräckligt underlag för brottsmisstanke. flerJusägas utgöra ett en
konkreta uppgifter i riktningtalar något döljs, destoattmotsom mer
talar för föreliggadet kan brottsmisstanke.att en

fallI andra riskproñlerna sammanvägning intressantautgör en av
iakttagelser kan underlag för spaning inom för tullenssom ge ramen
eller polisens ordinära verksamhet. Sådan spaning kan leda antingen
till bilden klarnar på sådant brottsmisstanke uppstårsättettatt att en
eller så det står klart något brott inte föreligger. Särskilt detnäratt att

riskprofilergäller grund för misstanke viss brottslighetsom ger om
förhållandeviskrävs det lite ytterligare material för skall nåatt man

på nivå förden krävs inleda förundersökning.attupp som
Arbetsmetoden med riskprofiler kan, med nuvarande regelsystem,

alltid användas förunderlag kontroll enligt 63 § TuL. Det sigrörsom
då selektiva kontroller.om

Gränskontrollgruppen har i sin slutrapport föreslagit kom-att
binerade polis- och tullgrupper i framtiden skall för över-svara

vid hamnar flygplatser. utgått frånvakningen och Gruppen har att
ingripanden i framtiden i utsträckning skall grundas riskpro-stor
filer, på resultatet spaningar och information från polisens ochav
tullens underrättelsesamarbete har därvid inte gjorts. 73. Gruppen
någon skillnad mellan uppgifter upphov till brottsmisstankesom ger

uppgifter.och andra

l3.3.6 Slutsatser

Hur bör kontrollen inriktas framtideni

l avsnitt 2 och 13.1 har redovisats vilka allmänna principer skallsom
tillämpas det gäller kontroller vid inre i framtiden. Där harnär gräns

fast sin islagits systematiska kontroller enbart har grundatt som
passerandet inte till principen frikan godtas hänsyngränsav en av om
rörlighet för begränsningar form kontroller likvälDe ivaror. av som

tillåtna skall kunna legitimadels motiveras behovet skydds-är av av
i sådanaspekter form vissa viktiga samhällsintressen, delsav ges en

utformning inte går syftet kontrollen eller inverkarden medutöveratt
onödigt störande den fria sagda innebär detrörligheten. Det attnu

i framtiden kommer finnas för kontroller vid denäven att utrymme
inre dessa måste utformas annorlunda dagens.gränsen änattmen

mån vid sker med stödI den kontroller den inre gränsen av
misstanke brott strider inte fri rörlighet.de kraven Attmotom

någonSverige ansluter sig till kommer därför inte innebäraEU att
ingripaförändring det gäller tullens och polisens möjligheternär att

vid misstanke smuggling.om
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Kontroller inte grundar sig på brottsmisstankesom

En mycket liten del de kontroller vid i dag skergörs gränsenav som
med stöd 63 § i formTuL stickprovskontroller. Förekomstenav av av

kontrollmöjlighet innebär tulltjänsteman har befogenhetatten som en
anmoda resande och på frågor och under-att att stanna atten svara

kasta sig kontroll vad han för med sig, skälet för kontrollenutan attav
behöver medför naturligtvis vissa praktiska fördelar förens anges,

tullen.
Det nuvarande med stickprovskontroller har i huvudsaksystemet
preventiv effekt. Visserligen ärupptäcks varje antal fullbordadeetten

smugglingsbrott eller försök till smuggling slump i sambandav ren
med stickprovskontroller. Metoden sådan måste dock betecknassom

ineffektiv eftersom den bygger slumpen. Dessutom strider densom
den allmänna principen systematiska kontroller enbart harmot att som

sin grund i passerandet inte får förekomma inomgräns EU.av en
Bestämmelsen i 63 § TuL kan därför inte behållas såvitt den inreavser
gränsen.

Ett land har harätt kontroller vid den inreatt typsamma av
inne i landet.gränsen Om vill bevara medsystemetsom man

stickprovskontroller vid passerandet den inre skullegränsenav en
lösning kunna inför motsvarande medatt ett systemvara man
kontroller inne i landet. Väljer den lösningen kommerman passeran-
det bli underordnad betydelsegränsen från rättslig synpunkt.attav av
De nuvarande reglerna tullkontroll det föreligger någonutan attom
brottsmisstanke innebär omfattande skyldighet för resande atten
underkasta sig integritetskränkande kontroller i samband med inresa.

sådanAtt kontroll sker i direkt samband med inresa i landet efteren
utlandsvistelse, och därvid har vidsträckt skyldig-resenärenatten en

het ställa sig till förfogande för kontroll, torde allmäntatt vara
godtaget. En helt sak diskuterar införaär attannan om man en
skyldighet genomgå motsvarande kontroller direkt sambandatt utan
med gränspassering. Att utsträcka kontrollmöjligheten i tid och rum
skulle nämligen leda till mycket omfattande utvidgning enskildasen av
skyldigheter bl.a. underkasta sig genomsökning tillhörigheter.att av
Dessutom skulle resultatet bli inför hårdare reglering föratt man en
den den inre för den ankommer frångränsen änsom passerar som
tredje land. Mot bakgrund detta, och då sådan utvidgning inteav en
framstår rimlig från rättssäkerhetssynpunkt, samtidigtsom som
metoden med stickprovskontroller inte särskilt effektiv, kanär en
sådan lösning inte föreslårUtredningen därföraccepteras. att systemet
med stickprovskontroller avskaffas såvitt överskridande inreavser av
grans.
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Renodlade stickprovskontroller, dvs. kontroller enbart byggersom
på slumpmässigt urval, förekommer inte särskilt oftaett numera.
Stickprovskontroller har, tidigare i huvudsaknämnts,som en
preventiv effekt. Den begränsade effektnegativa kan förväntassom

stickprov i egentlig mening bort torde väl kunnaatt tasgenom
elimineras arbetsmetoden medersättsatt typgenom en annan av
övervakning.

Pådragskontroller med stöd 19§ VSL i sin nuvarandeärav
utformning generell kontroll medär systemeten som sprungen ur
tullkontroller stöd misstanke brott. Ett beslut på-utan av om om
dragskontroll innebär och ankommer eller medatt var en som avreser

visst eller tilltransportmedel eller från viss undergränsortett en en
angiven tidrymd får underkastas kroppsvisitation. kan ifrågasättasDet

sådana kontroller fortsättningeni kan företas i förhållande tillom
resande från EU-land.ett

Enligt utredningens mening måste sådana systematiska kontroller
i dag med stöd 19 § i syfte kontrolleraVSL laglydna-görs attsom av

den på visst gränsavsnitt eller visst trafikmedel upphöra iett ett av
huvudsak skäl redovisades i fråga stickprovskon-samma som nyss om
troller. Avskaffandet pådragskontroller har till syfte attav som
kontrollera laglydnaden torde inte medföra några påtagliga negativa
effekter för brottsbekämpningen.

När det gäller sådana pådragskontroller därför tullengörs attsom
misstänker smugglingsbrott kommer begås vid viss tidpunktatt att en
på viss eller någon med visst transportmedel,ort etten av som reser

där det saknas tillräckligt fasta hållpunkter för rikta miss-attmen
någottankarna bestämt håll, sig saken komplicerad. Medter mer

nuvarande regelsystem kan tullen genomföra generella kontroller i
avsikt avslöja smuggling på goda grunder är näraatt antarsom man
förestående, det inte föreligger misstanke något konkretäven om om
brott enbart viss brottslighet.utan om

Om uteslutande begränsar kontrollerna vid den inre gränsenman
till sådana siggrundar konkret brottsmisstanke motsom en en

skulle fortsättningeni inte kunna rikta kontroll motperson man en en
på goda grunder kanstörre atttrots att antagrupp av personer, man

det bland dem finns någon just har begått eller står i begrepp attsom
begå allvarligt smugglingsbrott. godtar nämligen inteSvensk rättett

kollektiv misstanke riktas där det medstörreatt moten en grupp
nödvändighet återfinns både helt oskyldiga och sådana motpersoner
vilka det så småningom eventuellt utkristalliseras misstanke jfr JOen
199293 81. En sak misstankeär att mots. annan en en person
ibland kan smitta sig på enstaka andra i dennesävenav personer
närhet.
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När det gäller behovet kunna genomföra generell kontrollattav en
kan bl.a. följande exempel tänkas. Det kan finnas väl underbyggda
informationer det sannoliktgör mängd narkotikastörreattsom en av
särskilt farligt slag skall föras in i landet eller tekniskt kvalificeradatt
krigsmateriel skall föras landet. uppgifterDe finnsut ur som ger
emellertid inte tillräcklig ledning för exakt och hur in- ellernär
utförseln skall ske. Det brott komma begås mycketärantas attsom
allvarligt. Uppgifterna så inte hellerär elleratt vet motvaga man vem
vilka misstanken riktar sig, det kan finnas hållpunkteräven om som

misstankar kan kommagör riktas viss kretsatt att mot en av personer.
Dagens regelsystem möjlighet genomföra generell kontrollattger en

alla resande med visst transportmedel eller till eller från vissettav en
i fall de beskrivna.gränsort som nu

För behålla bl.a. effektiv narkotikabekärnpning torde blidetatt en
svårt helt undvara möjligheten rikta kontrolleratt ävenatt mot

vilka intedet föreligger konkret brottsmisstanke.motpersoner en
Även i vissa andra fall kan det uppkomma situationer där myndig-
heterna måste kunna ingripa på tidigt stadium brottslig-ett mot grov
het.

Enligt utredningens mening måste det finnas för iett utrymme att
undantagsfall genomföra generell kontroll vid den inreävenen

särskilt värden står på spel.gränsen när Bestämmelsen häromstora
måste emellertid utformas så inte kommer i konflikt med deatt man
allmänna principerna för den fria rörligheten.

En kontroll bygger på det grundläggande kravet det alltidattsom
skall finnas misstanke kvalificerad smugglingsbrottslighet, utgören om
enligt utredningens mening lämplig lösning. rimligEn avgränsningen
kan brottet så allvarlig beskaffenhetär det inte kanatt att antasvara av
föranleda lägre straff två års fängelse. Med sådan avgränsningän en

Ävenkommer bl.a. olovlig införsel narkotika omfattas.attgrov av
brott vid försök, förberedelse och stämpling bör kunnastannatsom

grund för kontroll. Vidare måste finnasutgöra det anledning att anta
viss resande kan i samband med brottslighetensättasatt en grupp av

och i tid och kan kontrollen till visstavgränsaatt ett trans-man rum
portmedel eller viss Det måste vidare framstågränsort.en som
oundgängligt med generell kontroll för komma till medrättaatten

fråga.brottet i Beslutet kontroll skall föregåsdessutomom enav
bedömning mindre ingripande medel kan användas. minstInteav om
proportionalitetsbedömningen viktig i sammanhanget. Med deär nu
angivna begränsningarna kan enligt utredningens mening uppnåman
syftet komma sådan smuggling särskilt värdensätteratt storasom
på spel, samtidigt tillräckliga rättssäkerhetsgarantier tillskapas. Ensom
reglering med detta innehåll torde inte heller stå i strid med principen

fri rörlighet över gränserna.om
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När det gäller selektiva kontroller, ofta grundar sig päsom
riskprofiler eller på information finns tillgänglig hos tullen, måstesom

skilja mellan sådana kontroller har sin grund i brottsmiss-man som en
tanke och sådana bygger på tulltjänstemannens subjektivasom
uppfattning det kan fråga smuggling. Kontrolleratt detvara om en av

slaget riktar sig visserligen vissa utvalda objektsenare mot men
underlaget alltförär motsägelsefullt eller ofullständigt förvagt, att
bilda brottsmisstanke. Kontrollmetoder bygger subjektivaen som
uppfattningar eller intuition inte stöds någon konkretsom av
omständighet kan uppfattningarnaäven visar sigom senare vara-
korrekta uppfattas godtyckliga. kanDe därigenom strida desom mot-
principer tillämpas inom EU förbud diskrimineringsom motom av
andra EU-medborgare. För kontroll vid den inre skallgränsenatt
tillåtas måste den kunna motiveras rationellt och dessutom uppfylla
kravet på proportionalitet. En subjektiv övertygelse uppfyller inte
dessa krav och aldrig så stark känsla således inte tillräcklig.ären
Sådana selektiva kontroller inte misstankebaseradeär bör därförsom
enligt utredningens mening inte tillåtas vid den inre gränsen.

Misstankebaserade kontroller

Många de kontroller tullen i dag företar sker på grundav som av
misstanke brott. Andra kontroller formellt i form selektivagörsom av
kontroller med stöd 63 § TuL det redan vid kontrolltillfäl-trots attav

finnslet viss brottsmisstanke. fortsättningenI blir det nödvändigt för
tullen klargöra det föreligger misstanke brott elleratt om om
eftersom systematiska kontroller det slag i dag förekommerav som
med stöd 63 § TuL med utredningens förslag inte längre kommerav

tillåtas vid den inre gränsen.att
Om det föreligger misstanke viss eller vissa måstemot personer

således i fortsättningen denna misstanke läggas till grund för kontroll
vid den inre Det nuvarandegränsen. regelsystemet har tullen friagett

välja mellan olika kontrollformer. Denna dubbelregleringattramar
har ibland utnyttjats för vidta tullkontroll misstänktatt moten en

i syfte få fram uppgifter och därigenom förbättra spanings-attperson
läget. Detta kommer inte bli möjligt framtiden.iatt

Kontroller bygger brottsmisstanke har den fördelen desom att
genomförs inom för sedan länge utvecklat därett system,ramen
rättssäkerhetsgarantierna väl tillgodosedda. Det kanär dennamot
bakgrund finnas anledning analyseranärmare inte vissa deatt om av
kontroller utförs i form framför allt selektiva kontroller isom nu av
själva verket baserar sig på brottsmisstanke.än Ex-en, om svag,
istensen med kontroller kan genomförasett systemav utan attsom
något skäl kan nämligen leda till den har rättattanges attsom
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kontrollera både stickprovsvis och med stöd brottsmisstanke inteav
någon anledning analysera vad ligger bakomnärmareattser som

kontrollen varje enskilt fall, kontrollen inte leder till beslag ellerom
ingripande.annat

bör också VSL ställer lägre krav på graden miss-Här noteras att av
straffprocessuellatanke för användningen vissa tvångsmedel vadänav

rättegångsbalken För beslag med stöd VSL krävs det kangör. attav
skall förverkas. Motsvarande regel i rättegångs-antas att en vara

det skäligen kan fråga kroppsvisitationbalken kräver antas. Iatt om
finnsoch ytlig kroppsbesiktning krävs enligt VSL det anledningatt

någon har på sig gods kan förverkas. Beträffandeantaatt att som
kroppsvisitation den skäligen kan misstänkas för brottet krävsav som

rättegångsbalken finnsenligt det anledning brott haratt att anta att ett
begåtts på vilket fängelse kan följa. Syftet skall söka efterattvara
föremål kan i beslag eller för omständigheterutrönatas attsom annars

kan betydelse för utredningen brottet. Beträffande densom vara av om
inte skäligen kan misstänkas för brottet krävs dessutom detattsom

föreligger synnerlig anledning anta det därigenom kommeratt att att
anträffas föremål kan i beslag eller det ärtas attsom annars av
betydelse för utredningen brottet. rättegångsbalken förekommerIom

ytlig kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning får enligtinte begreppet
rättegångsbalken företas endast på den skäligen kan misstänkassom
för brott på vilket fängelse kan följa. Rättegångsbalkens regelsys-ett

kompletterar VSL:s bygger således i vissa fall på högretem men
misstanke för tvângsingripanden enskilda.grader motav

fråga intresse alltså ingripandenEn påär görsstortav om som
grund någon bedöms tillhöra riskprofil misstankebaseradeärattav en
eller ej.

Sådana riskprofiler innebär direkt utpekandeettsom av en person
för visst brott i själva verket form brottsmisstanke.ärett en av

riskprofiler uppgifterDetsamma gäller utgår från så preciseradesom
förundersökning kan inledas beträffande konkret brott, ävenatt ett om

Ävennågon misstänkt i övrigt innehållerinte känd.ärperson
riskprofilerna till del sådana uppgifter brukarstor moment av som
ingå i det underlag finns för brottsmisstanke. kanDetsom en vara
fråga uppgifter den misstänktes eller förehavanden. Detom om person

sig till del kontrollerbara fakta. Kontroller bygger pårör stor om som
riskprofiler måste misstankebaserade.nämnda slagav nu ses som
Sådana vid frånkontroller godtagbara in- eller EU-är även ettutresa

särskildaland. får sedan från fall till fall, med utgångspunkt i denDet
regleringen i fråga inre och rättegångsbalkens regler,den gränsenom

föreligger för vidta åtgärder enskilddet grundavgöras att mot enom
exempelvis i form straffprocessuella tvångsmedel.person av
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En riskprofil kan alltså ha sådant konkret innehåll det i självaett att
verket föreligger misstanke brott. Som ytterligare exempel kanen om

underrättelser frånnämnas andra länders tull-att eller polismyndig-
heter kan innehålla uppgifter innehåller klara påståendensom ettom
konkret brott och i vissa fall också direkt utpekar visssom en person

Ävenmisstänkt. det inte finns utpekad kan desom om en person
uppgifter föreligger så specifika den misstänkte direkt kanattsom vara

Ävenurskiljas hannär i detgränsen. fallet finns dåpasserar senare en
brottsmisstanke. Vidare kan peka på de fall där detman genom
iakttagelser i samband med har framkommit brottsmisstankarutresan

viss eller där det spaningmot inom landet kommiten person, genom
fram uppgifter leder fram till brottsmisstanke. I nämndasom en nu
fall regelsystemetär rörande brottsmisstanke direkt tillämpligt.

Endast i de fall riskprofilerna enbart grundar sig på statistiskt
underlag och allmänna kunskaper inom vilka kretsar det ärom mest
antagligt återfinner brottslingar kan tala riskprofileratt man man om
i egentlig mening, nämligen sådana bilder hur densammansatta av
typiske brottslingen och beter sig vid smugglingsbrottutser som
används i syfte rikta in på kontrollera deatt att mestresurserna
intressanta objekten.

Frågan riskprofiler kan grund för kontrollutgöra ickeom av en
misstänkt har således enbart bäring på de fall där 63 § TuLperson
eller 19 § VSL det rättsliga stödet för kontroll. De riskprofilerger

i dag underlag för ingripande enbart med stöd 63 §ettsom ger av
TuL torde framför allt sådana pekar vissaut persontypervara som
eller vissa beteendemönster ofta i samband medsätts smuggling.som
Det sig profilerrör bygger på allmängiltiga iakttagelserom som vaga,

främst statistisk Som exempel kan åtskilliganatur. nämnasav att av
de i Sverige har lagförts för insmuggling nedsvaldpersoner som av
narkotika har varit afrikansk härkomst och har anlänt från vissaav
destinationer. Detta innebär ingalunda varje har dessaatt person som
kännetecken kan misstänkas för narkotikasmuggling. Däremot kan
denne riskobjekt.utgöra Den omständigheten någon tidigareett äratt
dömd för narkotikabrott kan visserligen leda till ökad försägas risken

brottslighet slag kan inte till intäkt förtasny av samma attmen
Ävenvederbörande alltid har brottsligt syfte med sina utlandsresor. i

detta fall kan dock tala riskobjekt. Uppgifter någonett attman om om
tillhör riskprofil-och alltså riskobjekt kanutgör dock, ietten
kombination med misstänkt beteende, mycket väl ledaannat, t.ex. ett
till brottsmisstanke. Utan tillkommande konkreta omständigheter ären
dock riskprofil angivet slag inte tillräckligt för ingripandeen ettav nu

i form kontrollän enligt 63 § TuL. Som utredningenannat av en
tidigare funnit den bestämmelsenär inte förenlig med regelverket
inom EU.
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riskprofil inte tillräckligt konkret förden månI är atten ge
brottsmisstanke bör den, utredningen redan i detförunderlag en som

förförordat, i framtiden inte kunna läggas till grundföregående har
inre och allmän uppfattningkontrollåtgärder vid den Engränsen. vag

troligast finneri personkretsar det brottslingarvilka är äratt manom
ingripande såvittgodtagbar grund för kontrollsysteminte ett avseren

kontroller bygger enbartDetsamma kandenna gräns. sägas om som
intressanta beteendemönster. framstårvissa statistiskt Detsett mot

och polisen förfinar sinabakgrund angeläget tullendenna attsom
utsträckningriskprofilbedömningen imetoder så större änännuatt nu

uppgifter. sådan inriktning kommer isig på faktiska Medbaserar en
indikationer i dag benämnsverket betydande del desjälva av somen

till förunderbyggda fakta kan ligga grundriskprofiler att som envara
misstanke.

utsträckningockså viktigt iDet större änär attsatsaratt numan
följa sådana uppgifterspaning eller på sättannat omuppgenom

till någon brottsmisstanke. De kompensato-riskobjekt inte har lettsom
härviddelvis förändrat arbetssätt fåråtgärder ligger iriska ettsom

betydelse.stor

kontrollerSärskilt vissa typer avom

andra fär-utsträckning ochsärskild fråga i vilkenEn är postsom
statistikinre tillgängligsändelser får kontrolleras vid den Avgränsen.

i posthanteringenbetydande antal narkotikabeslagframgår görsatt ett
postförsändelser tilluppgick beslagenvarje Under år 1993år. av

tullenantalet narkotikabeslagtjugo det totalanärmare procent somav
postför-narkotika harför. däremot till mängdensvarade Ser man

skäl inte betydelse.sändelserna naturliga sammaav
skyddregeringsformen åtnjuter varje medborgareEnligt 2 kap. 6 §

förtrolig försändelse. Förundersökning brev ellerbl.a.mot annanav
regerings-fri- rättigheter i 2 kap.begränsningar de och angesav som

förutsätt-under vilkalagstöd. harformen krävs Dessutom angetts
stödTullens medgrundlagsskyddet får begränsas.ningar rätt att av

liknande harhandväskor ochundersöka bl.a. handresgods,63 § T uL
andra försändelser prop.paket, brev ochomfatta ävenansetts

Aktiebolag skyldig166 93D. Enligt 73 § TuL Posten198687: är atts.
befordrasfrågai tullens kontrollverksamhet imedverka varor somom

sådana åtgärderomfattamedverkan får dock intemed Dennapost.
regelfanns fram till nyligen§§ Vidarei 63 70 TuL. enangessom -

under-föranstaltaposttjänstemäni 14 § VSL rätt att omsom gav
denna skyldighetfall. samband medsökning postpaket i vissa I attav

irörande medverkandiskuterades allmänt frågorbort postenstogs
Därvid1060.199394:38tullkontroll i lagstiftningsärendet prop. s.
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påpekade departementschefen medlemskap i EU visserligenatt ett
skulle förändringarkräva i tullens verksamhet förhan sin delattmen
inte såg något hinder lägga sådan uppgift medverkanmot att en som
i tullens kontrollverksamhet på bolag a. 109.ett prop. s.

I anledning lagrådet vid sin granskning bestämmelsernaattav av
i TuL framförde betänkligheter de begränsningar i kontrollbe-mot att
fogenheterna brevhemligheten påkallar inte uttryckligensom angavs
i lagtexten, påpekade departementschefen tullens befogenheteratt
endast fick ianvändas syfte kontrollera anmälnings- elleratt upp-
giftsskyldighet prop. 1986871166 93. Departementschefens.
framhöll vidare det nödvändiga i tullens kontrollbefogenheteratt
omfattade brev och liknande försändelser kontrollen inteäven attmen
får långtgående vad behövs för uppnå syftet medän attvara mer som
den. Detta innebar enligt departementschefen tullmyndigheternaatt
inte får del innehållet i förtroliga meddelanden och liknandeta av som
finns i brev eller andra försändelser.

Om helt bort möjligheten undersöka postförsändelsertar attman
finns det enligt utredningens mening uppenbar risk smugglingenatten

framför allt narkotika i högre grad sker med hjälpännu änav nu av
postbefordran. Fördelarna med postbefordran föruppenbara denär

vill smuggla narkotika eftersom upptäcktsrisken betydligtärsom
mindre. Metoden dockhar den nackdelen för gärningsmannen att
möjligheterna hålla smuggelgodset under kontroll små. Juär störreatt
ekonomiskt värde smuggelgods desto mindre sannoliktrepresenterar

det befordras sådantpå det utanför gärnings-är sätt äratt ett att
kontroll. smugglingDen sker via därförmännens rörpostsom

normalt begränsade mängder narkotika i gengäld ofta före-ärmen
kommande.

Enligt utredningens mening det nödvändigt tullen i fort-är ävenatt
sättningen kan viss kontroll befordrasutöva över post.varor som per
Sådana kontroller vid inte försvårar eller fördyrargränsen som
rörligheten för förbjuds inte artikel 30 och i Romför-34varor av
draget. Frågan då det tillåtet sådana frågavidta åtgärder iär är attom

postförsändelser undersökningar i form genomlysningt.ex.om som av
eller innebär fårnarkotikahund genomsöka den lokalattsom en som
postförsändelserna förutsättningallt under undersökningenattpasserar,
inte påverkar genomströmningen.

Det kan visserligen hävdas det, lika lite det gällernäratt som varor
i övrigt, kan godtas inre blir föremålgränsatt post som passerar en
för stickprovskontroller. Enligt utredningens mening föreligger det
dock skillnad härvidlag. läggs vikt vid den inreInom EU stor atten

inte skall och inte heller uppfattas reelltgränsen utgöra ettsom- -
hinder. kontroll vidEn den inre innebärgränsen attsom en person
tvingas och kanske genomgå någon form undersökningstanna av av
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honom eller hans bagage innebär tvekan begränsning i den friautan en
rörligheten och upplevs säkert också sådan, detäven ärsom en om
fråga tidsmässigt mycket begränsad kontroll. När det gällerom en

och andra försändelser har varken eller avsändarenpost mottagaren
något inflytande inteDe och för-över hurgränspassagen. närvet
sändelsen och hur den därvid behandlas. viktigaDetgränsenpasserar
för dem båda försändelsen inte fastnar i når framär att systemet utan
i avsedd tid, dvs. den fria rörligheten inte inskränks. under-Enatt
sökning enbart innebär försändelse kontrollap-attsom en passerar en

eller narkotikahund får genomsöka den lokalparat att en som
postförsändelsen innebär mycket litet intrång ellerettpasserar
dröjsmål och kan därmed inte hindra rörligheten.sägas

Enligt utredningens mening kan det därför i fortsättningenäven
godtas eller andra försändelser ankommer från EU-att post ettsom
land genomgår viss kontroll. Att kvarhålla försändelse i syfte atten
undersöka den torde dock inte tillåtet, i de fall brotts-utomvara en
misstanke uppstått. Vid misstanke brott gäller sedvanliga reglerom

Äranvändande tvångsmedel. rättsliga förutsättningar förom av
handen kan således försändelsen i beslag enligt vanliga regler.tas

En viktig fråga vilka kontroller tillåts i frågaärannan som om
undersökning handbagage och incheckat bagage på flygningar ochav
sjötransporter inom finns, framgåttEU. Det i avsnitt 13.1,som en
förordning från Rådet hanteringen vidbagage sådanarör trans-som av

Den grundläggande principen kontroller bagage vidärporter. att av
flygningar eller sjötransporter inom EU inte får förekomma. Tanken

bagage tillhör EU-resenärer skall kunna frånär att som separeras
bagage tillhör resande i tredjelandstrafik. sistnämndaDensom
kategorin skall underkastas kontroll inte förra.den I praktiken ärmen
det emellertid svårt skilja bagaget så principen kanatt ut att genom-
föras fullt Undantag från huvudregeln bagage medförsut. attom som

frånresande EU-land inte flygningenskall kontrolleras görsav om
eller sjötransporten börjar eller slutar i tredje land, eller denett om

för från tredje stigerland på underutrymme att ettger passagerare
vägen.

Enligt rådsförordning 392591 tillämpningsförordningoch frånen
Kommissionen 182392, innehåller regler kontroll-närmaresom om

förutsätts kontrollen flygbagageincheckat tillhörsystemet, av som
tredjelandspassagerare vid slutdestinationen förut-underäga rum
sättning det internationell flygplats inom EU. Kontrollenäratt en av
handbagaget kan antingen ske vid första destinationen inomden EU,

lämnar flygplanet vid slutdestinationendär, ellerom passageraren om
har suttit kvar i planet. Om tredjelandspassagerarepassageraren

blandats med flygninginternt inom EU påpassagerare som reser en
där någon kontroll tredjelandspassagerarens bagage inte har ägtav
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får allas handbagage kontrolleras vid slutdestinationen. Be-rum
till sjöss förutsättsträffande bagagekontrollen ske därpassagerare

bagaget lastas respektive lastas Incheckat bagage enbart trans-av. som
inom och alltså inte skall märkasEU, kontrolleras, skallporteras som

särskild bagagelapp.med typen av
de fall där bagage från både resande inom EU och resande iI

tredjelandstrafik har blandats får kontroller alltså förekomma även av
handbagage den resande inom medför. princip skalldet EU Isom

därvid regler tillämpas, inte den medför kansamma om som varor
visa det fråga EU-varor.äratt om

svårt detta dra några bestämda slutsatser vilkaDet är att av om
i fråga fall.kontroller kan godtas handbagage i aktuellasom om nu

Föreligger det misstanke brott kan kontroll självfallet genomförasom
enligt vanliga regler. Frågan dock i vad mån det finns förär utrymme

kontroller. Enligt utredningens mening kan ifrågasättasandra typer av
finns visst åtminstone för selektiva kontrollerinte det utrymmeom

stöd 63 § sådan kontroll skulle enbart ha till syftemed TuL. En attav
måste utformas iinförts från tredje land ochseparera varor som

med detta. sammanhanget bör dock vad företrädareenlighet I nänmas
frågan. Enligtför det engelska tullväsendet uttalat den aktuellaom

sammanblandningen bagaget mindre praktiskderas mening var av av
eftersom fråga bådabetydelse, kontrollerna desamma i omvar

kategorierna resenärer.
föregående avsnitt och har Sverige i likhetI det 7 13.2 nämnts att

har medgivits undantag från direktivet punktskat-med Danmark ett om
viss nivåUndantaget innebär Sverige har rätt överatt attter. en

alkohol och tobak införs resande,beskatta trots att varornasom av
fråga tillredan har beskattats i EU-land. En detett annat som en

början kan finnas anledning något beröra hur deklarationenäratt av
praktisktinförda bör anordnas.varor

likhet med vad sker i dag bör enligt utredningen denI som som
från EU-land till Sverige han eller honin anmälaett annatreser om

Införselvid införandet innehar alkohol eller tobak skall beskattas.som
i ske förs in i tullområdet. Begreppet tullom-dag näranses en vara

sjöterrito-i landområde ochråde definieras 4 § TuL Sverigessom
resandeluftrummet däröver. sagda innebärrium Det attsamt en som

sinexempelvis flygplats eller färjehamn skallkommer till göraen
fall, någontill tullpersonal finns platsen. I andraanmälan omsom

enligtinte finns tillgänglig vid åligger dettullpersonal gränsen,
anmälan vidgällande i princip resanderätt göra närmasteatten

tullplatstullanstalt.
finns ingen anledning för utredningenDet närmare övervägaatt om

införa i Danmark med brev-Sverige bör det tillämpassystem som
lådor, där deklarationer tullpliktiga kvantiteter kan lämnas. Detom
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bör bli uppgift för Generaltullstyrelsen vi börövervägaatten taom
efter det danska Utredningen vill för sin del bara framhållasystemet.
följande. Ett med brevlådor skulle troligen underlätta försystem

Åinresande deklaration för införda andra sidan detäratt avge varor.
inte givet den danska lösningen praktiskt användbar i Sverige.åratt
Med tanke den omfattande landgräns Sverige har och medsom

tillhänsyn det finns så många förhållandevis lätt kan nåsatt orter som
båt Sverige,med i blir det kanske svårt införa brevlådesystem.att ett

Erfarenheterna från Danmark inte heller odelat positiva.synes vara
viktig frågaEn vilken kontroll kan skatteplik-är utövas attsom av

tig införsel verkligen tillkännages. särskilt intresseAv är om en
ordning med stickprovskontroller vid alltså någongränserna, utan att
brottsmisstanke föreligger, kan godtas med stöd det undantagav som
Sverige har beviljats.

Vad i ingressen till punktskattedirektivetsågs attsom om-
erforderlig kontroll får kan möjligen tyda på stick-utövas att-
provskontroller vid tillåtna. kanDet emellertid enligtgränserna är
utredningen ifrågasättas sådana kontroller alkohol och tobak,om av

så fundamentalt kan komma i konflikt principenmedsom om varors
fria rörlighet, verkligen tillåtna. En rimligare tolkningär synes vara

kontroller i föroch sig får endast under förutsättninggörasatt attmen
de ligger inom för principen den fria rörelsen för Enramen om varor.

tolkning skulle innebära begränsat undantag påatt ettannan
punktskatteområdet skulle kunna principen fri varurörelsesätta om ur
spel. I detta sammanhang bör dock framhållas i Danmark göratt man

stickprovskontroller vid alkohol eller tobak försäven gränsenrena om
m.

Om det däremot föreligger misstanke alkohol eller tobakatten om
införs i strid föreskrifterna föreligger dock situation. Imot en annan

sådant fall det självklart ingripande kan ske redan vidärett att ett
med stöd det undantag Sverige har beviljats.gränsen av som

Slutsatsen det sagda enligt utredningen några stick-är attav
provskontroller vid resande från andra EU-länder integränserna av
bör förekomma. Däremot kan kontroll ske vid detgränserna om
föreligger misstanke införselolovlig alkohol eller tobak.om av

Ändrade regler misstankeom

kan finnas anledning diskuteraDet den nuvarandeäven avväg-att
ningen det gäller vilken misstankegrad krävs för tullennär attsom

få ingripaskall med tvångsâtgärder, detta inför framtida därett system
systematiska kontroller någongrundar sig enbart attsom passerar

nationalitetsgräns inte finnslängre kvar.en
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Redan i dag har tullen använda för den enskilde mycketrätt att
ingripande tvångsmedel grund misstanke är änsom svagareav en

för ingripande enligt rättegångsbalken.den krävs motsvarandesom
fråganden bakgrunden kan det egendomligtMot att ta upp omsynas

Frågan dockmisstankegraden kan och bör sänkas ytterligare. är
vissa kontrollmöjligheter vid de inremotiverad betänker attom man

faller för försämrad kontrollverksamhetbort. Riskernagränserna en
Ävenmåste och alla tänkbara lösningar övervägas.penetreras omnoga

åtgärder i tullde kompensatoriska ligger ändrat arbetssätt hosettsom
oförändrad kontrollnivå enligtoch polis betyder för bör utred-mest en

möjligheter till behandling.ningens mening andraäven tas upp
utgångspunkt diskutera vilken miss-viktig skallEn om man

utförsel inretankegrad bör gälla vid olovlig införsel eller deöversom
införas några helt straffprocessuelladet börgränserna är om nya

skulle vinna med sådan lösningbegrepp. Det kunna är att manman en
polisens befogenheteri viss utsträckning kan utöka tullens och att

Avgörande talar dock sådan lösning. Visserligeningripa. skäl emot en
innehåller VSL vissa från rättegångsbalken avvikande reglerredan nu

straffprocessuella tvångsmedel. delar gäller dockI rätte-storaom
gångsbalkens regler vid misstanke brott VSL. Deäven motom
skillnader förekommer förhållandevis begränsade.ärsom

införa misstankebegrepp,Om skulle heltett nytt t.ex.man
riskprofil, grund för inledande förundersökning eller somsom av

allaunderlag för vissa tvångsmedel skulle i princip motsvarighet tillen
få föras till denprocessuella regler i 23-28 kap. rättegångsbalken över

fråga de inre exempel kansärskilda regleringen i Somgränserna.om
personella tvångsmedel i form gripande,reglernanämnas att om av

tillanhållande och häktning skulle behöva omarbetas och ettanpassas
misstankebegrepp,ändrat

Vidare skulle det krävas särskilda regler förunder-även om
sökningsförfarandet erfordrasinnan uppnått sådan misstankeman som
för förundersökning enligt rättegångsbalken. Lagstiftaren har hittills

vissa polisens och tullensvelat undvika lagreglera delaratt av
brottsbekämpande verksamhet. bl.a. den allmännaDetta gäller
spaningsverksamhet sker det föreligger misstankarutan attsom om

ingårbrott och det allmänna informationsinsamlande ettsom som
naturligt i myndigheters regleringled dessa verksamhet. En varaanses

måstesvår åstadkomma, bl.a. nödvändighetdet skälet den medatt av
bli så allmänt hållen den skulle riskera bli innehållslös.attatt

Härtill kommer begreppet riskprofil står för arbetsmetod däratt en
profilen resultatet. svårt sådan arbets-Det tordeutgör attvara ur en
metod skapa användbar juridisk definition.en
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De synpunkter har anförts införa helt miss-mot att ett nyttsom nu
tankebegrepp för smugglingsbrott kan också anföras ersättamot att
misstanke konkret brott med misstanke viss brottslighet.ettom om

Sammanfattningsvis kan konstateras det skulle krävas mycketatt
genomgripande lagstiftningsåtgärder väljer inteattom man anpassa
den särskilda regleringen för de inre till redan förekomman-gränserna
de misstankeregler.

Det också svårt motivera varför vissär brott skulleatt typen av
kunna föranleda ingripande det begås vid överskridandenär inreav en

medan brott, det upptäcks förstgräns harnär gränsensamma om
förutsätter det föreligger starkare misstanke. Sompasserats, att en

exempel kan med olika misstankebegrepp, ingripandenämnas att, ett
den misstänks inneha eller narkotika skulle kunnamot som vapen

vid den inre enbartgöras grundgränsen statistisktattav personen
tillhör riskprofil medan ingripandemotsvarande inte skullesett etten

kunna ske inne i landet, där normala misstankebegrepp tillämpas.
Dessutom skulle lösning innebär har väsentligtatt etten som man
annorlunda misstankebegrepp vid gränspassering strida reglernamot
inom förutsätterEU, regler sikte gränspasseringatt tarsom som
skall interna regler likartat slag. kan tilläggasDetmotsvaras attav av
det redan finns visst avstånd mellan vissa VSL:s reglerett av om
misstanke och rättegångsbalkens regler. Detta skulle ökas på ettgap
mycket påtagligt i fråga de inre införsätt gränsernaom man om nya
misstankebegrepp, exempelvis riskprofil.

Det sagda talar för inte bör införa något miss-att nyttnu man
tankebegrepp i den särskilda reglering olovlig införsel ellerrörsom
utförsel de inre Utgångspunkten bör i ställetöver gränserna. attvara
analysera kan åstadkomma några förändringar med bibehål-om man
lande nuvarande begreppsapparat.av

Den misstankenivå föreskrivs i VSL för kroppsvisitation ochsom
ytlig kroppsbesiktning redan den lägsta nivå det straffpro-är som
cessuella känner, nämligen finns anledning anta. Detsystemet att
finns därför inte något sänka misstankenivån detnärutrymme att
gäller angivna tvångsmedel.nu

I fråga beslag och husrannsakan använder VSL misstankenivånom
kan antas. råder inteDet fullständig klarhet huruvida den gradenom

misstanke något högre graden anledningär anta. lEn vissänav
skillnad torde dock föreligga. Man bör därför bestämmelsernaanpassa
i den reglering olovlig införsel eller utförsel de inrerör översom

så det krävs grad misstanke förgränserna alla deatt samma av
tvångsmedel förekommer i de bestämmelserna. Detta talar för attsom

i fråga beslag och husrannsakan bör välja lolcutionenävenman om
anledning anta. Något sakligt skäl ha skilda nivåer föreliggeratt
inte. Man vinner också i klarhet uttryck används.om samma
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Med den föreslagna ändringen den misstankegradkommernu som
för samtliga tvångsmedel i införselkrävs den reglering olovligrörsom
utförseleller de inre den lägsta nivåöver gränserna att vara som

förekommer och den nivå också grund för inledautgör attsom
förundersökning enligt rättegångsbalken.

13.4 Tullens polisens kontrollbefogenheteroch

m.m.

i13.4.l Allmänt kontrollbefogenheter samband medom
gränspassage

avsnitt diskuterats vilka kontroller före-I 13.3 har typer av som
för närvarande och den rättsliga grunden för dem. Ut-kommer

redningen där redovisat vilka kontroller vid den inrehar gränsen som
frågaenligt utredningens mening kan komma i vid svensktett

medlemskap i EU.
Det sak under vilka rättsliga förutsättningar kontroll fårär en en

genomföras och vilka särskilda befogenheter skallen annan som vara
förknippade intemed kontrollen, den kontrollerade medverkarom
frivilligt. utredningens uppdrag ingår lägga fram förslag till hurI att
kontrollen vid de inre bör utformas i drag. En grund-gränserna stora

åtgärder olikaläggande fråga därvid vilka kontroller slagär som av
inrymmer och vad faller utanför. detta sammanhang måsteIsom
också in de befogenheter brottsbekämpande myndig-devägas som
heterna har i övrigt.

detta utredningen diskussionI avsnitt till det närmaretar upp
i kontroller vid den inre och vilka övervägandeninnehållet gränsen

kontrollbefogenheter i framtiden.kan och arbetsmetodergöras omsom
anslutning till detta diskuteras också samarbetsfrågor mellan tull ochI

polis.
förtjänar framhållas tullens och polisens verksamhetDet äratt att

Arbetsuppgifterna såledesreglerad endast i vissa avseenden. är
fastlagda medan däremot arbetsmetoderna i vissa avseenden heltär

i andra i eller författning.oreglerade och reglerade lagnoggrant annan
Regleringen naturliga skäl ingående det gäller ingripandennärär av

enskilda. Särskilt regleringen för sådana ingripandenärmot noggrann
omfattas grundlagsskydd.som av

befogenheteravsnitt 9 har utredningen redogjort för vilkaI som
tullen respektive polisen vid misstanke brott VSL.VSL motger om
finnas anledning här kort erinra dessa befogenheterDet kan att om

och vidga perspektivet till arbetsmetoderna.ävenatt
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Vid misstanke finnsbrott det regler hur utredningom om om
brottet, förundersökning, skall genomföras och vilka åtgärder fårsom
vidtas i samband med detta. Den viktigaste formen ingripanden motav
enskilda de straffprocessuella tvångsmedlen.utgörs Användningenav

tvångsmedel reglerad. Eftersomär tvångsmedel inoggrantav stor
utsträckning innebär inskränkningar i grundlagsskyddade rättigheter
tillåts inte reglerna tillämpas i strid med ordalydelsen jfr NJAatt
1977 403.s.

Vissa tvångsmedel i VSL, nämligen husrannsakan,omnämns beslag,
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning gripande och medtagandesamt
till förhör. frågaI de fyra först nämnda finns vissa särregler iom
förhållande till rättegångsbalken bl.a. innebär lägre miss-som en
tankegrad. I övrigt gäller rättegângsbalkens regler. I VSL föreskrivs

får använda där angivna tvångsmedel. Tullmyndighet ellervem som
tulltjänsteman får använda samtliga tvångsmedel. En polisman har,

vissamed undantag, i befogenheter tulltjän-stort sett samma som en
Även vissa andra tjänstemän har i VSL tillagts befogenhetsteman. att

använda tvångsmedel, vilket utvecklas i det följande.närmare
Den delen tullens och polisens brottsbekämpande verksamhetav som

faller utanför den egentliga förundersökningsverksamheten däremotär
inte författningsreglerad. Bland det inte föremål för för-ärsom
fattningsreglering bör i detta sammanhang särskilt under-nämnas
rättelseförfarande och spaning. Några kontrollbefogenheter mot
enskilda kan inte grundas sig underrättelseförfarande ellervare
spaning.

Tullen har vidare rad kontrollbefogenheter bygger påen som
bestämmelser i TuL. Bestämmelserna i TuL kompletteras regler iav
tullförordningen 1987:1114. Undersökning resväskor och annatav
handbagage får enligt 63 första§ stycket 3 TuL tullmyn-göras av en
dighet för kontroll anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligtattav
TuL eller föreskrifter meddelats med stöd den lagen har gjortssom av
riktigt och fullständigt. Vidare har enligt 64§ TuL förare eller
befälhavare transportmedel står under tullkontroll skyldig-ett som
het använda anvisad och tullmyndighetensvägatt att stanna
anmaning. Förare eller befälhavare på transportmedel inte stårsom
under tullkontroll också skyldig tullmyndighetsär att stanna
amnaning. Detsamma gäller Anmaning fårstannaattannan person.

det finns anledning anmälningsskyldighetnär före-att anta attges
ligger. Skyldigheten gäller fartyg se 68 § TuL.även ävenatt stanna

finnsDessutom det bestämmelser i 65 § TuL den ärattom som
skyldig begäran skall lämna de uppgifter behövs föratt stanna som
kontrollen. I motiven till 65 följande§ bl.a. prop. 198687:166sägs

97.s.
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Skyldigheten ifter och handlingar demandra änävenavser somangåenâeupp
medfördarutinmässigt skall lämnas transportmedel och

enligt föreskrifter med stöd tullageni tullagen ellervaror av
meddelade förskrifter. elvis enligt dennaExem resenärär en
bestämmelse skyldig begäran varifrånpå tul tjänstemansatt uppge
han kommer sitt allt för tulltjänstemannenoch attvisa uBedömap pass,

få underlag för smugglingsrisken.skall att

allaMed stöd 64 § tullförordningen får tullen undersöka utrymmenav
transportmedel för uppgifter har lämnats medi kontrolleraett att som

65 § TuL.stöd av
kanTullens befogenheter enligt 63-70 TuL ävenutövas av en

polisman biträder tullen 73 § TuL.som
tullagstiftningen finns också regler vilkaI såväl VSL som om

tillkommerskyldigheter befogenheter i kontrollhänseendeoch som
verksamhetsområden.befattningshavare inom andra

sedanKustbevakningen tidigare del Tullverket ärmenvar en av
förmyndighet. Kustbevakningenslutet 1980-talet svararav en egen

övervakningen längs landets kuster. I Kustbevak-den reguljära, civila
uppgifterarbetsuppgifter ingår bl.a. vissa brottsbekämpandeningens

Kustbevakningens med-1982:39523 § polislagen och lagense om
åligger detövervakning. Enligt 14 § VSLverkan vid polisiär en

tjänstgöringden mån hansvid Kustbevakningen itjänsteman att
i VSL inteföranleder det övervaka brott ägerattnoggrant som avses

enligtvid Kustbevakningen hartjänstemanEn rättsamma somrum.
gripa den misstänksrättegångsbalken tillkommer polisman att somen

befinner sigför brott VSL och till förhör medta denattmot som
§,§, husrannsakan 18brottsplats. I fråga beslag 15en om

tjänstemankroppsbesiktning 19 § harkroppsvisitation och ytlig en
befogenheter tulltjänsteman.vid Kustbevakningen samma som en

tullpersonal medockså biträdaPersonal vid Kustbevakningen kan
vid Kustbe-kontrolluppgifter. har tjänstemanEnligt 73 § TuL en

tullagstift-kontroll ivakningen vid utövandet sådan som avsesav
enligttulltjänstemanbefogenheter tillkommerningen ensamma som

§§ TuL.63-70
fördelar ocksågäller i vissaBestämmelserna i 14 och 15 §§ VSL

järn-vid Statensoch fyrstaten och tjänstemäntjänstemän vid lots-
beslag.begränsade tilltjänstemäns befogenheter dockDessa ärvägar.

också för posttjän-motsvarandetill den 1994 gälldeFram 1 enmars
enligt 73 § TuLjärnvägsföretagAktiebolag ochPosten ärsteman.

frågaenligt den lagen ikontrollverksamhetskyldiga medverka iatt om
uttryckligpå järnväg. Genombefordras med ellerpost ensomvaror

vid järnvägsföretag ochpersonali § harregel 73 TuL angetts att
i 63-70 §§befogenheterAktiebolag inte fårPosten utöva som anges

TuL.
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Gränskontrollgruppen har i sin slutrapport s. 73 föreslagit att
kombinerade polis- och tullgrupper skall arbeta vid de färjelägen och
flygplatser inre och därutgör kontrollverksamhetgräns skall ägasom

Godskontrollen skall primärt uppgift för tullen medanrum. vara en
Över-personkontrollen i första hand skall uppgift för polisen.vara en

vakningen måste enligt Gränskontrollgruppen diskret och in-vara
gripandena bör i utsträckning grunda sig på riskprofiler, resultatstor

spaningar och på information från tullens och polisens internatio-av
nella underrättelsesamarbete.

13.4.2 Närmare vissa arbetsmetoderom

kanDet finnas särskild anledning beröra frågan vissanärmareatt om
arbetsmetoder huvudsakligen används i den delen tullens ochsom av
polisens spaningsverksamhet syftar till övervaka inteatt attsom varor
förs in i eller landet i strid med förbud eller andra restriktioner.ut ur

Underrâttelseförfarandet har berörts i avsnitt 13 3 och i avsnitt 11
.

kompensatoriska åtgärder. Beteckningen underrättelseförfarandeom
har valts bakgrund verksamheten i huvudsak består imot att attav
inhämta uppgifter, s.k. underrättelser. Uppgiftsinhärntandet sker från
register, från andra enheter inom myndigheten eller från andra
myndigheter och inom och landet, från allmänna källorutomorgan

från tips och andra upplysningar från allmänheten. Eftersomsamt
underrättelseförfarandet huvudsakligen består i inhämta ochatt
bearbeta uppgifter det framför allt lagstiftningenär tillgång tillom
registeruppgifter och användningen sådana uppgifter kanom av som
komma in i bilden. alltI väsentligt emellertid underrättelseförfa-är
randet oreglerat.

Detsamma fallet med spaning. Vadär intresse härär iärsom av
första hand vad brukar kallas brottsspaning, dvs. spaning eftersom en

Äveneller efter gods med anledning misstanke brott.person av om
traditionell personspaning, varmed bl.a. övervakning vissaavses av
kända kriminella och deras förehavanden, kommer emellertid in i
bilden. börDet särskilt spaning inte i sig underlag förnoteras att ger
ingripanden enskilda. En sak spaning kan resulteraärmot attannan
i brottsmisstanke, i sin kan underlag för exempelvisturen som ge
straffprocessuella tvångsmedel.

Spaning arbetsmetod såväl vidanvändsär innegränsenen som som
i landet. Både tullen och polisen begagnar sig metoden. Det finnsav
inte några särskilda författningsregler spaning, derör utöversom
allmänna principer gäller för verksamheten i Vissa allmännastort.som
uttalanden polisens spaningsmetoder gjordes riksdagen är 1982.om av
Efter ha hänvisat till vissa allmänna principer uttalade utskottetatt
bl.a. följande bet. 198182:JuU38, 14.s.
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anledning frågornaMed de berörda polisens spaningsmetoderav om
vill utskottet framhålla det givetvis framträdandeäratt ett sam-
hällsintresse den brottsli heten bekämpas effektivt. Dengrövreatt
allvarliga narkotikabrottsligheten brottslighet tordegrövreoc annan

fall bedrivasi vissa i sådana former dessa brottstyattnumera er
intar viss särställning från brottsbekämpningssynpunkt. Moten en

påbakgrunden utskottet det arbete utveckla spanings-att attanser
metoderna kriminalitet aktuellt slag har bedrivits harmot ettav som
värde.

sidan torde det stå klart i vissa hänseendenA andra det häratt
har varit frå arbetsmetoder från allmänna synpunktera om som
inbjuder till iskussion. gäller område där, förutDet ett sagts,som
nå absolut fasta rättsregler inte finns och enligt sakens naturra
svårligen kan Samtidigt måste framhållas denställas attupp.
omständigheten särskilt slags spaningsmetoder inte äratt ett
uttryckligen förbjudna enligt svensk lagstiftning aldrig i sig kan

tillräckliga skäl för vidare utgå fran ocksåde börutgöra att utan att
tillämpade Vadbli här i landet. saken enli tutskottets mening gäller

fråga inriktningen isens arbete där intressetär ytterst en om av po
effektivitet rättssäkerhets- integritetskraven sigoch brytersamtav

varandra.mot

också regleringen särskiltHär bör i 8 § polislagen l dennämnas.
paragrafen föreskrivs tjäns-polisman skall verkställaatt en som en
teuppgift skall under iakttagande föreskrivs i lag ellervadav som

författning ingripa försvarligt tillmed hänsynsätt ärettannan som
åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas,
skall ske endast i den form utsträckning behövs fördetta och den som

avsedda resultatet skall uppnås. ingripande begränsardet Ettatt som
någon de grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap.av som anges
regeringsformen får aldrig grundas enbart 8§ polislagen. Be-
stämmelsen uttryck för de allmänna principer gälla ävenger som anses
för verksamhetsområden brottsbekämpning,andra sysslar medsom
nämligen legalitets-, behovs-, ändamåls- proportionalitetsprin-och
ciperna.

tillI motiven bestämmelsen läggs fast vissa grundläggande principer
för användningen spaningsmetoders.k. okonventionella prop.av
198384:lll 46f. sådan grundläggande princip polisenEn är atts.
aldrig få begå för efterforskabör kriminaliserad handling kunnaatten
eller avslöja brott. polisen aldrig bör fåEn ärett att provoceraannan

förmå brottslig aktivitet. Vidare läggseller eljest någon inledaatt en
underlåta vidta före-fast polisen aldrig spaningsskäl får attatt av

för misstänktskrivna åtgärder brott eller brott Enmot en person.
ingripanden kortare tid. Ettsak vissa kan uppskjutasär attannan en

leveranser narkotika,exempel på det s.k. kontrolleradeärsenare av
polis avsiktligen låter narkotikakuririnnebär tull ochatt ensom

narkotikani syfte avslöja dengränsen äratt mottagarepassera som av
och i övrigt aktuella brottsligheten.ligger bakom denpersoner som
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Frågan spaningsmetod godtagbar eller inte måste alltidär görasom en
med utgångspunkt i metoden försvarlig med hänsynär tillom
åtgärdens syfte och övriga omständigheter.

Spaning förekommer inom för förundersökningäven jfr 23ramen
kap. § rättegångsbalken.l Någon särskild reglering sikte påtarsom
spaning under förundersökning finns inte. De allmänna principer om
förundersökning i 23 kap. 4 § rättegångsbalken, nämligensom anges

förundersökning inte får bedrivas så någon onödigtatt utsättsatten
för misstanke eller drabbas kostnad eller olägenhet undersamt attav
förundersökningen skall belysas omständigheter talar såväl försom

den misstänkte, dock tillämpligaär spaningäven underemotsom
förundersökning.

De nämnda motivuttalandena sikte på såväl spaningtarovan som
sker inom för förundersökning spaning.ramen som annan

Spaning kan förekomma i många olika former. sådanEn form, som
har likheter med underrättelseförfarandet, registerspaning, vilketär
innebär kontrollerar vilka uppgifter förekommeratt man som om
exempelvis fordon, företag eller viss företeelse iett etten person, en
olika offentliga eller sekretessbelagda register. Med spaning åsyftas
dock vanligen fysisk spaning, dvs. fysisk övervakning exempelvisav

plats, transportmedel elleretten en person.
Fysisk spaning riktas eller transportmedel kanmotsom personer

genomföras exempelvis i form dold övervakning från fastav en
placerad kontrollpunkt eller i den formen civilklädda tjänstemän röratt
sig i närheten det objekt övervakas och eventuellt följer efterav som
objektet.

liggerDet i sakens spaning åtgärd denärnatur att en som person
spaningen riktar sig inte bör få vetskap dvs. det ärmotsom om, en

metod där polis och tull arbetar i det fördolda eller i varje fall inte
redovisar sina insatser.öppet

Flertalet tullens polisensoch arbetsmetoder dock sådanaär attav
det direkt framgår den kontrollerande myndigheten villatt upp-
gifter.

finnsDet inte någon allmän skyldighet lämna upplysningar tillatt
myndigheter. I den mån föreliggerdet sådana skyldigheter finns dessa
reglerade i lagar och andra författningar. Detta gäller skatteför-t.ex.
valtningens område. På tullområdet finns det, tidigare nämnts, ettsom
omfattande regelverk med bestämmelser anmälnings- ochom
uppgiftsskyldighet vid införsel och utförsel bl.a.av varor.

förInom förundersökning får enligt 23 kap. 6 § rätte-ramen en
gângsbalken förhör hållas med och kan lämnaantasvar en som
upplysning betydelse för förundersökningen. Någon skyldighet förav
den enskilde sig föreligger däremot inte. Om vederbörandeatt yttra

sig angående någon omständighetvägrar vikt föräratt yttra som av
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utredningen kan han redan under förundersökningen få avlägga
vittnesmål vid 23 kap. 13 § rättegångsbalken.rätten

finnsInte heller det någon allmän skyldighet för den enskilde att
och underkasta sig kontroll. Om myndighet hejdarstanna etten

förtransportmedel ingripa någon i detta eller för inhämtaatt mot att
uppgifter från exempelvis föraren eller befälhavaren eller från någon

medför ingripandet inskränkning i rörelsefriheten förpassagerare en
alla färdas i transportmedlet. En sådan inskränkning kräversom

jfrlagstöd 2 kap. 8 och 12 §§ regeringsformen.
harTullen hejda transportmedel med stödrätt bl.a. 64 ochatt av

68 §§ TuL. En grundläggande förutsättning för tullen skall kunnaatt
genomföra fysisk undersökning exempelvis fordon elleretten av av
något medförs i detta självfallet fordonet i fråga, detär attsom om
behövs, kan hejdas och kvarhållas med våld till dess under-att
sökningen har genomförts. Befogenheten hejda transportmedel haratt
därför praktisk betydelse i tullarbetet. Tullens befogenheter påstor

områdedetta mycket vidsträckta och omfattar sådanaär åtgärderäven
exempelvis uppehålla tåg 63 § tullförordningen ellerattsom att

luftfartygbegära hindras avgå eller landa 98 §att att attanmanas
första stycket 3 luftfartsförordningen, 1986: 171. Tullens befogenheter

hejda transportmedel således utförligt reglerade.äratt
För polisens del finns inte någon motsvarande reglering. Det har

tidigare det ligger i sakens polisen haransetts att rättnatur att att
hejda fordon polisen med stöd någon regel harett rätt attom av
ingripa någon färdas i fordonet. Eftersom hejdande i sakmot ettsom
innebär rörelsefriheten inskränks för alla dem befinner sig iatt som
fordonet har det under år framförts synpunkter polisensattsenare
befogenheter på detta område måste lagregleras och inte bara härledas

andra regelsystem. Polisrättsutredningen har i sitt betänkande SOUur
1993:60 Polisens rättsliga befogenheter föreslagit regelatt en om
polisens hejda fordon införsrätt i polislagen. Utredningen haratt
föreslagit befogenheten skall omfatta bl.a. de fall där det finnsatt
anledning föraren någoneller färdas i fordonetatt anta att annan som
har begått brott. Utredningen har däremot avvisat tanken påett att
polisen skall fordon i renodlaträtt spaningssyfte, dvs.att stoppages
innan har nått till sådan misstanke förundersökning kanattman upp en
inledas 2300.s.

Narkotikahundar ingår reguljärt inslag i bådeettnumera som
polisens och tullens verksamhet. Hundarna används dels för att
genomsöka med det föreligger någonutrymmen utan attvaror,
misstanke det vid just tillfälletdet förekommer narkotika, delsattom
för snabbt genomsöka platser eller transportmedel däratt man
misstänker narkotika kan finnas dold. narkotikahundEn äratt storen
tillgång den kort tid kan kontrollera antalatt ett stortgenom
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Är erfarenföremål eller hunden den mycketärett stort utrymme. ett
hjälpmedel. Hunden ofta det förekommertillförlitligt kan avgöra om

försök gjorts förstöra luktämnet,narkotika haräven att t.ex.om
doftandeplacera vitlök eller andra kraftigt ämnenattgenom peppar,

sikteintill narkotikan. finns inte några författningsreglerDet tarsom
regel används depå användningen narkotikahundar. Somav som

i tullens eller polisens spaningsverksamhet. Om narko-hjälpmedel en
narkotika emellertid dettatikahund markerar förekomsten ärav

skall uppstå.normalt tillräckligt för misstanke brottatt en om
i lagstiftningtvångsmedel i rättegångsbalken ochReglerna annanom
verkställasutformade med hänsyn till åtgärden skallär att av en

för kontroll kande fall teknisk utrustning användsI en manperson.
ellerfråga användning tvångsmedelfråga sig det är ett omom om av

larmbågeåtgärd. Som exempel kannågon nämnas atttyp enannan av
föremål genomlyses medkroppsvisitation eller röntgenersätter att ett

teknisk utrustning.eller annan
torde normalt fyllaUndersökning i form genomlysning sammaav

föremål. Föremålethusrannsakan, nämligen eftersökasyfte attensom
förvaringsställe. Dethusrannsakan skall hus, eller slutetför vara rum

vid kontroll i formdet sistnämnda aktuelltärär närmast en avsom
genomlysning.

belyst. Viss ledning kandiskuterade frågan inteDen är närmarenu
säkerhetskontroll vid flygplatser.reglernadock hämtas ur om

framställning frånpå området aktualiseradesLagstiftningen genom en
få utvidgade befogenheterRikspolisstyrelsen, begärde attattsom

Avsiktenkroppsvisitation på flygplatser.företa husrannsakan och var
första handflygpassagerare och deras bagage. Ikunna undersökaatt

tillsammansskulle kontrollen gå till på det sättet att passagerareen
den inte utslagsitt bagage skulle detektor. Ommed gavpassera en

propositionenytterligare undersökning inte Iskulle någon göras. togs
undersökningkroppsvisitation, dels regeldels regel omom enupp en

Tillämpningsområdeteller slutet förvaringsställe.väska annatav
fraktgods och andravidgades änävenatt personer passagerareavse

Bestämmelsenpå flygplatsens område.uppehåller sig omsom
kontroll på1970:926 särskildkroppsvisitation finns i 3 § lagen om

elektriskkroppsvisitation skerflygplats. I 5 § talas som genomom
framhöll departements-motiven till bestämmelsenmetalldetektor. I

till användningmetod i första hand avsågs kommachefen denatt som
vilket hanmetalldetektor,kroppsvisitation användningvid avvar

personliga integriteten.relativt ringa ingrepp i denansåg innebar ett
användningenlagstiftningsärende uppenbarligendetta harI av

kroppsvisitation. Huruvidaformmetalldetektor betraktats som en av
undersökningmetalldetektor också, såvittanvändningen avavserav

osäkert.form husrannsakanhar betraktatsbagaget, är merasom en av
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Här kan också jämförelse med de larmbågar finns igörasen som
exempelvis varuhus och ingår led i deras larmsystem. Attettsom som

sådan larmbåge visserligen form kontrollutgörpassera en en av men
denna rättsligt oreglerad.är

I detta sammanhang kan det också finnas anledning erinraatt attom
undersökning och andra försändelser kan ske i formpostav av
genomlysning. Utredningen har tidigare behandlat fråganden i avsnitt
l3.3.6.

13.4.3 Konsekvenserna ändrat kontrollsystemettav

13. Behovet3.1 ändrade kontrollbefogenheterav

Allmänt

Vid svenskt medlemskap i EU måste, framgått kontroll-ett som ovan,
verksamheten helt inriktning eftersom denänges en annan nu
reguljära tullkontrolleni princip upphör vid den inre I avsnittgränsen.
13.3 har utredningen för kontroller vid den inre igränsenstannat att
princip enbart skall få förekomma vid misstanke brott. Dettaom
ställningstagande får betydelse för hur kontrollbefogenheterna närmare
utformas.

enligtDet utredningens mening viktigt skilja mellanär åatt ena
sidan kontroller innebär ingripanden enskilda och å andramotsom
sidan myndigheternas allmänna verksamhet uppdaga och beivraatt
brott.

Reglerna kontroller enskilda för närvarande intagna iärmotom
VSL och i tullagstiftningen. Sådana ingripanden enskildamot som
grundar sig på misstanke brott skall enligt utredningens förslagom
kunna ske vid den inreäven Utredningen detgränsen. ser som
utomordentligt viktigt lagstiftningen utformas så den friaatt att
rörligheten inte leder tillöver negativa konsekvenser formgränserna i

exempelvis ökad narkotikahandel eller brottslighet.av annan grov
Övervägandena vilka kontrollbefogenheter krävs vid den inreom som

har gjorts med utgångspunktgränsen i detta Samtidigt måstesynsätt.
de förändringar föreslås självfallet stå i överensstämmelse medsom
det internationella regelverket och med den svenska rättstraditionen.

det följandeI kommer utredningen i detalj gå in på reglering-att mera
de tvångsmedel får användas vid misstanke brott.en av som om

Vid sidan den kontrollverksamhet riktar sig direkt motav som
enskilda med anledning misstanke konkret förekommerbrottettav om

omfattande arbete inom såväl tullen polisen iledett ettsom som
myndigheternas allmänna brottsuppdagande och brottsbeivrande
verksamhet. Den allmänna spaningsverksamheten, dvs. sådan
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spaningsverksamhet inte har anknytning till något konkret brott,som
därvid viktig beståndsdel. intresseAv bl.a. gränsdrag-utgör ären

ningen mellan spaningsverksamhet och kontroller innebärsom
ingripanden enskilda.mot

mening innebärEnligt utredningens inte avskaffandet systematis-av
ka kontroller vid den inre något hinder exempelvisgränsen mot att
civilklädd personal från tullen ocheller polisen finns vid ochgränsen
diskret trafik förekommer.övervakar den De iakttagelser dåsom som

kan i vissa fall leda till uppkomsten brottsmisstanke ochgörs av en
således upphov till kontroll. andra fall kan övervakningen ledaIge en
till fortsatta spaningsâtgärder eller andra åtgärder, t.ex. att en
promemoria bildar pusselbit i underrättelseförfaran-upprättas som en
det.

föreligga något hinderDet bör inte heller tullen,mot att om
överenskommelse härom kan träffas med berört företag, låter personal
finnas ombord på transportmedel destinerade till Sverige och där
utföra övervakningsuppgifter Utredningennyssnämnda slag. villav

finnasdock peka här kan komplikationer i det avseendetatt att
tjänstemän i princip endast kan myndighet och fullgörasvenska utöva

myndighetsfunktioner på svenskt territorium. Genom mellanstatliga
överenskommelser, avtal gränstullsamarbete, kan dockt.ex. avstegom

får påfrån denna princip. Det ankomma Tullverketgöras närmareatt
tillåtas.analysera vilka arbetsmetoder kansom

Övervakning får betydelse bådedet skisserade slaget i detav nu
långsiktiga Enligtdirekta kontrollarbetet och i den verksamheten.mer

mening det emellertid förutsättning för metodenutredningens är atten
skall kunna godtas Övervakningen sådan utformning denatt attges en

intryck regelrätt ställerinte gränskontroll. Detta höga kravger av en
på framför allt tullen finna lämpliga arbetsformer.att

Användningen narkotikahundar bör spanings-ettav ses som
Enligthjälpmedel. utredningens mening bör den bakgrundendet mot

princip föreligga något hinder låta narkotikahundar ingåi inte mot att
i den används vid diskret övervakning den inreutrustning som en av

Om tullpersonal finns ombord transportmedel bör, med degränsen.
begränsningar har enligt utredningens mening ävenangettssom ovan,
narkotikahundar kunna medföras och utnyttjas i arbetet.

betydelse detDe internationella kontakterna redanär närstorav
gäller bekämpa internationella och organiserade brottsligheten.denatt

finns redan antal bilaterala samarbetsavtal på tullområdet.Det ettnu
i kraft Sverige fåttoch med EES-avtalet har har tullsam-I trättatt

EFTA-länderarbetsavtal med länderna inom EU med t.ex.samt som
Österrike. finns polisen internationellaVidare både inom tullen och

för den tredje pelaren pågår arbete medsamarbetsorgan. Inom ramen
fördjupa samarbetet mellan länderna inom EU inom såväl polisensatt
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tullens verksamhetsområden. Detta beskrivs i avsnittnärmare 11som
och 13.5.

Det internationella samarbetet bl.a. uppslag för hurger nya
arbetsmetoder i brottsbekämpningen kan utvecklas, förmedlar
kunskaper brottslighetens utveckling i andra länder ochom ger
underlag för allmänna bedömningar vilka hot från den organiseradeav
brottsligheten landet står inför. Vad intressant i dettaär mestsom som
sammanhang dock det internationellaär samarbetet ocksåatt ger
upphov till konkreta uppgifter brottsmisstankar och misstänktaom om

Uppgifter den deär grund förutgörarten attpersoner. som av
misstanke brott kan underlag för kontroll.om ge en

Det torde inte råda någon tvekan det internationellaattom
samarbetet mellan brottsbekärnpande myndigheter kommer bli ännuatt
viktigare i framtiden. Inom detta område krävs det åtgärder för attnya
utveckla samarbetet. fråganDen behandlas i avsnitt 13.5närmare om
kompensatoriska åtgärder.

I tullens och polisens allmänna verksamhet uppdaga beivraochatt
brott ingår också underrättelseförfarandet. Utredningen vill under-
stryka underrättelseverksamheten kommer bli viktigare iännuatt att
framtiden. och medI det kommer krävas brottsmisstanke föratt att
kontroll vid den inre kommer produkterna underrättelse-gränsen av
verksamheten i form konkreta uppgifter bli viktigt underlagatt ettav
för bedömningar föreliggerdet misstanke brott. Det måsteav om om
därför prioriterad uppgift för tullen och polisen ytterligareattvara en
utveckla sina arbetsmetoder på detta område.

Enbart utveckling arbetsmetoderna detta område ären av
emellertid enligt utredningens mening inte tillräckligt. Det krävs också

tullen och polisen i ökad utsträckning får tillgång till vissaatt
uppgifter. Det utredningen har i åtanke uppgifter transportföre-är ur

bokningsregister. Den frågan behandlas i följande avsnitt.tagens ett
Användningen tekniska kontrollmetoder med något enstakaär,av

undantag, inte reglerad. förhållandetDet detnärmare råder vissatt
osäkerhet tekniskt förfarande vid kontroll betraktaärett attom en som

tvångsmedel enligt utredningens mening till viss försiktighet.ett manar
Man måste både till syftet med användningen tilloch det in-se
tegritetsintrång kontrollen innebär. fallI de sig inomrörsom man
grundlagsskyddat område, skyddet husrannsakan, måstet.ex. mot
enligt utredningens mening beträffande sådana kontroller ärsom
jämförbara med tvångsmedel uppställas krav lagstöd förett samma
åtgärden.
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Tillgång till uppgifter om passagerare m.m.

Utredningen har i det föregående framhållit vikten tull och polisattav
i utsträckning bearbetar informationstörre i syfteän klarläggaattnu

det i enskilda fall föreligger brottsmisstanke eller Frågan dåärom
förutsätterdetta tullen och polisen får tillgång till uppgifter iattom

utsträckning i dag. Vad utredningenstörre än har i åtankenärmast är
transportföretag bör åläggas skyldighet lämna vissa uppgifterattom
exempelvis bokning fordon.ochom av passagerare
avsnittl 13.3 har utredningen kortfattat redogjort för det förslag om

uppgiftsskyldighet för flygföretag Datastraffrättsutredningen harsom
fram.lagt Förslaget, har remissbehandlats, förövervägssom

närvarande i Justitiedepartementet. EU-gränskontrollutredningen vill
för sin del framhålla följande i anslutning till Datastraffrättsutred-
ningens förslag.

Eftersom den systematiska kontrollen vid de inre upphörgränserna
vid medlemskap i EU det enligt utredningens meningär viktigtett
framför allt för effektiv narkotikabekämpning myndigheterna fåratten
erforderlig tillgång till uppgifter vilka Ettgränsen.om som passerar
utökat informationsflöde och bättre arbetsmetoder för bearbetaatt
information betydelse för kompenseraär bortfalletstor attav av
generella kontrollmöjligheter.

Frågan hur målet med effektivare kontrollverksamhet skall kunnaen
nås i alltför utsträckning avkall rättssäker-utan att storman ger
hetskraven och på skyddet för den enskildes integritet emellertidär
inte lätt lösa. Datastraffrättsutredningen har uttalat följande i dennaatt
fråga SOU 1992:110 492f.s.

Det starkt samhälleligt intresse polisär och tull har tillgångett att
till effektiva imotmedel sin brottsbekämpande verksamhet. Den
ökade rörligheten det nödvändigt hållaöver gränserna gör att en
viss kontroll internationella förbrytare,över det föräven om
tillfället inte finns någon konkret brottsmisstanke dem.mot

En sak det misstanke konkretär brottutan att ettannan om om
föreligger bör möjligt få uppgifter personregisteratt utvara ur om
resandes färdvägar Det kan finnas risk för ökade möjlig-attm.m.
heter samla in och bearbeta data föröppnar vägenatt ett mer
urskillningslöst insamlande uppgifter. Förspaninginnebär till sinav

obestämt och obegränsat uppgiftsinsam ande. kanDetnatur ett
finnas risk för uppgifter samlas in bara den anledningenatt attav
de kan bra ha i framtiden, sambandet medatt trots att ettvara
konkret brott fått släppas. Databehandlingen innebär samtidigt att
informationen blir lättåtkomlig och därigenom integri-mer mera
tetskänslig. Avgörande vid den ning här måste ske mellanavvärisåer som
effektivitet och integritet vilka för otillbörligt integritetsin-är
trång åtkomst till flygbolagens bokningsregister kansom en
medföra.
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Enligt vår bedömning leder sammanvägning dessa intressenen av
till uppgiftslämnande för förspaning endast undantagsvis böratt

ifråga. Samhällets intresse sådana uppgifter lämnaskomma attav
det gäller illegal narkotikahantering, ochnär terrorismt.ex. annan

synnerligen brottslighet dock såsådan väga tungt attgrov synes en
uppgiftsplikt för flygbolagen bör kunna godtas.begränsad

Datastraffrättsutredningens förslag fick blandat mottagandeett av
Vissa remissinstanser ansåg förslaget innebarremissinstanserna. att ett

alltför ingrepp i den enskildes integritet. Andra ansågstort att
utvidgas eftersom det föreliggandeuppgiftsskyldigheten borde

bli någon praktisk betydelse för kontrollverk-förslaget inte skulle av
Bland dem avstyrkte förslaget på sistnämnda grundsamheten. varsom

Kritik har också riktats oklarheter detGeneraltullstyrelsen. närmot
gäller tillämpningsområdet.

Utredningen vill först och främst peka sådana uppgifteratt om
de brottsbekämpande myndigheterna redan i dag kan fåresande som

stöd bl.a. rättegångsbalkens regelsystem självfallettillgång till med av
härvidlagkunna utnyttjas i framtiden. Någon ändringkommer ävenatt

således inte avsedd.är
frågan olika uppgifter börDet diskuteras ärsom nu om vara

polisen i de fall det inte föreligger någonåtkomliga för tullen och även
brott. sig således uppgifter för den allmännamisstanke Det rörom om

och för det brottsförebyggande arbetet, dvs.spaningsverksamheten
förundersökning. områdenverksamhet ligger vid sidan Dessasom av

oreglerade. tidigare har verksamheti huvudsak Som nämntsär ger av
enskilda.inte för tvångsingripandendetta slag motutrymme

tillgång tillFrån strikt effektivitetssynpunkt skulle generellen
självfalletuppgifter betalningssätt,resenärer, resvägar, m.m. varaom

Medför både tullens och polisens spaningsverksamhet.värdestortav
kartlägga exempelvishjälp sådana uppgifter skulle kunnamanav

ofta till visst land intressantärett som urpersoner som reser
ellersmugglingssynpunkt väljer ovanligaoch resvägarpersoner som

avviker från det normala. Man skullei övrigt företar någotsom som
Uppgifter enbartskaffa sig ökade kunskaper beteendemönster.om som

integritetskänsliga.inte i sig påtagligtkan hellerrör sägasresor vara
naturliga förklaringar tillskall ställas det kan finnasdettaMot att

ovanligvid första anblicken sig underliga. Enbeteenden tersom
vissförklaring i personligt besökkan ha sinresväg ort.ett en

personliga och yrkesmässigakan grundas på bådeFrekvent resande
tordeuppgifter ochEnbart insamlandefaktorer. resenärer resorav om

till brottsmisstanke. Förendast i undantagsfall upphov att gege en
debearbetningi enskilda fallet skulle det krävasresultat det av

respektive polisens kännedomuppgifter kom till tullens somsom
berörda Detinnefattar kontroll andra uppgifter demot personerna.om
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framför allt det sistnämndaär innebär avsevärda risker försom
integritetsintrång. Om vill uppnå möjliga effektivitetstörsta iman
brottsbekämpningen detta emellertidär oundviklig följd.en

Frågan uppgiftslämnande i brottsförebyggande syfte ärom ytterst
fråga vilken avvägning skall mellan å sidangörasen om som ena

effektivitet i brottsbekämpningen och å andra sidan kravet på
rättssäkerhet och integritet för den enskilde. Utredningen har noga

denna fråga.övervägt
Utredningen har i det föregående förkastat tanken låta ickeatt

misstankebaserade riskproñler förgrund kontroll.utgöra Utredningen
har vidare funnit det skulle krävas mycket genomgripandeatt
lagstiftningsåtgärder frångör de grundläggandeavstegom man
principerna inom det straffprocessuella området. införaAtt upp-
giftsskyldighet för spaning inomän förägerannan som rum ramen
förundersökningen skulle innebära sådant principiellt Enett avsteg.
uppgiftsskyldighet omfattar integritetskänsliga uppgifter ochsom som
skulle fylla funktionen allmän källa för tullens och polisensav
underrättelseverksarnhet knappast förenlig med svenskär rättstradition
och skulle enligt utredningens mening från integritetssynpunkt
innebära alltför ingrepp.ett stort

Däremot bör uppgiftsskyldighet knyts till medsystemeten som
särskild kontroll enligt utredningens mening kunna godtas. Särskild
kontroll förutsätter, framgår avsnitt 13.3.6, det visserligenattsom av
föreligger misstanke brottslighet samtidigt utrymmeom grov men ger
för ingripande även vilka det inte kan riktasmot motpersoner en
konkret brottsmisstanke. föreslagnaDen regeln särskild kontrollom
uppfyller kravenäven proportionalitet. Enligt utredningens mening
bör för uppnå ökad effektivitet i tullens arbete, skapaattman, en
möjlighet för tullen få uppgift vilka resande kan förväntasatt om som
ankomma med eller med viss förutsättningartransportavresa en om
för särskild kontroll i fråga för handen. Medärtransportenav en
sådan lösning får tullen möjlighet redan innan anländeratt transporten
skaffa sig kunskap vilka bokade.resenärer Detärom som ger

för kontrollera vissa innebärDet ocksåutrymme närmare.att personer
tullen får möjlighet kontrollennärmare överväga i förstaatt att om

hand bör inriktas mindremot en grupp.
likhetI med Datastraffrättsutredningen utredningen attanser upp-

giftsskyldigheten bör begränsas till vissa konkreta förhållanden,
nämligen uppgifter viss resande förväntaskan komma tillom en som
eller lämna landet med viss och uppgifter vilkatransporten om
resande kan förväntas komma till eller från riket med visssom resa en
transport.

Utredningen kan i allt väsentligt ansluta sig till Datastraffrättsutred-
ningens överväganden hur uppgiftsskyldigheten bör utformas. Deom
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uppgifter uppgiftsskyldigheten bör omfatta uppgifterärsom om namn,
bagage, medresenärer, bokningsställe och bokningssätt.resrutt,

Utredningen uppgifter detta slag inte bör inhämtasattanser av
datamedium. Det kan vidare lämpligt införa särskilda reglerattvara
för gallring uppgifterna. Gallringsreglerna bör inte omfatta fall därav
förundersökningsreglerna tillämpliga.är

Datastraffrättsutredningen har föreslagit beslut uppgiftsläm-att om
nande skall meddelas domstol på framställning åklagare. Enav av
möjlighet för åklagare fatta interimistiska beslut har dock öppnats.att

Enligt utredningens mening torde det tillhöra undantagen att en
fråga uppgiftslämnande aktualiseras i sådan tid beslut fattaskanattom

domstol. Det nämligen i framför allt två typsituationerärav som upp-
giftsskyldigheten kan komma aktualiseras.att

förstaDen någon misstänkt förär när olovlig införselärsom grov
narkotika eller för allvarligt smugglingsbrott förväntas företaannatav

framstår betydelsefull brottsutredningssynpunkt.en resa som som ur
dessa fallI det angeläget de brottsbekämpandeär myndigheternaatt

snabbt får tillgång till uppgifter så hinner planera förattom resan man
spaning eller för kontrollerad leverans. I fall angivett.ex. en av nu
föreliggerslag det skälig misstanke brott eller fleramotom en

Åklagare då undersökningsledare. åklagareär En har redanpersoner.
i dag besluta mycket ingripande åtgärderrätt enskilda.att motom
Under förutsättning skapar lämplig kontroll tillgodoseratt man en som
kraven på rättssäkerhet det enligt utredningens mening godtagbartär

i dessa fall lägga uppgiften besluta uppgiftslämnande påatt att om
åklagaren.

Den andra typsituationen hastigtdet uppkommerår behovnär av
uppgifter, därför tullen sitt internationella samarbetet.ex. att genom

fått informationhar narkotikakurir kan förväntas anländaattom en
inom kort. Det typisk situation där finnasär det kan förutrymmeen

särskild kontroll. I dessa fall finns det långtifrån alltid någonen
misstänkt Tvärtom kan uppgifterna från flygföretaget behövasperson.
för få underlag för bedömning kan misstänkas. Iatt av vem som
sådana situationer det sig naturligt den berördanärmastter att
myndigheten, nämligen Tullverket, också får besluta uppgiftsläm-om
nande.

Liksom det gäller särskild kontroll bör chefen förnär tulldistriktett
kunna besluta uppgiftslämnande. Beslutet bör dock ofördröjligenom
underställas Generaltullstyrelsens prövning. Om åklagare fattatharen

sådant beslut, bör på motsvarande Riksåklagaren få delsättett av
beslutet.

vidareDet kan lämpligt Datastraffrättsutredningenatt,vara som
föreslog, lagstiftningen tidsbegränsad. Generaltullstyrelsengöra bör
åläggas skyldighet till regeringen redovisa sammanställningatten en
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tillämpning, motsvarande den Rikspolisstyrelsenlagensöver som
i fråga hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakningupprättar om

enligt rättegångsbalken.
till Datastraffrättsutredningen EU-gränskontrollut-I motsats anser

flygföretagens bokningssystemredningen det inte bara är äratt som
Även exempelvis rederier,betydelse. andra transportföretag, harav

uppgifter Motsvarande regeli viss utsträckning bokningar.om om
utredningens mening gälla förskyldighet lämna uppgifter bör enligtatt

företag.sådana
sammanhanget framhållas skyldighet lämnaDet bör i att atten

också i fråga tredjelandsgränsen.uppgifter kommer gällaatt om

vångsmedelsregleringenT m.m.

återkommerprincipiella frågor utredningen på tillBland de nyttsom
tillskapa regler kontrollbe-frågan i något avseende börär omom man

inte bygger på brottsmisstanke. Utredningen behandlarfogenheter som
själva tvångsmedels-vidare frågan det krävs några regler utöverom

vidför tillgodose behovet kontrollbefogenheter den inrereglerna att av
gränsen.

föreslagit vissa kontrollerUtredningen har i avsnitt l3.3.6 att
företas vid inre detavseende skall kunna den gränsen utan attpost

Förutsättningen dock detföreligger någon misstanke brott. är attom
inte hindrar den fria rörligheten. Medfråga kontrollerär somom

det grundlagsskydd föreligger för brevhemlighetenhänsyn till som
utformas så den inte gårlagreglering. Vidare måste regelnkrävs att

nödvändigt. Enligt utredningens meningvadutöver är ärsom en
skall kunna genomföraslämplig lösning föreskriva kontrollenatt att

eller fördröjs. kontrollmetoderförsändelsen Deöppnasutan att som
fårutredningen har i åtanke rönt-närmast är att posten t.ex. passera

avsikt spåra exempelvis narkotikaförsändelser ellergenutrustning i att
postterminal i syfte.narkotikahund genomsökeratt en sammaen

så fall i vilken utsträckningEn viktig fråga vidare och iär om
få uppgifter den inretullen i framtiden bör begära som passerar enav

frågor till denTullens möjlighet ställanuvarandegräns. att som
vederbörande fullgjort sini syfte hargränsen utrönaattpasserar om

principen generell tullplikt,anmälningsskyldighet bygger på enom
vid svenskti förhållande till EU-ländernaprincip överges ettsom

nuvarande fråga den passerandemedlemskap. Den rätten utatt ger
förför bedömning denne skallofta underlag närmaretas ut enav om

föreligger misstanke brott. Ut-kontroll eller det rent omom av
för bedömningfrämst ha betydelsefrågningsrätten torde dock av om

tullpliktigt och för utlännings-resande medför någotden ärsom
innebäraEnligt utredningens mening skulle detkontrollen. ett stort
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friaingrepp i den rörligheten införde 65 § TuLmotom man en
svarande uppgiftsskyldighet för den vid inre gräns.som passerar en

därför inte komma i fråga.Det bör Den omständigheten kontrollatt
i fortsättningen skall grunda sig misstanke brott talar också medom
styrka för inte i den särskilda regleringen införsel ochatt man om
utförsel vid den inre bör införa skyldighet lämnagränsen atten en
uppgifter långtgående den finns rättegångsbalken.iär änsom mer som

Utredningen övergår då till behandla behovet tvångsmedel näratt av
föreligger misstanke brottdet och hur reglerna härom börnärmareom

utformas.
Beslagsreglerna i VSL möjlighet i beslag denatt tager en vara om

kan komma förverkas. fråga beslag bevisföremålIantas att om av
gäller de generella ireglerna rättegångsbalken. Enligt utredningens

förutommening bör, den justering misstankegraden harav som
föreslagits i avsnitt l3.3.6, utforma beslagsreglerna i denman
särskilda regleringen införsel utförsel vid inreoch den gränsenom
efter beslagsreglerna i VSL.mönster av

särreglering rörande husrannsakan finns iDen VSL delvisärsom
till reglerna i kap.knuten 28 3 § RB s.k. tillhåll. 1986 årsom

varusmugglingsutredning har föreslagit tulltjänstemans rättatt atten
tillhållföreta husrannsakan i skall upphävas funnit den övrigaattmen

särregleringen i husrannsakan behållas.VSL bör Något praktisktom
behov för tulltjänsteman föregående förordnande, företaatt, utanen
husrannsakan i tillhåll torde knappast föreligga. Härtill kommer att
den aktuella bestämmelsen i rättegångsbalken har kritiserats och ärnu
föremål för utredning Polisrättsutredningen. Utredningen föreslårav
därför inte någon motsvarighet till reglerna i VSL husrannsakanom

tillhåll.i Däremot bör införa regler husrannsakan iman om som
övrigt fördem närvarande finns i VSL i den särskildamotsvarar som

Ävenregleringen införsel utförseloch vid den inre härgränsen.om
bör dock misstankegraden justeras enligheti med vad sagtssom nyss

beslag jfr avsnitt 13.3.6. Vidare tullmyndigheterna m.fl.bör haom
kvar den möjlighet till husrannsakan följer i 63reglerna §som nu av

och 2 TuL. För kontroll anmälnings- och uppgiftsskyldighetl attav
enligt TuL eller enligt föreskrifter meddelats med stöd densom av
lagen fullgjorts riktigt och fullständigt får tullmyndigheten undersöka
dels transportmedel, containrar, lådor och andra därutrymmen varor

förvaras vid införsel eller utförsel från tullområdet, dels områdenkan
för frihamnartullupplag, tullager, och exportbutiker, flygplatser och
bangårdar stårdär under tullkontroll förvaras liksomvaror som

inom sådana områden.lokaler
När det gäller kroppsvisitation och utredningenkroppsbesiktning har

avsnitti 133.6 föreslagit införa särskildskall regelatt man en om
kontroll vid inreden endast i vissa delar dengränsen motsvararsom
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nuvarande regeln i 19 § VSL pådragskontroller. I övrigt bör denom
särskilda regleringen införsel och utförsel vid inreden gränsenom
innehålla regler rörande kroppsvisitation och kroppsbesiktning som

dem i VSL. En motsvarighet till reglerna i VSLmotsvarar om
urinprov bör också finnas.

särskild frågaEn i det sammanhanget det behövs regleringär om en
myndigheternas kvarhålla den skallrätt underkastasattav som

kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. I samband med reglerna iatt
rättegångsbalken kroppsbesiktning och kroppsvisitation ändradesom

januariden 1994 infördesl regel kvarhållande denen om av som
skall genomgå kroppsbesiktning. Motivet det kroppsbe-närattvar en
siktning skall genomföras kan krävas längre tillgång tilltransporter,
särskild utrustning och särskilda läkare förfarandet drargör att utsom
på tiden prop. 199394:24 51. Departementschefen ansåg därförs.

fannsdet behov särskild regel skyldighet för denatt av en om en som
skall undersökas kvarstanna till dess undersökningen genomförts.att
Beträffande kroppsvisitation fanns dock enligt departementschefen inte
något motsvarande behov. Hon framhöll därvid det visserligen kanatt
tänkas finnas fall där finnsdet behov kvarhålla någon förett attav
kroppsvisitation behovet inte särskilt Hon ansågäratt stort. attmen

kan begära bl.a. den avskildhet krävs enligt 28 kap. 13 §attman som
rättegångsbalken skall ordna i omedelbar anslutning till den platsatt
där åtgärden aktualiseras. Jämfört med kroppsbesiktning krävs inte

mått avskildhet och inte heller särskild utrustning ellersamma av
deltagande läkare. Sammantaget fann departementschefen attav en
särskild kvarhållanderegel för kroppsvisitation inte motiveradom var

199394:24prop. 53. I lagstiftsärendet diskuterades inte behovets.
motsvarande reglering i VSL.av en

Vid misstanke smugglingsbrott förekommer dels kroppsvisita-om
tion och kroppsbesiktning med stöd reglerna i rättegångsbalken,av
dels kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning med stöd reglernaav
i VSL. När det gäller kroppsbesiktning med stöd rättegångsbalkenav
finns redan regler kvarhållande. återstående fråganDen då hurärom

skall på behovet reglering det gäller ytlig kroppsbe-närman se av
siktning. Ytlig kroppsbesiktning kan enligt utredningens mening i detta
avseende jämställas med kroppsvisitation. Visserligen krävsnärmast
det tillgång till särskilda lokaler den nödvändiga gradensom ger av

Åavskildhet för genomföra undersökningen. andra sidan tordeatt
undersökningen normalt kunna genomföras någon störreutan
tidsutdräkt. denMot bakgrunden bedömer utredningen inte detatt
föreligger behov regel kvarhållande.ett av en om

I fråga gripande och förhörmedtagande till börom samma
reglering gälla vid den inre återfinns i VSL.gränsen som nu
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En viktig principiell fråga tullen bör få särskildär rätt attom en
hejda transportmedel och hur i så fall sådan regel bör utformas.en
Tidigare har det beslut åtminstone vissa tvångsmedel haransetts att om
innefattat automatisk använda tvång förrätt ävenatt annat atten
genomföra åtgärden.

Frågan vilka befogenheter härledaskan beslutettsom ur om
tvångsmedel enligt rättegångsbalken har diskuterats i olika samman-

Justitieutskottet har i denna fråga uttalat bl.a. följandehang. med
anledning motion befogenheten med någon föratt taav en om
blodprov bet. 198384:JuU27 40.s.

Utskottet vill vid ställningsta till spörsmålet allmäntande mera
framhålla det lagsta tvångsmedelgad bruka irättatt att ettav en
åtskilliga fall måste följa befogenhet också vidta visst ingreppatten
eller andra åtgärder nödvändiga förär rättenatt attsom ru a
tvångsmedlet inte bli ändamålslös. befogenhet tillskall Aven andra
åtgärder torde kunna härledas lagbestämmelse rätt attur en om en
bruka tvångsmedlet. sagda gäller ingre ellerDet även petom
åtgärden i sig har karaktär tvångsmedel eller eljest utförsettav
tvangsvis. exempel på det polisens med-Ett här utgörsagtssom
tagande för trafiknykterhetsbrott misstänkt tillav en person
blodprovstagning polisstationen.

alltjämtutskottet uttryck för torde i huvudsakDet synsätt som gav
det det gäller mindre i den enskildes frihet.ingreppgängse närvara

viss mån har dock, framgått vad påI sagts,som av som nyss synen
förändrats.detta

ligger i sakens användandet tvångsmedel kanDet natur att av
innebära visst intrång vad följer själva tvångsmedletutöverett avsom

detta får godtas. Lika självklart utomstående kanoch är ävenattatt
drabbas effekterna tvångsmedel. Som exempel kan nämnasettav av

medföravspärrning plats eller upprättandet kontrollatt en en avav en
olägenheter för helt oskyldiga platsen.även personer som passerar

rimligenEnligt utredningens mening kan det emellertid inte ettur
ellerbeslut skall kroppsbesiktigas eller gripasattom en person

underkastas något tvångsmedel härledas rätt att stannaannat en
bil.exempelvis båt med flera hundra eller Ettens enen passagerare

sådant ingrepp måste frihetsinskränkning för alla somses som en
införasberörs åtgärden. Därför bör särskild regel rätt attomav en

hejda fordon det föreligger misstankeoch andra transportmedel när
vidregleringen införsel och utförselbrott den särskildamotom om

både deninre hejda bl.a. fordon börden Rättengränsen. att avse
misstankesituationen det finns anledningatt att anta att om smugg-

lingsbrott kan riktas någon befinner sig i transportmedlet ochmot som
fall finns undersöka självade där det rättslig grund för transport-att
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medlet. hejdaRätten bör begränsas särskild proportiona-att genom en
litetsregel.

Utredningen lämnar inte något förslag till hur sådan regeleget en
bör utformas, bakgrund frågan sådan regel skallmot attav om en
införas för polisverksamheten och hur i så fall utformasden skall är
föremål för iöverväganden Justitiedepartementet. Utredningen anser

bestämmelse för tullen hejda fordon bör i tillämpligarättatt atten om
delar kunna utformas efter i motsvarande förregler polisen.mönster

Särskilt vissa tjänstemäns befogenheterom

lösningarDe har redovisats bör i princip föranledasom ovan
motsvarande förändringar det gäller andra yrkesgrupper i dagnär som

kontrollbefogenheter vidutövar gränsen.
Enligt utredningens mening bör tjänstemän vid Kustbevakningen,

med hänsyn till de arbetsuppgifter åligger dem, hasom samma
kontrollbefogenheter personal inom Tullverket vid misstankesom om
införsel eller utförsel i strid med den särskilda regleringen vid den inre
gränsen.

Tjänstemän vid Statens järnvägar har i dag möjlighet beslutaatt om
beslag med stöd reglerna i 14 och 15 §§ VSL. sitt betänkande harIav
1986 års varusmugglingsutredning föreslagit möjligheten föratt
tjänstemän vid Statens järnvägar till gripa tvångsmedel bör avskaffasatt
SOU 1991:84 372. Förslaget har motiverats med sådanatts. en
tjänsteman i utsträckning tulltjänsteman har allmänsamma som en en
befogenhet med stöd 48 § TuL omhänderta oförtulladatt av en vara
för tillfällig förvaring så det behövs för tullkontrollen. Någotsnart
praktiskt behov beslagsregel ansågs därför inte föreligga.av en

Vid svenskt medlemskap i EU kommer omhändertarättenett att
för tullkontroll upphöra vid inreden Frågan detgränsen.attvaror om

föreligger behov beslagsregel tjänstemän vid Statensav en som ger
järnvägar möjlighet ingripa måste därför utgångpunktbesvaras medatt
i andra överväganden de gjordes 1986 årsän som av varusmugg-
lingsutredning.

Vid vissa förekommer i dag relativt frekvent narkotika-gränsorter
smuggling ombord tåg. ligger i sakens tåg sällanDet natur att ett

hållas ikan kvar syfte tulltjänsteman skall hinna besluta ochatt en om
verkställa tvångsmedel i form beslag. kan inte heller förlitaManav
sig på polis alltid finnaskan till hand för ingripande. talarDettaatt
enligt utredningens mening för faktisktdet finns behovatt ett attav
låta tjänstemän vid Statens järnvägar ingripa med beslag i vissa
brådskande fall. Ett praktiskt exempel narkotika upptäcksärannat om

påombord tåg just har avgått från den station där tullkontrollett som
De praktiska möjligheterna tillkalla tull- ellerägt attnyss rum.
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polispersonal kan då mycket begränsade och i vissa fall kan detvara
uteslutet. Enligt utredningens mening bör såledest.0.m. vara

tjänstemän vid Statens järnvägar möjlighet reglerna iges samma som
VSL för erbjudernärvarande ingripa med beslag vid misstankeatt om
olovlig införsel eller utförsel vid inreden gränsen.

sammanhangetI vill utredningen erinra det bör övervägasattom
motsvarande ingripa med beslag bör tillkomma personalrätt attom

vid privata järnvägar. Utredningen har dock för inte föreslåstannat att
någon dettaregel med innehåll redan det skälet något praktisktattav
behov härav inte föreligga för närvarande.synes

fråga personal vid lots- fyrstatenI och ingår isomom numera
Sjöfartsverket har 1986 års varusmugglingsutredning uttalat att
utredningen under sina kontakter med Tullverket inhämtat det iatt
praktiken förekommeraldrig tjänsteman vid lots- och fyrstatenatt en

något beslag enligt VSL. anför vidareUtredningen SOU 1991:84gör
372.s.

Med hänsyn härtill och då det i sig framstår angeläget attsom
sjöfarande inte skall dra sig för begära assistans lots elleratt av

personal vid Sjöfartsverket rädslaenbart för att ettannan av
eventuellt in- eller utförselbrott skall upptäckas talar övervägande
skäl för möjligheten beslagta föremål kanatt att antassom vara
förverkade grund sådant brott bör avskaffas för dennaävenav
särskilda tjänstemän.grupp av

Något praktiskt behov låta personal inom Sjöfartsverket beslutaattav
Ävenföreliggerbeslag inte enligt utredningens mening. i övrigtom

kan utredningen ansluta sig till de synpunkter 1986 årssom varu-
smugglingsutredning framfört i denna fråga. Någon regel om
tvångsmedelsbefogenheter för personal inom Sjöfartsverket bör därför
inte införas i den särskilda införselregleringen och utförsel vidom
den inre gränsen.

Sammanfattning konsekvenserna förslag angåendeutredningensav av
ändrade kontrollbefogenheter

Tullen

förslag utredningen har angående kontrollen vidDe presenteratsom
den inre leder till avsevärda förändringar för tullens del. Degränsen
omfattande kontrollbefogenheter med stöd bestämmelserutövassom av

tullagstiftningeni kommer till allra delen försvinna medanstörsta att
vissa betydelsefulla förändringar inträder såvitt gäller det brottsbe-
kämpande arbetet.
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Förändringarna såvitt tullens allmänna kontrollverksamhet äravser
i korthet följande:

möjligheterna företa tullkontroll försvinneratt-
begära upplysningar försvinnerrätten att-

hejda fordon begränsas till de fallrätten där det föreliggeratt-
misstanke brottom

begära få del räkenskapshandlingar och liknanderätten att att av-
upphör
möjligheten brottsmisstanke undersöka transportmedel,att utan-
containrar, lådor försvinnerm.m.
möjligheten undersöka handresgods brottsmisstankeatt utan-
försvinner
möjligheten genomföra generella kontroller begränsas till vissaatt-
situationer finnsdär det misstanke brott.om

nämnda befogenheterna,De inte längre kommer kunnaattnu som
vid inreden samtliga knutna till principernautövas gränsen, är om

tullplikt och anrnälningsskyldighet.
det gäller tullensNär brottsbekämpande verksamhet innebär

förändringarna i korthet följande:
inga rättsliga förändringar såvitt spaning eller underrättelse-avser-
tjänst
särskild, generell kontroll får förekomma vid misstanke vissom-
kvalificerad brottslighet
kontroll försändelser får förekomma i syfte uppdaga brottattav-
sänkt misstankegrad beträffande beslag och husrannsakan.-

någraUtan redovisa lagförslag förordar utredningen vidareatt egna
tullen utökade möjligheter få uppgifter flygpassagera-att attges om-
m.fl.re

tullen efter i förslag från Polisrättsutredningenmönsteratt ges-
möjlighet hejda fordon syfteoch andra transportmedel iatt att
ingripa någon eller undersöka transportmedlet.mot attperson

Sammanfattningsvis leder utredningens förslag till tullens vidarbeteatt
måste inriktning. ankommer inte påDetgränsen ges annanen

utredningen analysera effekter fårvilka förändringarna för tullensatt
organisation.

Polisen

det gäller polisens befogenheterNär ingripa vid brott denatt mot
särskilda införselregleringen och utförsel vid den inre gränsenom
inträder enligt utredningens mening några förändringar.inte egentliga
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Polisen i huvudsak med utgångspunkt i reglerna i rättegångs-opererar
balken, dvs. regler gäller inne i landet. EU:s regelverksamma som
medger kontroller förekommer inne i landetatt sortssamma som
också får förekomma vid Dessutom det i förstagränsen. handär
fråga ingripanden med stöd brottsmisstanke, vilketgörsom som av
också står i överensstämmelse med EU:s reglering. De särskilda
befogenheter polisen har enligt VSL bör enligt utredningenssom
mening regleras motsvarande det gäller den inresätt när gränsen.

denI mån polisen biträder tullen vid tullens kontrollverksamhet
kommer dock begränsningar och förändringar harsamma som ovan
redovisats frågai tullens kontrollbefogenheter förgälla polisen.attom

innebär bl.a.Det de befogenheter polisen, biträdeatt som som
tullen, har kunnat med stöd 73 § TuL inte längre kommerutöva attav
bli tillämpliga vid den inre gränsen.

utökade tillgångDen till register utredningen har förordatsom
kommer i första hand beröra tullen får betydelse förävenatt men
polisens del det gäller brott den särskilda regleringennär mot av
införsel och utförsel.

Befogenheterna för andra tjänstemän

När det gäller befogenheterna för andra tjänstemän leder utredningens
förslag inte till några förändringar.större

tjänstemänFör vid Kustbevakningen blir befogenheterna ingripaatt
desamma misstankevid brott i dag. uppkommer,Däremot påom som

för polisen, den förändringen bl.a. befogenheternasätt attsamma som
ingripa med stöd 63-70 §§ TuL bortfaller vid den inre gränsen.att av

Tjänstemän vid Statens järnvägar kommer ha möjligheteratt samma
ingripa vid misstanke brott vid den inre vid dengränsenatt om som

möjlighet verkställa beslag i vissa fall. Några befogenheteryttre att
enligt TuL kommer inte längre finnas.att

Utredningen har inte föreslagit någon regel befogenheter förom
tjänstemän vid lots- och fyrstaten. Detta får till följd sådanaatt
tjänstemän inte har befogenheter ingripa vid den inrestörre gränsenatt

med stöd rättegångsbalken tillkommerän som av envar.

13.4.3.2 Den territoriella begränsningen

Bakgrund

Tullens nuvarande kontrollbefogenheter vissai fall geografisktär
begränsade. Sådana begränsningar finns i 19 § VSL, 63-65 §§ TuL
och 61 § tullförordningen.
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föreskrivs kroppsvisitation och ytlig kroppsbe-l9§ VSLl att
siktning får företas det finns anledning någonatt attantaom som
antrajjfas vid eller kustort eller ankommer till platsgräns- enen som

förbindelse till utlandet har på gods kan bli föremål förmed sig som
beslag.

Uttrycket anträffas vid gränsort enbart sikte landgränsen.tar
lagen 1959:590 gränstullsamarbete med kanEnligt §1 statannanom

trafikenavtal slutas samarbete i fråga tullkontroll mellanom om av
gränstullsamarbete. gränstull-Sverige och den andra s.k. Förstaten,

inom vilken gränstullsam-får särskildsamarbetet upprättas en zon,
bredd i bådaskall bedrivas. sådan skallarbetet En zon vara av samma

kontroll-och får uppgå till högst kilometer 2 §. Inom15staterna
såvitt tu11k0ntr011 för den andrai Sverige tillämpas,zonen avser

Tvångsme-räkning, de i den gällande bestämmelserna.statenstatens
tulltjänsteman fårenligt den andra lagstiftningdel, statens ensom

dock endast vidanvända, får därvid användas inom kontrollzonen,
smugglingsbrott, eller försökundersökning i omedelbart samband med

andra lagstiftning hartill sådant brott, varigenom den överträttsstatens
3 §.

med1959:591 gränstullsamarbete Norgel 2 § kungörelsen om
sjötrafiken 15fråga landtrafiken viss delfinns i samt av enom

frågabred kontrollzon för gränstullsamarbetet. lkilometer Jm
ifinns vidare vissajärnvägstrafiken viss landsvägstrafiksamt

områden kontrollzon.kungörelsen uppräknade utgörsom
Finlandmedkungörelsen 1963:2 gränstullsamarbetel 2§ om

kontnll-bestämmelse kilometer bredfinns motsvarande treen om en
uppräkmdevardera sidan vissa särskiltgränsen samtzon om

kontrollzon.landsvägssträckor utgörsom
områden iUttrycket vid kustort i praxis nära an-anses avse

ankommit med fartyg,slutning till plats där den resande ett somen
vederbörande varit i förbindelsebesökt utrikes eller där har nedort,

fartyg. falla inte bara färjelägensådant Under uttrycket Chett anses
förekommer reguljär utlandstrafikandra hamnar där det ärenutan

exempelvis småbåtshamnar där utrikestrafik bara får förekomma am
båten medför fritt får införas i landet.varor som

förbindelseankommer till plats med tillMed begreppet en
och flygplatser ditexempelvis ankomst till färjelägenutlandet avses

Sådana områdentransportmedel i utrikestrafik ankommer. utgör som
områdettullklareringsområden, förregel s.k. där gränserna diar

föreskrifter Generaltullstyrelsen. Alla platser ditangetts genom av
tullklareringsområden. Det gälerutlandstrafik ankommer dock inteär

utlandstraiik.flygplatser järnvägsstationer medvissa mindre ocht.ex.
förbindelse utlandet i regel plaserpraxis plats med tillI varaanses

trafik.med bemannade tullställen och stor
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Den geografiska för det område där tullmyndighetgränsen kan vidta
kontrollåtgärder med stöd 19 § VSL varierar således beroende påav

faktiskade förhållandena. Rent allmänt kan dock det frågasägas äratt
relativt begränsat område ellernära där detgränsenett nära ortom en

förekommer utlandstrañk. Det bör dock anmärkas paragrafenatt
omfattar inte bara den ankommer med transportmedel frånettsom
utrikes den själväven resande, har kommitort utan utan attsom, vara
i kontakt med sådant transportmedel, varit ombord på båt.ett t.ex. en

omfattarDet vidare den situationen flygplan har ankommitatt t.ex. ett
till plats där utlandstrafik inte får förekomma. I 61 § tullförord-en
ningen finns ytterligare bestämmelser i ärrmet.

Även posttullanstalt kan områdesägas har för-etten vara som
bindelse med utlandet. den tidigareI nämnda propositionen som
behandlar Postverkets medverkan vid tullens kontrollverksamhet har
frågan denna medverkan endast kan ske i direkt anslutning tillom

diskuterats bakgrundgränsen det förelegat olikamot attav upp-
fattningar detta. Dävarande Postverket hade uppfattningen attom
tullkontrollen kommer in till landet postförsändelserav varor som som

avsedd ske vid flygplatser,är harrmargränser, ochatt etc. att
postförsändelser därför skall kontrolleras vid de särskilda posttullan-
stalterna. Generaltullstyrelsen menade däremot postförsändelser ståratt
under tullkontroll ända till dess försändelsen utlämnats till adressaten.
Departementschefen intog den ståndpunkten skyldigheten enligtatt
73 § förTuL Posten AB medverka i tullkontrollen kvarstår såatt
länge postförsändelsen finns hos något Posten AB:s huvudkontor.av
Detta innebär Posten AB:s medverkan kan ske postför-näratt senast
sändelsen finns på adresspostkontor prop. 199394:38mottagarens s.
109.

Enligt 63 § TuL får tullmyndigheten undersöka dels transportmedel,
containrar, lådor och andra vid införsel eller utförsel frånutrymmen
tullområdet, dels vissa andra i lagtexten angivna utrymmen som
exempelvis tullupplag, tullager och frihamnar där stårvaror som
under tullkontroll förvaras, dels handresgods medförs resandesom av
vid inresa till eller från tullomrádet.utresa

Med tullområde Sveriges landområde och sjöterritorium samtavses
luftrummet däröver 4§ TuL. Oförtullade ochvaror varor som
anmäls till utförsel står i princip under tullkontroll 61 § TuL.

ståBegreppet under tullkontroll innebär tullmyndighetenatt auto-
matiskt får befogenhet kontroll ochutöva överatt transport-varor
medel förs till eller från tullområdet.som

Generaltullstyrelsen har i tullordningen TFS 1987:35 meddelat
vissa föreskrifter och hur anmälnings- och uppgiftsskyldighetnärom
enligt skall fullgöras.TuL Utgångspunkten för föreskrifterdessa är att
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kontrollåtgärderna vidtasbör i anslutning till de uppgifternära att som
skall kontrolleras lämnas.

När det gäller resandetrañken skall skyldigheten normalt fullgöras
direkt efter transportmedlets ankomst till plats där tullställeetten
finns. vanligaDet skyldigheten fullgörs denär resandeatt attgenom

tullfilter eller liknande. Den resande markerar dåettpasserar genom
gå eller åka i filröd han har någon anmälagrönatt attresp. om vara

2 kap. 83 § tullordningen.
Beträffande den inreser från utlandet med tåg gäller denattsom

resande dröjsmål till tullmyndighet eller tulltjänsteman skallutan
några inte fritt får införas medförtshar 13 kap.uppge om varor som

§ tullordningen.14
Enligt 61 § tullförordningen förare fordon skyldigär ett atten av

på tulltjänstemans anmaning. Sådan amnaning får bl.a.stanna en ges
fordonet befinner sig i trakterna invid rikets landgräns eller kusternär

eller i närheten eller tullupplag,inom tullager, frihamn, flygplatsav
eller område har trafikförbindelse med utlandet. för-Iannat som
ordningsmotiv har uttalats med trakterna invid rikets landgränsatt
skall förstås de svenska kommuner eller delar sådana kommunerav

i särskild bilaga till tullfrihetskungörelsen. Vadsom avses en som
med trakterna invid rikets kuster måste enligt motivenavses

bestämmas med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall,
särskilt och kuststräckans geografiska struktur.vägnätets

Sammanfattningsvis kan tullens befogenhetersägas att att utan
brottsmisstanke genomsöka hejda fordon, utfrågautrymmen, personer
och undersöka handresgods i utsträckning knutna till självaärstor
gränspasserandet såledesoch begränsade både i tid och medanrum,
de befogenheter grundas på misstanke brott endast till delsom om en

begränsade på dettaär sätt.

Slutsatser

Med utredningens förslag kommer tullens befogenheter ingripaatt mot
enskilda kräva misstanke brott i de allra flesta fall. Fråganatt om om
dessa befogenheter skall begränsas uteslutande till område näraett

kommer därmed delvis igränsen dager.en annan
Enligt utredningens mening måste självfallet motsvarande territoriel-
begränsningar i fråga tvångsmedelsanvändning förom som

närvarande gäller enligt VSL gälla vid den inre innebärDettagränsen.
bl.a. det krävs regler begränsar behörigheten företaatt attsom
kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprov. Samma
begränsningar gäller i fråga pâdragskontroll enligt 19 § VSLsom om
bör också införas i den utredningen föreslagna regeln särskildav om
kontroll.
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frågaI beslag, husrannsakan, gripande och medtagande tillom
innehållerförhör VSL inga särskilda territoriella begränsningar.

Frågan då sådana bör införas i den särskilda regleringenär om om
införsel och utförsel vid den inre Enligt utredningens meninggränsen.
finns fleradet skäl talar sådan lösning. Först och främstemotsom en
bör i minsta möjliga utsträckning ha olika tvångsmedelsregler förman
kontrollen vid den och den inre Eftersom mångagränsen.yttre
platser, flygplatser och hamnar, samtidigt både inrestörre utgört.ex.
och kan olika regler gäller för ingripanden vidgränsyttre som samma
plats skapa problem i den praktiska tillämpningen. Vidare skulle en
sådan lösning möjligheternabegränsa för tullen bedriva brottsutred-att
ning, vilket skulle innebära allvarligt avbräck i särskilt brottsbe-ett
kämpningen narkotika. Några sakliga talar förmot argument som
olika lösningar finns heller inte.

Utredningens förslag undersökning har sinnärmastpostom av
motsvarighet i regler i TuL. kontrollverksamhetenDen ut-som
redningen föreslår torde olägenhet kunna begränsas till den platsutan
där försändelsen kommer in i landet. starka rättsliga skyddDet som
brev och andra försändelser åtnjuter talar också enligt utredningens
mening med styrka för såvitt gäller denna kontrollfonn bör haatt man

regel territoriell begränsning.en om
Ett avgörande skäl till i dag kontrollerar försändelseatt man en

först vid adresspostanstalten svårigheten tidsutdräkttorde och denvara
förenad med identifiera bestämd försändelse i mycketär att ettsom en

flöde. problem kommerDetta givetvis kvarstå. I de fall därstort att
det i dag finns behov kontrollera försändelse ankommerattav en som
till bestämd adresspostkontor torde det undantagmottagares utanen
föreligga någon form brottsmisstanke. fårEtt eventuellt ingripandeav
då ske med stöd reglerna i rättegångsbalken eller i den särskildaav
regleringen införsel eller utförsel vid den inre gränsen.av

Utredningen har alltså för har olika territoriellastannat att man
tillämpningsområden för olika tvångsmedel. Frågan då dettaär ärom
förenligt med EU-reglerna.

Ett medlemsland måste alltid vid tillgodoseende legitimaav
skyddshänsyn respektera Romfördragets allmänna mål. Nationella
föreskrifter måste utformas den proportionali-med beaktande av
tetsprincip EG-domstolen tillämpar. bör inte sådanDesom ges en
utfomining i onödig friade grad inverkar på den omsättningenatt av

lagligen producerade eller importerade till Gemenskapenärvaror som
eller på det legitima utbytet övrigt Enligt utred-i över gränserna.
ningens förslag det sig tillgodose begränsat antal mycketrör att ettom
viktiga samhällsintressen gränsområdena framstår naturligaoch som
kontrollplatser med långa ifrågasät-tanke Sveriges kuster. Det kan

inte redan för föreslagna territorielladetta talar dentas attom
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begränsningen i fråga vissa tvångsmedel bör kunna godtas. Tillom
detta kommer de aktuella tvångsmedlen, kroppsvisitation och ytligatt
kroppsbesiktning, de ingripande och detär också handlarmest att om

befogenhet har samband med skyddet för brevhemligheter. Deten som
knappast rimligtär motsvarande regler skulle få tillämpas inne iatt

Ävenlandet. detta får utslag proportionalitets-ettses som av en
avvägning. Utredningen slutligen inte övertygadär EU-regle-attom
ringen kräver de nationella förskrifter sikteatt gräns-tarsom
överskridandet måste identiska med dem tillämpas inne ivara som
landet. Det torde tillräckligt reglerna i huvudsak likaärattvara

och sikte på företeelse.stränga tar samma

13.4.4 Förundersökningsreglerna m.m.

Ändringarna i kontrollsystemet anledning diskuteraäven attger om
några förändringar krävs det gäller dels förundersökningsreglerna,när
dels fördelningen arbetsuppgifter mellan tullen och polisen. Enav
konsekvens förslagen i det föregående nämligen verksam-är attav
heten vid den inre i hög grad kommer inriktadgränsen påatt vara
brottsbekämpning reguljär kontroll resandeströmmen.änsnarare av

Gränskontrollgruppen har framhållit den framtidaävenatt, om
kontrollen i anslutning till inre skiljer sig frångränser nuvarande
gränskontroll, tullen bör spela viktig roll i kontrollverksamheten.en
Det beror enligt Gränskontrollgruppen bl.a. tullen redan i dagatt
har särskild kompetens det gäller kontroll med utgångspunktnären
från riskprofiler, kontrollen delvis kommer bygga under-att att
rättelser från tullens internationellt anknutna underrättelsetjänst, att
kontrollen också måste riktas fordon och resgods tullenmot samt att

etablerad vid sådana hamnarär och flygplatser där kontroll dettaav
slag kan bli aktuell. Enligt Gränskontrollgruppen bör också polisen ha

roll i kontrollförfarandet slutrapporten 299.storen s.
Utredningen delar Gränskontrollgruppens uppfattning tullensatt

brottsbekämpande insatser inte kan undvaras i kontrollen vid inreden
De för detta framförtsgränsen. har Gränskontroll-argument som av
kan utredningen i allt väsentligt ansluta sig till. Utredningengruppen

vill i detta sammanhang särskilt betona behovet tullens insatser förav
förhindra narkotika kommer in i landet. Det förhållandetatt att att

och inre i många fall sammanfaller talar ocksågräns med styrkayttre
för tullen bör kunna brottsbekämpande verksamhetutöva vid denatt
inre gränsen.

Det sagda innebär utredningen föreslår regler skallatt att samma
gälla i fråga tullens befogenheter inleda och genomföraattom
förundersökning och i övrigt bedriva brottsbekämpande verksamhetatt
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enligt regler börinre i dag gäller VSL. Sammavid den gränsen som
gälla fråga tullens befogenheter åklagare.också i somom

polisSamarbetet mellan tull och13.4.5

står till förfogande för kontrollverksarnhet begrän-De ärresurser som
utredningens mening kan utgå från någrasade. Enligt störreattman

deni detta avseende inte kan förväntas. Detförändringar är mot
utnyttjas så effektivt möjligt.viktigt Attbakgrunden att somresurserna

särskilda kunskaperdra båda yrkesgruppernas attnytta genomav
mening självklarverksamheten då enligt utredningenssamordna är en

lösning.
i sin slutrapport framhållit samverkanGränskontrollgruppen har att

viktig kompensatorisk åtgärd vidoch polis blirmellan tull etten
i Både tulleni lätt instämma detta.svenskt medlemskap EU. Det är att

tillgång tillrespektive verksamhetsområdenpolisen har inom sinaoch
avgörande betydelse föroch erfarenheterkunskaper är ensom av

sinagäller smuggling. Genomeffektiv brottsbekämpning detnär
kan de vidare få tillgång till kunskaperna ochinternationella kontaktnät

denländer, vilket särskilt viktigt mederfarenheterna från andra är
Båda organisatio-internationaliseringen brottsligheten.tilltagande av

framför i narkotikabe-och behövs alltkompetens resursernernas
kämpningen.

mellan tull och polis haravsnitt 10 har redovisats hur samarbetetI
på allafinns i dag samarbeteutvecklats under år. Det ett gottsenare

och fortlöpande samarbetetnivåer organisationen utvecklarinom man
samarbeta iprojekt och attatt starta genomnya gemensammagenom

ibland i dagen tidi-samarbetsproblem komkonkreta ärenden. De som
undanröjda. Förutsättningarna för ytterligarei principär attgare nu

nivå ochsamarbetet mellan och polis både centralutveckla tull ute
meningpå fältet därför enligt utredningens mycketär gynnsamma.

för inteföregående avsnitt har utredningenI 13.4.4 attstannatett
förundersökningsreglerna.föreslå några förändringar det gällernär

framtiden ha delvisTull och polis kommer således i över-även att
detta något negativtlappande funktioner. Utredningen inteser som

möjligheter skapadet godatvärtom attattutan nya sam-germenar
tillskapandetexempel på detta kanarbetsformer. Ett av gruppervara

föreslagitspolismän, påbestår både tullpersonal och sätt somsom av
sig bådeavsnitt 10.4. kanGränskontrollgruppen se Det röra omav
för lösatillskapasfast organiserade och attgrupper grupper som

tillfälliga uppgifter.
gränsdragningen mellansärskilda hänför sig tillNågra problem som

på.utredningen interespektive polisens uppgifter hartullens stött
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Detta talar för det inte krävs några förändringar detatt gäller för-när
delningen arbetsuppgifter mellan tull och polis i övrigt heller.av

Enligt utredningens mening det i första handär fråga fören
Generaltullstyrelsen och Rikspolisstyrelsen finna lämpliga formeratt
för utveckla samarbetet. Ett område särskiltatt viktigtär ärsom
underrättelseverksamheten, där både tullen och polisen sinagenom
internationella kontakter fär tillgång till information be-ärsom av
tydelse för kartlägga framför allt den internationellaatt och organise-
rade brottsligheten. Genom sådana kontakter bygger ocksåman upp

allmän kunskap brottsligheten i omvärlden. Att ytterligareen om
förbättra samarbetet mellan tullen och polisen det gäller analys-när
arbete och utbyte informationer, generellt och i enskilda frågor, ärav
därför vital betydelse.av

Ett viktigt område är utvecklaannat arbets-att gemensamt nya
metoder i kampen smugglingsbrottslighet och delge varandramot att
utvecklingen i andra länder på detta område. Ett exempel på vad som
kan krävas utvecklandetär samarbetet vid spaning. Deav sammansatta

Gränskontrollgruppen har föreslagit torde i betydandegrupper som
utsträckning få syssla med spaningsarbete för uppnå resultat. Dettaatt
blir följd tullen inte längre rutinmässigt kan kontrolleraatten av en

kan betecknas intressant det förekommerperson utan attsom som
någon form brottsmisstanke. Det aktualiserar också fråganav om nya
spaningsmetoder och användande s.k. okonventionella metoder.om av

Ett tredje viktigt samarbetsområde utbildningen. Omär tull och
polis exempelvis tillsammans skall kunna använda andra okon-även
ventionella metoder kontrollerade leveranserän krävs det utbildnings-
insatser med särskild inriktning på sådana frågor. För tullen ochatt
polisen i möjliga utsträckningstörsta skall kunna dra nytta av
varandras specialkunskaper det vidareär nödvändigt båda yrkeska-att
tegorierna har kännedomgod de rättsliga och andra förut-en om
sättningar under vilka den andra kategorin arbetar. Den information

utbildning bör också kompletteras med utökadesom ges genom
möjligheter till utbytestjånstgöring inom det andra verksamhetsområ-
det.

När det gäller samarbete i konkreta brottsutredningar kan också
ökad effektivitet uppnås tullens specialkunskaper på vissa områdenom
utnyttjas systematiskt. Den pågående trekantsöverens-översynen av
kommelsen kan bidra till diskussion perspektiv ien om nya sam-
arbetet.

Ytterst blir dock samarbetet fråga vilka signaler centralmyn-en om
digheterna i verksamheten. Det samarbete före-närautger som
kommer på central nivå enligt utredningens mening goda förut-ger
sättningar för utvecklingsfrågorna kommer drivas vidare.att att
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kompensatoriska åtgärder13.5 Betydelsen av

Inledning13.5.1

avsaknadenkompensatoriska åtgärder förhindraSyftet med är attatt
får negativa konse-inresystematiska kontroller vid de gränsernaav

andranarkotikahandeln ochfråga den internationellaikvenser om
restriktionerinternationellanationella eller rörbrott mot som

leda tillsådan utveckling kanvaruförseln mellan länderna. En annars
exempelvis narkotika och illegalainflöde i landetökatett vapen.av

arbeteför det omfattandehar lämnats redogörelseavsnittI ll en
kompensatoriska åtgärder. I detmed frambedrivs inom EU att tasom

åtgärderför kompensatoriskaredogjorts deavsnittet har även som
harområde här i landettullens och polisensdiskuteras inom samt

Gränskon-kompensatoriska åtgärderförslag tillredogjorts för de som
åtgärdernaberördai sin slutrapport. Detrollgruppen har lämnat nu

produktions- ochreglerharmoniseradebestår, vid sidan omav
ikontroll vid denförstärktmarknadskontroll och gränsen,yttreen

myndig-mellan de olika ländernasutökat samarbetehuvudsak ettav
teknikstöd förlämpligtinformationsutbyteutökatheter, samtett av

och informationsutbytet.samarbetet
delyfta fram och pekaavsnitt kommer utredningendettaI att

avsnittetsärskilt intresse. Ikompensatoriska åtgärder kansom vara av
betydelsebedömning vilkenförsök tillkommer görasäven att ett av

sedanutredningenfå. avsnitt 13.6 kommeråtgärder kan tänkas Idessa
skyddsnivån vid den inreredovisa sina slutsatser gränsen.att om

kompensatoriska åtgärderSärskilt viktiga13.5.2

förstärktframhållaskompensatoriska åtgärder särskilt bör ärDe som
verksamhet vid de inrevidskydd den gränsernagränsen, samtyttre

kriminalunderrättelsetjänst.internationellt samarbete och utvecklad

Förstärkt skydd vid den gränsenyttre

sig striktmedlemsländerna åtarförutsätterSamarbetet inom EU att en
detförfrån länder utanför EUresande och görakontroll attav varor

världen.frånförbjudna andra delarsvårare bl.a. föra inatt avvaror
EU-särskild konvention mellani förslag tillregleras bl.a.Detta ett en

1l.3.3.gränskontrollkonventionen avsnitts.k seländerna, den yttre
bevakningenförpliktar medlemsländerna sig säkrakonventionenl att

den gränsen.yttreav
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För Sveriges del innebär det tull, polis och kustbevakning vidatt
den kommer hagränsen kontrollbefogenheter iyttre att samma som
dag och dessa myndigheter för leva till gränskon-att att yttreupp-
trollkonventionens krav måste utveckla arbetsmetoder ochnya-
samarbetsformer, både med varandra och med motsvarande iorgan
andra länder. Yttre gränskontrollutredningen har i sitt betänkande
SOU 1994: 124 Varu- och personkontroll vid EU:s gjortgränsyttre
vissa uttalanden myndighetssamverkan avsnittse l1.3.4.om

Inom EU inriktningen på olikaär stärka skyddet vid desättatt yttre
för så hindragränserna förbjudnasätt kommer iatt att varor

cirkulation inom Gemenskapen.

Verksamhet i anslutning till de inre gränserna

denAtt systematiska kontrollen vid de inre upphör innebärgränserna
inte dessa förlorar sitt intresse från polisiärgränser och tullmässigatt
synpunkt. Myndigheterna får verksamhet i anslutning till denutöva
inre under förutsättningar överalltgränsen i landet.samma som annars

Även i arbetet vid de inre samverkan mellan myndig-gränserna är
heterna nyckelbegrepp, särskilt det gäller narkotikakontroll.närett
Även Kustbevakningen bör i de fall det påkallat delta iär sam-- -
arbetet. Den försöksverksamhet bedrivs på olika platser i Sverigesom
bör kunna ledning det gäller finna de effektivanär ochatt mestge
lämpliga formerna för sådan samverkan.en

Verksamheten vid inrede bör fortsättningenigränserna iäga rum
form diskret övervakning och utökad spaningsverksamhet.av
Verksamheten kan bedrivas ombord färjor eller andrat.ex.
transportmedel, i hamnar och flygplatser. Med stöd denav
information därvid erhålles kan sedan ingripanden göras.som
Utredningen sådan arbetsmetod kan mycketattmenar en vara
värdefull. Det torde nämligen ofta förhålla sig på det viset deatt

beslag narkotika i dagstörre grundar sig på informationgörsav som
erhållits vid exempelvis spaning. Denna spaningsverksamhet kansom

alltså, vid EU-medlemskap, fortsättaäven skettsättett samma som
tidigare och dessutom bör den, nämndes, byggas utsom nyss
lämpligt Utredningen har utförligt behandlat principernasätt. för
spaning och övervakning vid de inre i avsnitt 13.4.2 ochgränserna
13.4.3.1.

Enligt utredningens uppfattning kommer verksamhet vid de inreen
i hög grad intressantgränserna vid EU-medlemskap,ävenatt ettvara

led i effektiviserat underrättelseförfarande för insamlaett ett attsom
uppgifter betydelse för det brottsbekämpande arbetet.av
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Internationellt ochsamarbete utvecklad kriminalunderrättelseqánsten

avsnitt har lämnats redogörelse för det arbete pågår inomI 11 en som
i Sverige,EU, och med utveckla kriminalunderrättelsetjänsten. Iatt

avsnitt har redogjorts för det internationella polis-nämnda ochäven
tullsamarbete antingen pågår eller under uppbyggnad förär samtsom
det arbete bedrivs med utveckla databaseradeatt gemensammasom
informationssystem. Betydelsen de internationella kontakterna ochav
underrättelseförfarandet har utredningen tidigare berört i avsnitt
l3.3.5, 13.4.2 och l3.4.3.1.

Från polisen, tullen och i Gränskontrollgruppens slutrapport har
erfarenheterframhållits de goda har det internationellaman av

samarbetet. förefaller vidare allmän uppfattningDet dettaattvara en
samarbete har god effekt i kampen den internationellamoten

uppfattningbrottsligheten. Utredningen delar denna och för sin delser
positivt på utveckling pågår inom medmycket den EU stärkaattsom

samarbetet mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter.
beslut inrätta europeisk kriminalpolisbyrå, Europol, iEU:s att en

bidra till och aktivt polissamarbeteHaag kommer närmareatt ett mer
i Till början huvudsakligenmellan länderna Europa. skall Europolen

sig den internationella narkotikahandeln. På längre sikt kanägna
uppgifterna vidgas till internationell brottslighet i allmänhet.grov

medlemsländer kommer stationera kriminalpoliser vidEU:s att
Europol. Den svenska regeringen har för avsikt stationera svenskaatt
narkotikapoliser vid Europol Sverige blir medlem EU. Europolom av
skall europeiskt för kriminalunderrättelsetjänst. Detett centrumvara
innebär Europol kommer informationsamla in och bearbetaatt att om
brottslighetens utveckling i allmänhet och konkreta brottsligaom
aktiviteter. Underrättelserna från Europol kan bilda underlag både för

långsiktigaden inriktningen polisarbetet i olika länder och förav
ingripanden pågåendemedlemsländernas polis eller planerademotav

avsikten inte exekutiva befogenheterbrott. Däremot Europolär att ge
i medlemsländerna.

betydelse iStor kan utökat användande sambandsmän deäven ett av
olika länderna tänkas få. Utredningen har visserligen inte utvärderat

med sambandsmän från såväl tull polis har påtalatssystemet men som
utveckling sambandsmannafunktionen de viktigasteäratt etten av av

effektivisera det internationella samarbetet. ligger enligtDetsätten att
utredningens mening i sakens kontakterna mellan de olikanatur att
ländernas myndigheter underlättas finns plats,det sambandsmänom
eftersom kan bygga personligendessa kontaktnät och lärett stortupp
känna personalen vid den utländska myndigheten.

verksamt medelEtt torde bli de kommunikationssystemannat nya
och de databaserade register under utveckling inom EU. Detärsom
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kan nämligen på goda grunder detta kommer utvecklaantas att att
polis- och tullarbetet den möjlighet det innebär snabbt fågenom att
tillgång till och överföra information. I arbetet med bekämpa denatt
internationella gränsöverskridande brottsligheten detär naturligaav
skäl viktigt snabbt kunna få och lämna information. I fallatt annat
riskerar gärningsmännen undkommer. effektivtEttatt samarbeteman
mellan medlemsländerna förutsätter dessa byggs Varjeatt system upp.
medlemsland bestämmer själv vilka uppgifter skall läggas in isom
systemet.

Avslutningsvis bör dock framhållas vissa delar det internatio-att av
nella samarbete har beskrivits i det föregående inte har blivitännusom
verklighet. T.ex. Europol-konventionenär och EIS-konventionen
fortfarande under utarbetande och således inte färdigställda. Det finns
emellertid enligt utredningens uppfattning inte någon anledning att tro

detta arbete, med utveckla de databaserade informations-att t.ex. att
och arbetet inom Europol, inte kommer fortsätta,systemen att

eftersom det intresse förär alla EU-länder tillett gemensamt att attse
den fria rörligheten de inreöver inte leder till ökninggränserna en av
den internationella brottsligheten. olikaI sammanhang har också
företrädare för unionen understrukit samarbetet mellan med-att
lemsstaterna måste säkerställa den fria rörligheten inte får sådanaatt
negativa konsekvenser. I Maastrichtfördragets s.k. tredje pelare anges
såsom områden intresse bl.a. straffrättsligt samarbete,gemensamtav
samarbete tullområdet och polisiärt samarbete. Vid medlemskapett
i fårEU Sverige möjlighet påverka inte bara den teknisktatt mera
inriktade delen verksamheten på dessa områden olikaävenutanav
policyfrågor, de kriminalpolitiska aspekterna på narkotikapoliti-t.ex.
ken. Kampen narkotikamissbruk och narkotikabrottslighetmot år
prioriterade områden i samarbetet mellan EU:s medlemsländer.

13.6 Slutsatser skyddsnivån vid den inreom

gränsen

Det naturligtvis vanskligtär bedömning hur skyddsni-göraatt en av
vån vid den inre kommergränsen med utredningens förslag.att utse
Innan försöker sig på det bör emellertid något diskuteraman man
vilken betydelse den systematiska kontroll i dag förekommer vidsom

kan ha. Utredningengränsen nämligen detantas äratt motanser
denna bakgrund bör dra slutsatserna den framtida skyddsni-man om
vån.

Med utredningens förslag, innebär avskaffande denettsom av
systematiska gränskontrollen, förlorar dels den preventiva effektman
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sådan kontroll kan ha, dels den möjlighet i dag finnsantas atten som
vid kontrollera resande det finns någon misstankegränsen utan atten

varusmuggling.om
Dagens gränskontroll har sannolikt preventiv effekt på så sätt atten
eller avstår från smuggla in på grund riskenatt atten annan varor av

bli upptäckt i kontroll. effektDenna kan dock knappast sådanaen avse
i organiserade eller yrkesmässiga former för inpersoner som mera

förbjudna När det gäller övriga bör ha i minnet detattvaror. man
enligt utredningens förslag kommer finnas kvar formatt en annan av
övervakning i anslutning till den inre diskretgränsen, en mer
övervakning ombord färjor, i hamnar och flygplatser. Rätt
bedriven sådanbör övervakning och spaning kunna etten vara
effektivt den gränsöverskridande brottsligheten. Genommotvapen en
sådan verksamhet kan få fram uppgifter denär attartenman som av
de grund för misstanke brott och därmed underlag förutgör om ger

kontroll. vidare utredningensDet uppfattning denna verksam-är atten
het kan ha preventiv såverkan de resande medäven sätt atten -
vetskap spaning och övervakning förekommer avstår frånatt attom -
smuggla.

Den kontroll i dag sker tulltjänstemantaratt utsom genom en en
eller fordon för tullkontroll, bl.a. i form ickeskerettperson av

misstankebaserade selektiva kontroller. mycket liten delEn av
kontrollerna sker formi stickprovskontroller. Det kan i dettaav
sammanhang tullen, enligt uppgift från Generaltullstyrel-nämnas att

under kalenderår genomför mellan 350 000-400 000 kontrol-ettsen,
ler. siffrorDessa skall ställas i relation till antalet beslagstillfällen
under år 1993, 15 856. Antalet beslag uppgick till 22 194.som var
De spritdrycker, 9 494 beslag, cigaretter, 4 835största är,grupperna
beslag, vin, 2 346 beslag, starköl, 737 beslag, narkotika,1 l 547
beslag och andra skjutvapen, 976 Redovisatbeslag. iänvapen

resulterade således tullens kontroller under âr1993 i beslag iprocent
fyra tillfällena. dessa 15 856 beslagstillfällenAv utgörsprocentca av
del säkerligen fall direkt misstankebaserade. Det stårären av som

emellertid enligt utredningens mening klart inte oväsentligt antalatt ett
hänförbeslag sig till den reguljära tullkontrollen enligt tullagstift-

ningen.
omständighet försvårarEn kontrollarbetet de resande-är storasom

och den mängd dagligengodsströmmar gräns.stora som passerar en
sig självt bibehållandeDet det med densäger ävenatt ett systema-av

tiska gränskontrollen inte möjligt kontrollera fåtalär än ettatt mer av
dem uppgift från GeneraltullstyrelsenEnligtgräns.passerarsom en
kontrolleras normalt mellan den trafiken.1-5 totala Detprocent av
torde därför förhålla sig så kontrollobjekt, lastbilstrans-störreatt t.ex.

eller containrar, resursskäl eller beroende lasten kanporter attav
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mycket värdefull riskeraroch förstöras vid kontroll,attvara en
knappast blir föremål för kontroll det inte finns ganska bestämdom en
brottsmisstanke. När det gäller sådana kontrollobjekt personbilar,som
resväskor eller handbagage har det vid företrädares för utredningen
besök utomlands framhållits de resandeströmmarna medföratt enorma

ingripande i dessa fall baraäven sker grundatt ett någonnär av
underrättelse eller spaning eller på misstankesättannategen en om
smuggling föreligger.

Det också viktigt kommaär ihåg den reguljära tullkontrollenatt att
aldrig har kunnat omfatta stickprovskontroller såvitt gäller sådant som

bär på sig i sinaresenär kläder eller innanför dessa. Sådanaen
undersökningar kan bara ske med stöd VSL eller rättegångsbalkenav
och förutsätter brottsmisstanke. Ser på de förbud och begräns-man
ningar omfattas utredningens förslag itorde många fall desom av
berörda just sådana smugglas i kläderna eller fästadevarorna vara som
på kroppen. Vid företrädares för utredningen besök hos tullen på
Gatwicks flygplats utanför London nämndes bl.a. narkotika i alltatt

utsträckning påträffas doldstörre i kläder eller på kroppen på de
resande och har uppskattat det sig två tredjedelarrörattman om av
den narkotika i beslag.tassom

Utredningen vill vidare erinra enligt dess förslag samtligaattom
aktuella tvångsmedel inte kräver mycket låg gradänmer en av
misstanke anledning anta och det i anslutning till den inreatt att

kommer bedrivasgränsen övervakning och spaning. Vidareatt
kommer tullen enligt vad utredningen förordar få tillgång till vissaatt
uppgifter transportföretagens bokningsregister, vilket kan fåur antas

positiv effekt på det brottsbekämpande arbetet. Till detta kommeren
de kompensatoriska åtgärderna. Enligt utredningens uppfattning talar
starka skäl för dessa åtgärder, vilka innebär utvecklad kriminal-att en
underrättelsetjänst, utökat samarbete mellan landets myndig-ett egna
heter och Sverige får tillgång till ytterligare internationellaatt sam-
arbetsformer, för kriminalunderrättelsetjänst, informationssys-organ

kommer bidra till fortsättningsvistem, ävenatt attm.m., man
kommer kunna upprätthålla hög skyddsnivå. Enligt utredningensatt en
mening förutsätter nämligen effektiv bekämpning den in-en av
ternationella kriminaliteten de kompensatoriska åtgärder bl.a.som
består i det internationella samarbete pågår och underärsom
uppbyggnad inom EU. Vid medlemskap kommer Sverige kunnaett att

med och påverka samarbetets utformning. kan vidare,Det enligtvara
utredningens mening, på goda grunder detta internationellaantas att
samarbete ständigt kommer utvecklas och förbättras, eftersom detatt
ligger i samtliga medlemsländers intresse den inre marknaden inteatt
leder till ökat inflöde förbjudna Medlemsländerna harett av varor.
således starkt egenintresse hög skyddsnivå.ett av en
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Slutsatsen skulle bli skyddsnivån vid inredenattav resonemangen
bör kunna ligga på i huvudsak nivå i dag.gränsen Det ärsamma som

vidare enligt utredningens uppfattning troligt skyddsnivån på siktatt -
efter hand samarbetet och de internationella kontakterna utvecklassom

bör kunna ligga högre nivå jämfört med i dag. tordeManen-
nämligen, fånämndes, konstatera den gränsöverskridandeattsom nyss
kriminaliteten knappast kan bekämpas på effektivt sättett utan ett
långtgående internationellt samarbete.

13.7 lagtekniska lösningenDen

EU tullunion och tullintäkterna tillfaller EU. Medlemsländernaär en
skall ha tulltariff tredje land och tullunionengentemoten gemensam
innebär också förbud import- avgifteroch exporttullar och medett mot
motsvarande verkan all handel mellan medlemsländerna. Gemen-
skapens centrala regler i fråga varuhandel tredje land finnsmed iom
tullkodexen och i tillämpningsföreskrifter till Tullkodexentullkodexen.
tillåter dock, och förutsätter i vissa delar, utfyllande nationell
lagstiftning. Bl.a. gäller detta bestämmelser tullmyndigheternasom
befogenheter. Tullanpassningsutredningen föreslår i sitt betänkande
SOU 1994:89 Tullagstiftningen och bestämrnel-EG de nuvarandeatt

i tullagen Tullverkets kontrollverksamhet i allt väsentligt försserna om
till den tullagen. frågaI de straffprocessuella befogen-över nya om

heterna föreslår Tullanpassningsutredningen tillämpningsom-ävenatt
rådet för VSL begränsas till in- respektive utförsel tredjelands-över
gräns.

har innebärDet bl.a. de bestämmelser i dagsagts attsom nu som
finns i framtidenVSL i förutsätts gälla såvitt denäven yttreavser

Enligt den lagen straffas den det tillkänna hosgränsen. utan attsom ge
vederbörlig myndighet till riket inför eller från riket utför gods för
vilket tull, skatt eller avgift skall erläggas till statsverket ellerannan

enligt någon författningsbestämrnelse inte får införas eller utföras.som
straffbestämmelserFörutom finns i regler förverkande,VSL om

förundersökning och olika tvångsmedel. Samtidigt kan konstateraman
det behövs straffbestämmelser, bestämmelser förverkande,att om

tvångsmedel för effekt de införsel- och utförsel-attm.m. ge
restriktioner enligt utredningens förslag skall upprätthållas vid desom
inre med stöd artikel 36 i Romfördraget. lösning kanEngränserna av
då låta efterVSL, vissa ändringar, gälla i fråga denävenattvara om
inre I direktiven för utredningen antyds sådan ordninggränsen. nären
det den lösning bör bortsägs närmast övervägas äratt att tasom
rekvisitet tillkännagivande hos vederbörlig myndighet i fråga om varor
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belagda med införsel- eller utförselförbudär också i förhållandesom
till andra EU-länder.

EU-gränskontrollutredningen emellertid inte övertygadär attom
i författning bör reglera förhållandena både vid den yttreman samma

och den inre finnsDet hel del väsentliga skillnader.gränsen. en
Regleringen i fråga den inre kommer bara siktegränsen påatt taom
införsel eller utförsel i strid förbud, inte vid denmot yttresom

fall undandragandegränsen även tull eller skatt ellerav av annan
avgift. Bestämmelserna i fråga den inre dessutom baragränsen rörom

begränsat antal förbud har ställts med stöd artikel 36ett som upp av
i Romfördraget. Någon anmälningsskyldighet kommer i princip inte

finnas vid de inre detta följerAv också regleringengränserna.att att
för de inre inte, fallet med föreskrifterna igränserna VSL,ärsom
kommer bygga antal begrepp från tullområdet,att ett t.ex.
tulldeklaration och tullbehandling. Som har berörts i avsnitt 13.2
kommer vidare de sakliga lösningarna skilja sig inte oväsentligt näratt
det gäller sådana frågor införsel- eller utförselbrottnär ärettsom
fullbordat, utformningen oaktsarnhetsbrottet och behovetav av
bestämmelser olovlig befattning med smuggelgods.om

Det har talar med betydande styrka för intesagts attsom nu man
i och författning reglerar frågor hänför sig både till deen samma som

de inreoch En sådan författning skullegränserna. bli komplice-yttre
rad och därmed svåröverskådlig. Det också från både pedagogiskär
och psykologisk synpunkt viktigt lagstiftaren tydligt markerar deatt
skillnader finns mellan de olika gränsavsnitten i frågasom om
restriktioner och kontroll.

EU-gränskontrollutredningen har alltså för det vid sidanstannat att
VSL bör finnas författning reglerar frågor införsel- ochav en som om

utförselrestriktioner vid de inre kan lämpligenLagen kallasgränserna.
lagen straff för olovlig införsel eller utförsel EU-gräns. Näröverom
import- eller exportförbud gäller inte bara i förhållande till tredje land

i förhållande tilläven andra EU-länder, bör hänvisningen i deutan
berörda författningarna till VSL:s straffbestämmelser vid olovlig
införsel eller utförsel kompletteras med hänvisning till denen av
utredningen föreslagna lagen.

På den andra sidan det naturligtvis betydelse VSL och denär attav
utredningen föreslagna lagen inte frånavviker varandra vadänav mer

påkallat från saklig synpunkt. Tullanpassningsutredningenär harsom
inte föreslagit några andra ändringar i VSL följerän attsom av
tillämpningsområdet begränsats till in- och utförsel tredjelands-över

Såväl hamnar flygplatser kan bådegräns. och inreutgöra yttresom
och bådade författningarna fårgräns där tillämpas sida vid sida. Av

skäl har redovisats i avsnitt 13.3 har den grad misstankesom av som
krävs för olika ingripanden i utredningens lagförslag sänkts, från kan
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till anledningantas anta. Reglerna försäljning förverkadrörsom av
eller beslagtagen egendom har vidare moderniserats i överensstämmel-

med Varusmugglingsutredningens förslag. förhållande tillI VSL harse
också vissa redaktionella ändringar utredningensgjorts i lagförslag.

fortsattaUnder det lagstiftningsarbetet tillsebör de bådaattman
författningarna så långt det möjligt med varandra.är stämmer överens

Straffbestämmelserna införsel alkohol och tobak i strid medom av
föreskrifter finns i framgårVSL. Utredningen har stannatsom ovan
för det vid sidan VSL bör finnas författning regleraratt av en som

införselrestriktionerfrågor vid de inre föreslagnaDengränserna.om
visserligen införsel från EU-länderlagen andra den haravser men

på det den tillämplig på för vilkabara detavgränsats sättet äratt varor
tillståndi princip krävs någon myndighet för in- eller utförsel.av

Något tillstånd krävs inte för införsel föralkohol eller tobak privatav
Påbruk. grund härav det olämpligt låta den utredningenär att av

föreslagna lagen omfatta olovlig införsel alkohol och tobak.även av
Tilläggas kan restriktionerna för i den sistnämndaatt varor som avses
lagen grundar sig artikel 36. skälEtt motannat en gemensam
reglering det undantag Sverige medgivitshar i fallär att vartsom
formellt begränsat i tiden.är

I och för sig det möjligt låta alltjämt tillämpligVSLär att vara
införsel i strid föreskrifter alkohol och tobak. Med den lagmot av

utredningen enligt föreslår och i enlighet med Tullanspass-som ovan
ningsutredningen förslag, kommer emellertid VSL bli tillämpligatt

varuförseln till frånbara och tredje land. Utredningen utgår därvid
från straffbestämmelserna för den bryter be-att motm.m. som
stämmelserna tillstånd till yrkesmässig import enligt denom nya
planerade lagstiftningen avsnitt kommerse 7 regleras i särskildatt
ordning. Straffbestämmelser för den olovliga resandeinförselnm.m.
blir därför enligt utredningen lättöverskådliga reglerna intasmer om
i särskild lag.en

Den lagen bör innehålla regler straff för införsel i strid motnya om
föreskrifter alkohol och tobak från EU-land, för-ett annatav om
verkande, förundersökning och tvångsmedel. bör alltsåLagenom om
i sina huvuddrag utredningen föreslagnaVSL och denutse som av

straff för införsellagen olovlig eller utförsel EU-gråns. Medöverom
tanke på lagen kommer endast icke yrkesmässig olovligatt att avse
införsel alkohol och tobak bör inte överförandeett rentav av

bestämmelser frånmotsvarande VSL En anpassning bör skeäga rum.
med till kriminalitethänsyn den lagen reglera.attsom avser

författningar tillkommitDe med anledning Helsingforskon-som av
ventionen och utredningen i avsnitt 7 kort har berört kungörel-som -

1925:465 med särskilda bestämmelser utförsel från riketsen om av
spritdrycker och vin lagen 1960:419 förbud i vissa fallsamt motom
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införsel spritdrycker har uppenbarligen inte längre någon egentligav -
betydelse. Författningarna måste vidare icke tillåtnautgöraanses

oförenligahandelshinder, med principen den fria varurörelsen.om
därförSverige bör initiativet till lösa åtagandena medta attnu upp

anledning Helsingforskonventionen. Därefter kan författningarnaav
fall tillämpningsområdeupphävas. I bör deras begränsas till devart

gränserna.yttre

13.8 Specialmotivering

13.8.1 till 1994:000 straff olovligFörslaget lag förom
införsel eller utförsel EU-gränsöver

Från och med den 1 januari 1993 har inom EU etablerats den s.k. inre
innebär förtullning försmarknaden. Detta bl.a. direktatt av varor som

mellan medlemsländerna inte längre skall ske. Om Sverige blir
medlem i kommer således den reguljära tullkontrollen vid SverigesEU

EU-land upphöra. Tullanpassningsutredningen hargräns mot annat att
Tullagstiftningennyligen i betänkandet SOU 1994:89 och EG

föreslagit den nuvarande tullagstiftningen skall medersättasatt en ny
lagstiftning på området enbart skall gälla i förhållande till tredjesom
land, dvs. inte medlem i utredningen har vidareEU. Denärstat som

ocksåföreslagit VSL:s tillämpningsområde skall begränsas tillatt
olovliga förfaranden förs in från eller landet frånmed utvaror som ur
tredje land.

Tullagstiftningen och VSL torde således i fortsättningen komma att
gälla beträffande tredje land. Förevarande lagförslagenbart gräns mot
innehåller regler bl.a. straff för olovlig införsel eller utförselom av

den inre utformatsLagen har med VSLöver gränsen.varor som
betänkandet SOU 1991:84 Smuggling och tullbedrägeriImönster.

1986 års varusmugglingsutredning förslag helthar lämnat en ny
varusmugglingslag. Varusmugglingsutredningensförslag har emellertid

efterinte lett till någon lagstiftning, bl.a. på grund det kort detattav
utredningens arbete avslutat blev aktuellt med svensktatt ettvar

medlemskap i EG. förslag i betänkandet har dockDe lämnadessom
i viss utsträckning beaktats förevarande lagförslag utarbetats. Tillnär

del förslagen från Varusmugglingsutredningen har beaktatsden
i motsvarande skrivningaranknyter specialmotiveringen tillnäratexten

den utredningen.av
Efter två inledande allmänna bestämmelser finns i straffbe-lagen

stämmelser 3 7 §§, bestämmelser förverkande 8 §§11 samtom- -
förundersökning § tvångsmedel §§. lagen12 och 13 23 Iom -
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finns också vissa regler åtal och talan förverkande 24 ochom om
§§-25

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser förverkandeom ansvar, m.m.
beträffande gärningar införsel från eller utförsel till landrörsom

medlem Europeiska unionen,ärsom av av
narkotika narkotikastrafflagen 1968:64,som avses 1
injektionssprutor och kanyler,
dopningsmedel i lagen 1991:1969 förbud motsom avses om
vissa dopningsmedel,

och ammunition i vapenlagen 1973: 176,lvapen som avses
springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller
nithandskar och batonger karatepinnar, blydaggar, spik-samt
klubbor eller liknande,

F krigsmateriel i lagen 1992: 1300 krigsmateriel,som avses om
kulturföremâl i 5 kap. 4 6 §§ lagen 1988:950som avses om-. kulturminnen samtm.m.
hundar och katter för ändamål handel.änannat

dennaI paragraf lagens tillämpningsområde. I till VSLmotsatsanges
gäller lagen bara vissa angivna varuslag, nämligen narkotika,närmare
injektionssprutor och kanyler, dopningsmedel, och ammunitionvapen
springstiletter, springknivar och vissa andra farliga föremål, krigsma-
teriel, vissa äldre kulturföremål hundar och katter förs in isamt som
landet för ändamål handel. Lagen tillämplig både påän ärannat
införsel från och utförsel till land medlem EU. Detär ärett som av
dock bara i fråga narkotika det råder principiellt förbudettom som
både införsel och utförsel. I övrigt gäller bara införselrestriktionermot
i fråga de och föremål underämnen punkterna 2 5om som anges -
och 8 enbart utförselrestriktioner i fråga krigsmateriel ochsamt om
kulturföremål punkterna 6 och 7.

omfattarLagen enbart olovliga förfaranden vid införsel och utförsel.
Eventuell befattning inne i landet med förts in i strid motvaror som
bestämmelser i denna lag skall bedömas enligt andra författningar.

Lagens straffbestämmelser exklusiva; straffbestämmelser i andraär
författningar kan således inte tillämpas på förfaranden kriminali-som

i lagen.seras .
I punkt J används begreppet narkotika och det klargörs medatt

detta begrepp skall i denna lag detsamma i narkotikastraff-avses som
lagen.

Enligt 8 § narkotikastrafflagen förstås med narkotika läkemedel eller
hälsofarliga med starkt vanebildande egenskaper ellervaror varor som
med lätthet kan omvandlas till med sådana egenskaper ochvaror som
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på sådan grund föremål för kontroll enligt internationellär en
överenskommelse Sverige har biträtt, ellersom

regeringen har förklarats skola narkotika enligtav anses som
lagen.
Sverige har biträtt års1961 allmänna narkotikakonvention den-
Singles.k. Convention med tilläggsprotokoll 1972 års1971samt- -

konvention psykotropa substanser. Vidare har Sverige biträttom
Förenta Nationernas konvention 1988 olaglig hanteringmot av
narkotika och psykotropa föremål förDeämnen. ämnen ärsom
kontroll enligt konventionen i förteckningar fogas tillupptas som
konventionerna.

I förordningen 1992:1554 kontroll narkotika vilkaom av anges
ytterligare substanser skall narkotika enligt narkotika-som anses vara
strafflagen. De aktuella substanserna har indelats i huvudgrupperna
centralstimulerande medel, hallucinogener, smärtstillande medel samt
sömnmedel och lugnade medel. förordningen framgårAv vidare dels

narkotika skall de ovanjordiska delarnaäven växtenatt som anses av
kat, dels vid tillämpningen narkotikastrafflagen skall medatt av
cannabis förstås de ovanjordiska delarna varje släktetväxtav av
Cannabis med frönundantag från vilka hartset inte blivitav- -
extraherat och vilkenunder benämning de förekommer.oavsett

injektionssprutorBegreppen och kanyler i punkt 2 har samma
innebörd motsvarande förordningenuttryck i 1968:70 med vissasom
bestämmelser injektionssprutor förståsoch kanyler. Med kanylom
injektionsnål kan användas för iinsprutning människokroppen.som

klargöraFör vad med dopningsmedel enligt punkt 3att som menas
tillhänvisas lagen 1991:1969 förbud vissa dopningsmedel.motom

Enligt § i den lagen syntetiska anabola steroider,1 testosteronavses
och dess derivat, tillväxthormon kemiska substanser ökarsamt som
produktion och frigörelse och dess derivat ellertestosteronav av
tillväxthormon. Dessa och dess verkningar vid okontrolleratämnen
bruk har berörts i allmännaden motiveringen avsnitt 13.2.

Vad härefter gäller och föreskrivsammunition enligt punkt 4vapen
i 1 § vapenlagen skjutvapen förståsmed i vapenlagenatt ett vapen
med vilket kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas

med hjälp krutladdning, komprimerad luftkolsyreladdning, ellerut av
liknade utskjutningsmedel. paragrafen föreskrivs vidareI vadannat att

skjutvapen skall gällasägs ävensom om
eller anordningar beträffande verkan och ändamålapparater som

jämförliga med skjutvapen,är
2. obrukbara i brukbart skick skulle räknas skjutva-vapen, som som

pen,
eller signalvapen laddas medstart- patroner,som

armborst,4.
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tårgasanordningar,V
6. slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, lådor,stommar, trummor

till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
och7. anordningar konstruerade för medärapparater attsom

elektrisk bedöva eller tillfoga honom ochström smärtaen person
avsedda bäras i handen ochär attsom

anordningar skjutvapen användaskan medgör attsom annan
ammunition de avsedda för.än är

I 2 § vapenlagen bl.a. vissa arbetsredskap karaktärmedattanges
inte omfattas vapenlagens bestämmelser.av vapen av

Enligt 3 § vapenlagen förstås ammunitionmed ochpatroner
projektiler till handvapen lagen tillämpas på tändhattar ochsamtsom

till sådanaandra tändmedel och projektiler. l § finns4patroner
slutligen vissa särbestämmelser beträffande hagel m.m.

De farliga föremål räknas ipunkt desamma5 ärsom upp som anges
i förordningen 1990:415 tillstånd till införsel vissa farligaom av
föremål.

enligt 6 framgårVad punkt krigsmateriel § lagen1utgörsom av
krigsmateriel. ammunition1992:1300 Lagen gäller ochom vapen,

för militärt utformad enligtbruk materiel regeringensannan som
föreskrifter krigsmateriel. bilaga till förordningen 1992:-Iutgör en

krigsmateriel1303 har regeringen vad krigsma-utgörangettom som
teriel för strid och övrig krigsmateriel.

Vilka kulturföremål i punkt 7framgår kap. 4 6 §§5som avses av -
lagen 1988:950 kulturminnen l 4 § räknas de svenskaom m.m.
kulturföremålen och i § de utländska. Enligt 6 § krävs5upp anges
tillstånd för utförsel del sådant föremål. svenskaDeäven ettav en av
kulturföremål följande.ärsom avses

Föremål, har framställts före år 1600, värde: aoavsettsom
skrifter, handskriftertryckta kartor och bilder b påsamt perga-

ellerment papper.
2. 100 år gamla föremål värde: dr ckeskärl, seldonMer aän oavsett

textilredskap, de och målad eller skurenoch harär träom av
dekor, b folkdräkter och broderad folklig textil,eller mönstervävd

bonadsmåleri, skrin,c d möbler, speglar och e golvur, Väggur
musikinstrument hoch bordsur, f signerade fajanser, g samt

skjutvapen, blankva och skyddsvapen.en
100 år föremål värde 50 000 kronor,Mer medän överettgarn a

mål-i den mån föremålet inte kan hänföras under unkt 2: a
föremål eramik, glas ochningar, teckningar och skulpturer, b av

porfyr, föremål silver brons med undantagc guld, och avav
och medaljer d ljuskronor och vävdamynt samt tapeter.

år föremål värde 2 000 kronor, i4. Mer 50 gamla medän överett
föremålet hänföras punkt eller 2:den mån inte kan under 1 a

föremål, icke protokoll, brev, dagböcker,samiska b tryckta
manuskript, och räkenskaper, handritade kartor ochcnoter
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ritningar d tekniska modeller och vetenska-samt prototyper samt
pli instrument.a

Me utländska kulturföremål sådana kan haantasmenas som
kommit till Sverige före år 1840, och har värde 50 000överettsom
kronor: möbler,a speglar och skrin, b golvur, och bordsur,Väggur

musikinstrument,c d skjutvapen, blankvapen och skyddsva een,
målningar, teckningar och skulpturer, f föremål keramik, ochav
elfenben, föremalg guld, silver och brons med undantag myntav av
och medaljer h ljuskronor och vävdasamt tapeter.

förRisken rabies har medfört hundar och katter har tagits iatt upp
punkt Det bör framhållas regleringen bara omfattar dessaatt
sällskapsdjur de förs in i landet för ändamålnär handel. Somänannat
framgår avsnitt 8 och 13.2 har i fråga handeln med dessa djurav om

harmonisering skett de nationella föreskrifterna.en av

2§

En i denna lag skall ha införts till eller utförtsvara som avses anses
landet den förtshar för Sveriges landomräde,när över gränsenur

sjöterritorium eller luftrummet däröver. En transporterasvara som
med fartyg eller luftfartyg endast tillfälligtsom passerar genom
territoriet skall dock inte införd.anses

denna paragraf,I saknar motsvarighet i VSL, finns reglersom som
skall införd till eller utfördnär landet.anger en vara anses vara ur

Bestämmelsen har utformats huvudsakligen i enlighet med års1986
varusmugglingsutrednings förslag till motsvarande stadgande.

Den praktiska betydelsen denna bestämmelse främst denär attav av
följer flertalet brott enligt lagen skallnär fullbordade.anses vara
Bestämmelsens första mening utgångspunkten för regleringen.utgör

föreskrivsDär vid tillämpning lagen skallatt av en vara anses vara
införd till eller utförd landet den har förts förnär över gränsenur
Sveriges landområde, sjöterritorium luftrummeteller däröver. Den
angivna bestämningen vad i tullagstiftningen kallas detmotsvarar som
svenska tullområdet. lagenAv 1966:374 Sveriges sjöterritoriumom
framgår det svenska territorialhavet med vissa undantag haratt en
bredd på nautiska12 mil.

Föreskriften i första meningen torde inte vålla några tillämpnings-
svårigheter. De kontrollåtgärder tull och polis kommer bedrivaattsom

Äventorde undantagslöst inom svenskt territorium. vissäga rum om
spaning torde komma ske på bl.a. färjor och andra transportmedelatt

går från EU-land till Sverige, ingripandetorde inte böraett annatsom
ske förrän transportmedlet och därmed den berörda denpasseratvaran
svenska territorialgränsen. Som har framhållits i den allmänna
motiveringen avsnitt förutsätter13.2 den föreslagna ordningen att
vederbörligt tillstånd måste föreligga innan importeras ellervaran
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Finns inget tillstånd föreligger olovlig införsel ellerexporteras.
utförsel förtshar den svenska territorialgränsen.när övervaran

Förevarande lag reglerar endast in- utförseloch i förhållande till
EU-land. Varor kommer från sådant land skall inte bliannat ettsom

föremål för tullklarering i Sverige. Flertalet landets gränsorterav
kommer emellertid få trafik både från EU-länder ochtaatt emot
länder inte medlemmar Gemenskapen. Enärsom av person som
anländer sådantill från EU-land med han inte harettorten varor som
tillstånd föra in till landet, har således gjort sig skyldig till brottatt
enligt förevarande lag redan vid Motsvarande gällergränspassagen.

enligtinte VSL. En medför inte fårresenär t.ex.som en vara som
införas i landet anmäler till tullklarering påmen som varan an-
komstorten sig inte skyldig till någon straffbar gärning.gör

Enligt folkrätten har främmande och handelsfartyg rättstaters stats-
till s.k. oskadlig genomfart i varje territorialhav.lands Någonannat
motsvarande bestämmelse möjliggör oskadlig genomfart isom
luftrummet finns inte. har flestaDäremot de länder, Sverige,även

konventioner åtagit sig medge omfattande genomfartattgenom en av
främmande luftfartyg. Genomfart aktuellt slag sker i mycket storav nu
utsträckning i det svenska territorialhavet luftrummet.och I paragra-
fens andra mening har intagits bestämmelse enligt vilkenen en vara

fartyg eller luftfartygmed endast tillfälligttransporterassom som
territoriet inte införd.passerar genom anses

Bestämmelsen gäller således alla fartyg och luftfarkoster. Den är
inte inskränkt till yrkesmässig trafik gäller fritids-ävenutan t.ex.
fartyg. För bestämmelsen skall tillämplig skall trans-att vara varan

på detporteras aktuella transportmedlet. Om förs frånvaran
transportmedlet, lastas till transportmedel, skall införselt.ex. annatom

ha skett fördes från den farkost på vilken den inkomnäranses varan
till det svenska tullområdet.

bestämmelsenEnligt gäller den bara det aktuella transportmedletnär
tillfälligt passerar det svenska territoriet. Färden territorietgenom
skall alltså förhållandevis kortvarig och direkt. Det skall medvara
andra ord alltid fråga färd enligt vedertagen meningvar om en som
kan betraktas transitering. skall vidareDetsom en ren vara en
genomfart har sin grund i verkligt behovett attsom passera genom

territoriet.det svenska Luftfarkoster får inte landa och fartyg får inte
hamn eller andra onödiga uppehåll under färden. Omangöra göra

uppehåll giltigt skäl, skall införd.görs utan varan anses vara
Befälhavaren fritidsfartyg, förs från Bornholm tillett t.ex.som

Själland, kan med stöd denna bestämmelse låta fartyget iav passera
Östersjönterritorialhavetdet svenska i medförda skallutan att varor

införda i landet. färd fritidsfartyg iDäremot kan medanses vara en
det svenska territorialhavet från exempelvis Sydkusten tillupp
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Stockholm skärgård för vidare färd Finland intemot anses vara
tillfällig.

Eftersom tillämpning bestämmelsen i denna mening medfören av
ombord farkost i transit aldrig skall räknas infördaatt varor som

i landet behöver det inte särskilt sådana inte heller kanattanges varor
betraktas utförda landet i och farkostenmed lämnar svensktattsom ur
territorium.

ingripande får ingetEtt i fall ske fartyg befinner sigmot som
utanför den svenska territorialvattengränsen.

Strajjfbestämmelser m.m.

3 §

iDen strid förbud, eller med stöd tillståndmotsom, av som
föranletts vilseledande uppgift, från land medlemärav som av
Europeiska unionen till Sverige inför eller från Sverige till ett
sådant land utför i §1 2 eller 4 8 döms fören vara som avses -olovlig införsel eller utförsel till böter eller fängelse i högst två år.

gärningenGäller narkotika döms till fängelse i högst år.tre
Den ha tillstånd driva partihandel med närutan att attsom, varan

sådant tillstånd krävs, från land medlem Europeiskaärsom av
unionen till Sverige inför i 1 § 3 döms fören vara som avses
olovlig införsel.

För olovlig införsel eller utförsel döms också den förfogarsom
i strid villkor i tillståndöver uppställts till införselmoten vara som

utförsel.eller

I denna paragraf finns lagens centrala straffstadgande. Bestämmelsen
uppbyggd i huvudsak efterär § VSL med de ändringar1mönster av

föranleds den utredningen föreslagna lagen inte gällerattsom av av
brott innefattar undandragande tull eller skatt utansom av annan
enbart överträdelser in- och utförselregleringar. § framgårAv 1av
vilka varuslag omfattas lagen. lagen finnsI inte några in- ochsom av
utförselregleringar straffbestämmelserenbart för överträdelserutan av

sådan reglering. Regleringarnas innehåll framgårnärmare andraen av
författningar, vapenlagen i fråga och ammunition.t.ex. om vapen

För skall kunna ådömas alltid införsel-krävs elleratt attansvar en
utförselreglering tillämplig i det särskilda fallet. finnsDetvar
nämligen undantag från gällande tillståndstvång. Injektionsspru-annars

och kanyler får särskilt tillstånd föras in till landet barator utan av
handelden behörig driva med sådana eller medförasär attsom varor

resande för personligt bruk föreskriftgrundas läkareav som av
eller visas lovligt. För dopningsmedel gäller deatt utanannars vara
tillstånd får föras in för medicinskt ändamål och för bruk.eget
Införsel skjutvapen eller ammunition får i vissa fall ske utanav
särskilt tillstånd, bl.a. för jakt eller tävling. För import och export av
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införsel tilltillstånd i varje särskilt fall. Förnarkotika däremotkrävs
tillstånd.m.fl. farliga föremål krävs alltidspringstiletterlandet av

för ändamålinförsel hundar och kattergäller förDetsamma annatav
i vissa fall inteutförsel krigsmateriel behövshandel. frågaIän om av

tillståndsprövningförordningen krigsmateriel. Entillstånd 9 § om
kulturföremål.slutligen alltid ske vid utförselmåste av

Första stycket

finns i stycke. Här stadgasParagrafens huvudbestämmelse detta att
föranlettsmed stöd tillståndstrid förbud, ellerden i mot somavsom

frånSverige inför elleruppgifter, från EU-land tillvilseledandeav
för dopnings-utför med undantagSverige till sådant landett en vara -

utförsel tillinförsel ellerför olovligi § dömsmedel 1avsessom-
tillnarkotika dömstvå år. Gäller gärningeneller fängelse i högstböter

dopningsmedel;år. gäller alltså intefängelse i högst Stycket etttre
stycket.finns i andrasärskilt stadgande dessa preparatom

diskuterat i sittTullanpassningsutredningen harfrågaEn som
skallTullagstiftningen och EG hur1994:89betänkande SOU är man

EU-landsmugglats in imed harlösa problemet ett annatvara somen
Tullanpassningsutredningen s.Sverige. Enligtupptäcks ioch sedan

fallfog i sådantkan det med hävdas även281 f i betänkandet ettatt
införseln gjortsstraffbarinförseln i Sverige borde övertrots attvara

detsammaTullanpassningsutredningen uttalar vidareinre gräns. atten
via EU-utförsel från Sverigeavseendekan hävdas ett annatav en vara

Enligt Tullanpass-strid exportförbud.till tredje land iland ettmotett
borde reglerasdessa falldet ifrågasättasningsutredningen kan ävenom

i VSL.
denna lagomfattasdet frågaSå länge är avom varugrupper som

sådanautförseleftersom in- elleringa problem,uppkommer aven
på destraffbar. byggerResonemangetkommer attatt varorvaror vara

EU-land.frånkommerförs den inre gränsenöver annatettsom
omfattasinteförhåller sig emellertid medAnnorlunda det varor som

sådanautförsel den inrelag. En in- ellerdenna gränsenöver avav
harstraffbar,nämligen intekommer ävenatt om varanvaravaror

skallavsikteni tullområde ellersmugglats in EU:s är att varanom
bereddtullområde. Om intesmugglas EU:s är accepteraattut manur

omfattaför denna lag tilltillämpningsområdetfår utvidgadetta attman
Även såledesföreslås.andra deänäven om manvarugrupper som nu

detlag, börinre med stöd dennaingripa vid deninte kan gränsen av
landet i mångahanteringen sådana inne iframhållasdock att av varor

straffbar.fall kan vara
tullkodexentullområde definieras i artikel 3 iGemenskapens genom

framhållasbörmedlemsstaternas territorier. Detuppräkning attaven
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Gemenskapens tullområde inte alltid sammanfaller med EU-ländernas
territorier. För vissa länder undantag för delargörs deras territori-av

Ceuta och Melilla hör till Spanien. Det finns ocksåt.ex.er, som
områden inte hör till någon medlemsstat ändå ingår isom men som
tullområdet på grund deras speciella band till medlemsstat t.ex.av en
Furstendömet Monaco och San Marino. Tillhörande territorialvatten,
inre farvatten luftrum hör också till tullområdet.samt

Utredningens lagförslag sikte smugglingsbrotten hartarsom
ingenting med EU:s tullområdegöra med dess territorium.att utan
Regleringen i förevarande paragraf har också utformats i enlighet med
det. Tullanpassningsutredningen däremot förordar ordningen annan

innebär VSL blir tillämplig bara kommer frånattsom varor som
eller förs till plats utanför EU:s tullomräde, betänkandet 58en se s.
och 201.

För regleringen i VSL skall gå ihop med den utredningenatt av
föreslagna ordningen i förslaget till lag straff för olovlig införselom

utförseleller EU-gräns, måste uppdelningöver ske tillämpnings-en av
området för VSL. Undandragandebrotten i VSL måste givetvis hänföra
sig till EU:s tullområde. Däremot bör smugglingsbrotten hänföra sig
till områden inte EU:s territorium. En uppdelningutgör VSL:ssom av
tillämpningsområde på detta torde inte leda tillsätt nämnvärda
praktiska nackdelar.

styckets förstaI led inte på vilket gärningsmannensätt skallanges
ha gått tillväga vid in- eller utförseln Den grundläggandeav varan.
objektiva förutsättningen endast olovligenär införts elleratt varan
utförts. När införsel eller utförsel skall ha skett framgåranses av
bestämmelsen i 2

I styckets inskjutna led finns bestämmelse motsvararen som
regleringen i 4 § 4 VSL. Bestämmelsen gäller fall då in- eller utförsel
i strid förbud skett åberopande tillstånd föranlettsmot genom av som

vilseledande uppgifter. alltsåDet fråga vilseledandeär uppgifterav om
lämnats i samband med föregående tillståndsprövning avseendesom en

den aktuella in- eller utförseln. Lagtextens utformning klargör detatt
oriktiga tillståndet i sig utgjort förutsättningavgörande för atten
införseln eller utförseln huvud skulle fåöver ske. Den vilsele-taget
dande uppgiften skall ha någon omständighet varitavsett som av
betydelse för det felaktiga medgivandets tillkomst.

I subjektivt hänseende fordras i båda leden gärningsmannen haratt
handlat uppsåtligen. Detta intehar särskilt i lagtextenangetts utan
följer föreskriften i kap. 2 § förstal stycket brottsbalken i dessav
lydelse fr.o.m. den ljuli 1994 jfr 1993942130 66. Uppsåtetprop. s.
skall täcka samtliga objektiva brottsförutsättningar. Eventuellt uppsåt

tillräckligt. Såvitt gäller förutsättningenär det frågaatt var om en
införsel- eller utförselförbjuden såledesskall dömas tillvara ansvar om



SOU 1994:131 Specialmotivering 299

gärningsmannen bara misstänkte så fallet det med hänsynatt var men
till omständigheterna ändå kan hållas för visst han skulle haatt
företagit gärningen han varit säker det fanns förbud.även att ettom
Vid tillämpning det inskjutna ledet i bestämmelsen, dvs. då någonav
begagnat på grund vilseledande uppgift oriktigt myndighetsbe-ett av
slut vid in- utförsel,eller måste uppsâtet omfatta den omständig-även

frågaheten det angivet skäl felaktigt medgivetatt ettvar om av nyss
tillstånd. Gärningsmannen behöver däremot inte själv ha haft någon

tillkomstendel i det oriktiga myndighetsbeslutet.av
fråga inteEn sällan uppkommer i mål försom om ansvar varu-

smuggling rättsvillfarelsehur skall bedömas, särskilt beträffandeär
innehållet i de författningar reglerar skatt skall erläggas vidsom om
införsel respektive får införas utföras.eller Enligtom en vara
uttalanden i förarbetena till VSL behöver förhandenvaron tull- ellerav
avgiftsplikt respektive import- eller exportförbud inte täcktvara av
uppsåt. Straffrihet skulle därför bara inträda då misstaget var
ursäktligt. Under flertal år följdes dessa uttalanden i praxis. Bildenett

betydligt splittrad. Högsta domstolen har nämligen iär numera mera
rättsfallet 1985NJA 281 I och fastslagit skilda principer skallatts.
gälla i detta hänseende beroende på det första eller andraärom
stycket i § VSL tillämpas.1 I de fall i paragrafenssom som avses
första stycke skall, enligt rättsfallet, den i förarbetena anvisade
principen alltjämt tillämpas. Regleringen i förevarande stycke i den av
utredningen föreslagna lagen i huvudsak medöverensstämmer
nyssnämnda stycke i § VSL till1 den del § första stycket VSL1
reglerar brott import- eller exportförbud. De i förarbetena tillmot
VSL angivna principerna, alltså inte förändras nyssnämn-som genom
da rättsfall, därförbör gälla på förevarande område.även

Som tidigare fullbordas brott enligt detta stycke dånämnts varan
skall införd eller utförd enligt 2anses

Straffet för olovlig införsel eller utförsel böter eller fängelse iär
högst två år; gäller gärningen narkotika döms till fängelse i högst tre
är. brott omfattasDe denna lag torde i principhasom av samma
straffvärde varusmugglingsbrott. Praxis enligt därförVSL tordesom
kunna god vägledning vid påföljdsval straffmätningoch beträffandege
brott enligt denna bestämmelse.

Andra stycket

framhållitsSom i den allmänna motiveringen 13.2 har i den
föreslagna lagen dopningsmedel jämställts med narkotika beträffande
kontrollen vid den inre Genom regleringen i detta styckegränsen.
straffbeläggs olovlig införsel sådant frågaOm det inte ärpreparat.av

import för medicinskt ändamål och bruk föreligger olovligegetom
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införsel införseln inte sker godkändnär partihandel. Vadgenom som
anförts under första stycket gäller detta stycke.ävenovan

Tredje stycket

Detta stycke gäller fall då någon förfogar i stridöver moten vara
villkor uppställts för dess införsel eller utförsel. Bestämmelsensom
gäller således fall då visst villkor uppställts för huvudöveratt varan

skall få införas eller utföras.taget
Vad under första stycket uppsåt och rättsvillfarelsesagtssom om

gäller beträffande de förfaranden regleras i dettaäven stycke.som
Gärningar i detta stycke fullbordas då det otillåtnasom avses

förfogandet äger rum.

4§

Om brott i 3 § med hänsyn till omständigheterna vidsom avses
brottet mindre farlig döms till böter. Gällerär gärningenart,av
narkotika döms till böter eller fängelse i högst månasex

Bestämmelsen i denna paragraf delvis 2 § VSL. sistnämn-Imotsvarar
da paragraf föreskrivs varusmugglingsbrott enligt § första1att, om
stycket VSL med hänsyn till godsets värde och övriga omständig-är
heter vid brottet ringa, skall döma till penningböter.att anse som man
Om gärningen gäller narkotika döms till böter eller fängelse i högst

månader.sex
Det har mindre lämpligt använda uttrycket ringa brott iansetts att

förevarande paragraf, eftersom lagen i huvudsak bara tillämplig påär
kan farligt slag. I stället blirsägas regleringen ivaror som vara av

förevarande paragraf tillämplig brottet mindre farlig medär artom av
hänsyn till omständigheterna vid brottet. skäl bör påföljdenAv samma

till böter, inte penningböter. förAvgörande gränsdragningenanges
mellan denna och föregående paragraf hur högt straffvärdeär
gärningen har. Faktorer betydelse vid denna bedömning bl.a.ärav
införsel- eller utförselbrottets omfattning, graden farlighet hos denav
införda eller utförda liksom den avsedda användningen den.varan av

5§

Om brott i 3 § döms förär att grovt,som avses anse som grov
olovlig införsel eller utförsel till fängelse, lägst månader ochsex
högst år. Gäller gärningen narkotika, döms till fängelse, lägstsex
två och högst tio år.

Vid bedömande brottet skall särskilt beaktasär grovtav om om
det förövats yrkesmässigt eller betydande myckenhetavsett varor av
eller värde eller gärningen varit farligsärskilt artom annars av
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i övrigt utgjort led ieller, gärningen har gällt narkotika, denom en
särskilt hänsynslösverksamhet art.av

smugglingsfallen. Paragrafenparagraf behandlar deDenna grova
allvarliga införsel- eller utförsel-innehåller bestämmelser sådanaom

straffvärde inte lämpligen bör fallapå grund sitt högabrott som av
inträdaenligt denna paragraf skall kunnaunder 3 För att ansvar

för enligtalla objektiva och subjektiva förutsättningarmåste ansvar
sistnämnda paragraf uppfyllda.vara

särskilt skall beaktasI andra stycket vilka omständigheteranges som
heltvid bedömandet brott Stycketär överensstämmerett grovt.omav

i andra stycket VSL. Den praxismed motsvarande reglering 3 § som
kan därför itillämpningen den bestämmelsen alltutvecklats vid av

beträffande förevarande stadgande.väsentligt tillämpas även nu

6§

i 3 § dömsoaktsamhet förövar gärningDen som avsessom av grov
skall dock intefängelse i två år. ringa falltill böter eller högst I

dömas till ansvar.

förfaranden med de in-paragraf straffbeläggs vissa oaktsammadennaI
Paragrafenieller utförselreglerade 1 motsvararvaror som anges

vid tillämpningenstycket praxis utvecklats§ första VSL. Den5 som
förevarandetillämpas beträffandeden bestämmelsen kan även nuav

förhållandevistillämpasstadgande. aktuella bestämmelsen i VSLDen
oaktsamheten skall hasällan, inte minst på grund det krävsatt attav

varit grov.

7§

till enliförsök till olovlig införsel eller utförsel dömsFör tansvar
förberedelse till olovligbrottsbalken. gäller23 kap. Detsamma

stämpling till sådaninförsel eller utförsel avseende narkotika samt
i 3 ellerolovlig införsel eller utförsel avseende narkotika som avses

i vilka fall kanparagraf innehåller bestämmelserDenna om ansvar
införsel ochstämpling till olovligädömas för försök, förberedelse eller

utförsel. Paragrafen har utformats med 8 § i VSL mönster.som
utförsel.olovlig införsel ochparagrafen straffbeläggs försök tillI

§ brottsbalkentill brott föreligger enligt 23 kap. lFörsök när
har full-påbörjats detta inteutförandet brott har ännuett menav

fullbordas i allmänhetenligt denna lagbordats. Ett brott när en vara
bestämmelsen i 2införd utförd enligtskall respektiveanses
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paragrafensI sista mening straffbeläggs förberedelse till olovlig
införsel eller utförsel avseende narkotika stämpling till sådansamt
olovlig införsel eller utförsel avseende narkotika inte mindreärsom av
farlig art.

Några bestämmelser medverkansansvar har inte tagits iom upp
lagförslaget. Sådana föreskrifter skulle ha inneburit medverkans-att

skulle gälla i fråga alla brott enligt lagen med undantagansvar om av
olovlig införsel eller utförsel mindre farlig inteartav som avser
narkotika. Sistnämnda brott bötesbrott medanär i övrigtett rent
fängelse ingår i straffskalan jfr 8 § andra stycket VSL. Den reglering

sålunda har följer direkt föreskriften i 23 kap.angettssom numera av
§ första4 stycket andra meningen i dess lydelse fr.o.m. den juli1

1994 jfr 199394: 130 68.prop. s.

Förverkande

8 §

En varit föremål för brott enligt 3 5 §§ eller försök tillvara som -sådant brott skall förklaras förverkad, det inte uppenbartett ärom
oskäligt. Om inte finns i behåll, skall i stället dess värdevaran
förklaras förverkat.

Bestämmelserna i första stycket skall inte gälla den imot som
god förvärvat eller särskild tillrätttro varan varan.

I likhet med VSL innehåller denna lag särskilda regler för-om
verkande. Det bör understrykas dessa interegler uttömmande.äratt
De allmänna bestämmelserna i 36 kap. och3 4 brottsbalken om
förverkande eller egendom kan befaras kommaav vapen annan som
till brottslig användning respektive ekonomiska fördelar som upp-
kommit till följd brott begånget i utövningen näringsverksamhetav av
kan mycket väl bli tillämpliga också vid brott i denna lag.som avses

Förevarande paragraf 9 § VSL.motsvarar
Första stycket i paragrafen gäller förverkande varitav en vara som

föremål för brott enligt lagen eller värde. paragrafensI andravarans
stycke finns dock undantagsregel förverkande i vissa fallatten om
inte skall ske den förvärvat egendomen i godmot tro.som

Första stycket

I detta stycke föreskrivs varit föremål för brott enligtatt en vara som
3-5 §§ eller försök till sådant brott i princip alltid förklarasskallett
förverkad. Det förutsätts således brottet uppsåtligt. Med brottatt var
förstås i sammanhanget gärning uppfyller alla objektiva ochen som
subjektiva rekvisit för det berörda brottet enligt lagen skallatt
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föreligga. däremot inteDet nödvändigt brottet lagföringlett tillär att
och straff. Om brott utförts någon inte uppnåttett t.ex. av som
straffbarhetsåldern utesluter detta inte gärningen skall betraktasatt som
brott vid tillämpningen förverkandebestämmelsen.av

Enligt ordalagen förstai stycket skall förverkande ske så intesnart
vissa billighetshänsyn talar däremot. Vid bedömningen i särskiltett
fall förverkande skall uppenbart oskäligt måsteom anses vara
samtliga omständigheter kring det aktuella brottet angåendeoch den
berörda beaktas. Vad angår gärningen gäller detta främst dessvaran
svårhetsgrad. Med tanke de varuslag omfattas lagenssom av
bestämmelser torde det endast i mycket speciella undantagsfall bli
aktuellt underlåta förverkande.att

Förverkande bör sålunda normalt ske finnsden iav varan om
behåll. finnsDet dock situationer då finnasdet kan skäl ändåatt
underlåta förverka. Så kan exempelvis fallet införsel skettatt vara om

jaktvapen och den infört skulle få licens innehaett vapnet attav som
i Sverige.vapnet

Införsel sällskapsdjur, dvs. hundar och katter för ändamålannatav
handel, kan vålla särskilda problem vid hithörande bedömning.än Inte

sällan har den försökt införa hund eller katt starksom en en en
känslomässig bindning till djuret. Ett förverkande sådant djurettav
kan ofta sig oskäligt. Före den maj 1994 gällde villkor förlte som
införsel hund och katt djuret skulle vistas viss tid i karantän ochattav
anledningen till sådana sällskapsdjur smugglats in har i de flestaatt
fall varit förvaringen i karantän upplevts både alltför långvarigatt som

Ävenoch kostsam. villkoret förvaring i karantän ersattsom av
villkor vaccination bl.a. rabies kan situationenden uppkommamotom

djuret ändå måste vistas i karantän innan får införas.det Dettaatt
gäller något införseltillstånd huvud inte föreligger ochöver tagetom
för falldet samtliga villkor vaccination och hälsointygom som
föreskrivits för införseln inte uppfyllda. sådan situationI iär ären
allmänhet det enda realistiska alternativet djuret allt intetrotsom-

i karantän eller förverkas detta återutförs. Sådan âterutförselsätts att-
sker med stöd föreskrifter meddelats Generaltullstyrelsenav som av

hitintillsoch har skett i tämligen utsträckning. Risken emeller-ärstor
tid underlåtenheten förverka i dessa fall leder till djuretatt att att

försolovligen in på någon gränsort.annan
Lagen omfattar endast två utförselbrott, nämligen beträffande

krigsmateriel och äldre kulturföremål. reglering harDenna typ av
tillkommit för skydda vad betydandeatt ettanses vara sam-som
hällsintresse. inte minst allmänpreventiva därförAv skäl torde det vara
angeläget varit föremål för utförselolovlig eller försökatt en vara som
till sådant brott i regel förklaras förverkad.
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sista förstaI punkten i stycket föreskrivs inte finns iatt, om varan
behåll, dess värde i stället skall förklaras förverkat. Värdeförverkande
kan således normalt bara komma ifråga inte finns i behåll.varanom

får dock,Rätten enligt 10 i stället för förklara egendomenatt
förverkad till viss del meddela sådan förklaring med avseende på
motsvarande del egendomens värde.av

Om värdeförverkande enligt brottsbalken skall åläggas fleraett
sådant förverkande inte skall ådömas solidariskt.dematt ettanses

Samma bör gälla förverkande enligt denna lags bestämmelser.

Andra stycket

I 36 kap. 5 § brottsbalken finns allmänna regler motsom anger vem
förverkandeförklaring kan riktas, dvs. etten vem som genom

sakförverkande fråntaskan egendom eller värdeförverkan-som genom
de kan förpliktas penningbelopp. I nyssnämnda paragrafsatt utge ett
första stycke förverkande egendom eller dess värde tillattanges av
följd får,brott inte har föreskrivits, ske hosannatav om
a gärningsmannen eller medverkat till brottet,annan som
b den i ställe gärningsmannen eller medverkandevars annan var,

den brottet berettsc vinning eller näringsidkaresom genom som
i 36 kap. 4avses

d den efter brottet förvärvat egendomen bodelning ellersom genom
grund eller eller gåva eller eftertestamenteav arv genom som

förvärvatbrottet egendomen på och därvid haft vetskapsättannat
eller skälig anledning till antagande egendomens sambandom om

med brottet.
andra stycket iAv paragraf följer egendomen vidatt,samma om

brottet inte tillhörde någon dem i första stycket a c,av som anges -
får förklarasden inte förverkad.

berörda föreskrifterna iDe brottsbalken gäller i princip vidäven
förverkande enligt specialstraffrättsliga bestämmelser alltsåoch även
enligt denna lag. förevarande paragrafen finnsI stycke dockav en
särskild reglering beträffande i förstaegendom stycket, dvs.som avses

varit föremål för uppsåtligt brott enligt lagen.etten vara som
Bestämmelsen, sinhar motsvarighet i 9 § andra stycket VSL, börsom

bakgrund sakförverkande enligt första stycket baramot attses av
gäller egendom underkastad utförselförbudin- eller ochär ett attsom
förverkandet i regel riktas själva egendomen.mot

Ägarens eventuella medverkan till brottet har således i princip ingen
betydelse i för angivna särskildasammanhanget; det med undantagär
fall tillräckligt föremål för uppsåtligtegendomen varit brottatt ett
enligt lagen. I regel kan för övrigt egendomens påägareanta attman
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i fallhar medverkat till brottet eller dettaeller sätt vartattannatett
med hans vetskap.ägt rum

föreskriften i stycke gäller fall då egendomensärskilda dettaDen
haft ellerförvärvats någon inte vetskapefter brottet har omav som
samband med brottet,anledning till antagande egendomensskälig om

Regleringen ii god förvärvatdvs. överensstämmertro varan.
förstamotsättningsvis i 36 kap. 5 §huvudsak med vad angessom

skall förverkande inte ske.brottsbalken. sådant fallstycket d I
stycket VSLinnehåller också i likhet med 9 § andraBestämmelsen ett

tillnågon förvärvat särskildför det falletundantag rättatt varan.
talansärskild processuell bestämmelsefinnsI 25 § attsom angeren

gäller i allmänhet,vissa fall, i till vadförverkande i motsats somom
egendomenskan föras än ägare.mot annan

9§

enligt 3 §§ ellerhjälpmedel vid brott 5Egendom använtssom som -
får förverkad,försök till sådant brott förklarasett om

ställe förövat gärningen ellernågon i hansellerägaren som var
medverkat till denna,

eller detför förebygga brottförverkandet behövs2. att annars
finns särskilda skäl till det, samt

oskäligt.förverkandet inte penbart3. är ufinns värdebehåll, får i stället dessegendomen inte iOm
förverkat.förklaras

skall inte ällai första och andra styckenaBestämmelserna mot
särskil tillförvärvat egendomen elleri god rättden trosom

egendomen.
får föreskrivaför förverkande egendomenställetI rätten attav

missbrukförebygger fortsattåtgärd vidtas med egendomen avsom
den.

för-särskilda regleri VSL 10 § finns i denna lagLiksom om
eller utförselvid olovlig införselverkande hjälpmedel, använtssomav

paragraf.finns i dennaBestämmelserna däromav en vara.

Första stycket

hjälpmedel.förverkandehuvudstadgandetstycke finnsI detta avom
såsom bilar,olika forslingsredskap,bl.a.Med detta begrepp avses

för exempelvishöljenolika formerbåtar yttresamt varor,avm.m.
utnyttjatsegendomeller resväskor. Mencontainrar även annan som

hjälpmedel,räknasvid aktuella lagöverträdelsen kanden t.ex.som
ocksådataprogram kanSkriftliga handlingar ochsärskilda kläder.

främsttorde intresseti sammanhanget. Allmänttänkas ha använts sett
inrättats föranskaffats ellerinriktat på egendom särskiltbli attsom

lagöverträdelsen. bör dockgenomföra eller underlätta Det noteras att
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föremål inte behöver särskilt iordningställt för smuggling förett vara
kunna förverkas enligt bestämmelsen. Emballage eller liknandeatt

förpackning kring ofta så förbundet med självaär näraen vara varan
förverkande den enligt 8 § omfattar sådant hölje.ett ävenatt ettav

Tillämpas inte nämnda paragraf kan dock emballaget, särskilt detom
fråga vilseledande förpackningarär eller liknande, räknasom som

hjälpmedel enligt denna paragraf.
För hjälpmedel skall kunna förklaras förverkat enligtatt ett

förevarande bestämmelse skall det ha vid brott enligtanvänts
3 §§. likhet5 I med vad gäller enligt 10 § innehållerVSLsom-
paragrafen således begränsning till uppsåtliga brott.en

En grundläggande förutsättning för egendom skall få förverkasatt
såsom hjälpmedel förövat gärningen ellerär ägaren medverkat tillatt
denna, punkt Med jämställs den i ställe.ägare ägarenssom var
Härmed såväl anställd uppdragstagare. Omavses en som en ex-
empelvis hjälpmedlet tillhör juridisk skall således dettaen person
kunna förverkas någon i dess verksamhet begått uppsâtligt brottettom
enligt lagen.

framgårSom ordet får i lagtexten förevarande bestämmelseärav
fakultativ. prövningEn skall således ske i varje särskilt fall huruvida

beslut förverkande skall meddelas. lagtextenI i punkt 2ett om anges
till början förverkande får ske om det behövs för förebyggaatt atten
brott. Härvid kommer naturliga skäl främst egendom särskiltav som
anskaffats eller iordningställts för utnyttjas för aktuella formeratt nu

lagöverträdelser i blickpunkten, fordon eller kolli medt.ex. ett ettav
dolda förvaringsutrymmen eller falskt dokument. Beträffandeett
sådana egendom torde den angivna förutsättningen i regel fåtyper av

uppfylld. Av betydelse vid sidan egendomensstoranses vara om
beskaffenhet, dvs. dess eller mindre utpräglade egenskapmer av
hjälpmedel, vidare vad kan utredas angåendeär omständigheternasom
kring brottet denoch aktuella egendomens betydelse i sammanhanget.
I den mån det står klart hjälpmedlet redan utnyttjats vid änatt ettmer
tillfälle kan detta förhållande givetvis påverkaockså bedömningen om

förverkande motiverat angivet skäl.ärett av -
En alternativ förutsättning i punkt för2 tillämpning be-en av

stämmelsen det finns särskilda förär skäl förverkande.att ettannars
Denna grund sikte institutets allmänpreventivanärmasttar
betydelse. Bestämmelsen främsttorde komma egendomatt avse som
i sig inte något typiskt hjälpmedelutgör normalt används i heltutan
legala sammanhang, vanliga transportmedel. tillämpningEnt.ex. av
denna grund kan bl.a. bli aktuell vid brott, särskilt detgrova om
gäller organiserad eller ekonomisk brottslighet allvarligare art.av
Även återfall kan tillmätas betydelse i detta sammanhang.
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punkt 3 följer det alltid skallAv förverkandeprövas äratt ettom
oskäligt.uppenbart Vad därvid främst blir intresse ärsom av

egendomens värde i förhållande till aktuelladen gärningens straffvärde
och vederbörandes ekonomiska förhållanden. Med tanke på lagenatt
omfattar endast allvarliga införsel- utförselbrottoch torde det generellt

sällan finnas skäl underlåta förverkande egendomattsett av som
hjälpmedel. vidEndast bagatellartade brott tordeanvänts som

underlåtas.förverkande böra

Andra stycket

föreskrivs,I detta stycke egendomen inte finns i behåll, dessatt om
värde i stället får förverkas. Värdeförverkande får således endast ske

finnsegendomen inte längre i behåll. Med egendomen finns iattom
behåll förstörts.den inte Egendomen måste också tillhöraattmenas
den vid tiden för brottet eller därefter har förvärvatsägaresom var av
någon kände till eller hade skälig anledning egendomenanta attsom

hjälpmedel vid uppsåtligt brott enligt denna lag.använts som

Tredje stycket

detta stycke följer bestämmelserna i första och andraAv stycketatt
tillämpasinte skall den i god förvärvat egendomen ellermot trosom

särskild till egendomen. Bestämmelsen föreskriften irätt motsvarar
föregående paragrafs andra stycke.

Fjärde stycket

föreskrivsl detta stycke i stället för förverkande enligt förstaatt,
föreskrivastycket, får åtgärder till förebyggande fortsatträtten av

missbruk hjälpmedlet. Möjligheten meddela sådan föreskriftattav en
sikte situationer då det skulle oskäligtuppenbart eller i allttar vara

fall sig något stötande förverka det hjälpmedlet.aktuella kanDette att
lastbilgälla vilken det endast gjorts vissa ändringarsmärret.ex. en

för kunna olovligen införa lite tårgasspray någraoch karatepinnaratt
jfr § 4 och 5. Domstolen kan i så fall föreskriva fordonet skalll att
återställas till ursprungligt skick.

10§

för förklara förverkad viss fårI stället egendom till del, rättenatt
sådan förklaringmeddela med avseende motsvarande del av

egendomens värde.
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paragraf,denna finnsl 12 § VSL, specialregel förmotsvararsom en
vissa fall förverkande, där egendom bör förverkas endast tillav som
viss inte delbar,del personbil. sådantI fall fårär rättent.ex en
meddela sådan förklaring med avseende motsvarande del av

värde.egendomens

ll§

förverkandeNär beslut egendom har vunnit laga kraft skallom av
egendomen försäljas Tullverkets försorg eller i den ordninggenom

i allmänhet gäller för försälnin förverkad lös egendom.som av
egendomen säljas fårKan Egendom kanörstöras.inte en som

befaras komma till brottslig användning eller olämplig förärannars
försäljning förstöras.skall också

förOm i stället viss del egendomen motsvarande värde harav
förklarats förverkat och det sålunda fastställda beloppet har betalats
inom två månader från det förverkandetbeslutetatt om vann a
kraft, skall egendomen utlämnas till I fall farägaren. annat
egendomen försäljas i den ordning föreskrivs i första stycketsom

fastställdaoch det beloppet därvid influtna medel.tas ut ur

Eventuellt skallöverskott redovisas till eller rättsinne-ägaren annan
avare.

denna paragraf finns i första försäljningI stycket regler ellerom
förstoring egendom förverkats enligt 8 eller 9 härvidDet ärav som
fråga åtgärder får vidtas först sedan lagakraftägande beslutom som

förverkande föreligger. Eftersom mestadelsdet sigrörom om
egendom på grund gällande regleringar inte fritt kan saluförassom av
blir det i praktiken oftast fråga egendomen skall förstöras. Iattom

stycket finnsandra bestämmelser förverkande enligt 10rörsom

Första stycket

I detta stycke i första meningen försäljning förverkadhuranges av
egendom skall gå till. Liksom enligt VSL har Tullverket huvudan-

försäljning.för denna Avyttringen kan emellertid ske i denävensvaret
ordning i allmänhet gäller för försäljning förverkad lössom av
egendom. Regler därom finns i lagen förfarande1974: 1066 medom
förverkad egendom och hittegods Enligt i6 § nämnda lag skallm.m.
ifrågavarande försäljning skötas myndighet eller bolagav som
regeringen bestämmer. Beslut i vilken ordning viss egendom skallom
försäljas får fattas från fall till fall vederbörande tullmyndighet.av
Vad bör bli utslagsgivande vid denna bedömning givetvisärsom
vilket beskaffenhetmed hänsyn till egendomens eller kvantitetsätt som

beräknade omkostnader kan tänkas bästa möjliga resultat. Mensamt ge
praktiska hänsyn kan ha betydelse.även
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andra meningen stadgasI egendom inte kan säljas fåratt som
förstöras. Det kan fråga egendom inte har någotvara om som
marknadsvärde eller då detta bedöms så lågt det inte kan täckaattvara
alla med försäljning förenade kostnader.en

I tredje meningen slutligen egendom kan befarasattanges som
till brottsligkomma användning eller olämplig förärsom annars

försäljning skall förstöras. Med tanke på de varuslag omfattassom av
i praktikenlagen torde denna punkt komma tillämpas beträffandeatt

flestade varit föremål för brott enligt lagen. Bestämmelsenvaror som
kan också tillämpas beträffande hjälpmedel, sådan egendomt.ex. som
speciellt iordningställts eller inrättats för användas hjälpmedelatt som
vid brott. Som exempel kan resväskor med dubbla bottnarnämnas
eller fordon med dolda förvaringsställen. Om det ekonomisktär
försvarbart kan sådan egendom naturligtvis först återställas i ursprung-
ligt skick och därefter säljas. Det kan också fråga ettvara om
hjälpmedel grund sin beskaffenhet inte kan eller börsom av

falsktsaluföras, resedokument.t.ex. ett

stycketAndra

finns 22 andraHär § stycket VSL svarande bestämmelsemoten om
för till egendom, delvis förverkats,värde har fårätt ägaren attvars

tillbaka berörd egendom han erlägger förverkats.det beloppom som
betalning inteOm inom den föreskrivna tiden, två månader, skallgörs

egendomen säljas i den ordning föreskrivs i första stycket, ochsom
fråneventuellt överskott försäljningen, efter avdrag försäljnings-av

kostnaderna, redovisas till eller rättsinnehavare.ägaren annan

Förundersökning

§12

Förundersökning angående brott i denna lag får inledassom avses
tullmyndighet. Vad i rättegångsbalken under-sägsav en som om

söknin sledare gäller då tullmyndigheten. Ar saken inte enkelav
beskaf skall ledningenenhet åklagaren så någonövertas snartav
skäligen kan misstänkas för brottet. Aklagaren skall även annars

ledningen det påkallat särskilda skäl.överta när är av
Aklagaren får, då förundersökning leds tullmyndighet,av en

meddela anvisningar undersöknin bedrivande.om ens
När förundersökning leds å får han vid under-av agaren

sökningens verkställande anlita biträde tullmyndighet.av en
Aklagaren får uppdra tulltjänsteman vidta särskildäven atten en
till undersökningen hörande åtgärd dess beskaffenhet tillåter det.om

förundersökningInnan hunnit inledas får tulltjänsteman elleren
tjänsteman vid Kustbevakningen hålla förhör och vidtaen annan
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åtgärd i syfte utreda brottet, åtgärden inte kan uppskjutasatt om
olägenhet.utan

bestämmelsenAv i 23 kap. § rättegångsbalken1 följer för-att en
undersökning skall inledas så finnsdet anledning brottsnart anta att ett

hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökning inledssom
normalt polismyndighet eller åklagarmyndighet. Härvid gällerav en en
de allmänna bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken för-och
undersökningskungörelsen 1947:948. Eftersom det på förevarande
område, liksom vid tillämpning VSL, i regel blir tullmyndighetav en

skall inleda förundersökningen har i denna paragraf sammanförtssom
del särskilda bestämmelser förundersökning angående hären om

aktuella brott. Bestämmelserna har sin förebild i 23 kap. rättegångs-
balken och 13 § VSL.

Första stycket

I detta stycke finns till början generell bestämmelseen en om en
tullmyndighets inleda förundersökning. Tullmyndigheternarätt haratt
sålunda befogenhet inleda förundersökning angående brottgetts att

i denna lag. Därmed klargörs befogenheten bara gällerattsom avses
brott enligt förevarande lag. Det kan dock anmärkas, som nyss

vidsträcktframhållits, tullmyndighet har inleda för-rättatt atten
undersökning enligt VSL. Tullmyndigheterna också, visserligenanses

lagstöd, ha inleda förundersökning beträffande brotträttutan att mot
andra författningar tullagstiftningens område.

Kustbevakningen, inte har inleda förundersökning enligträtt attsom
VSL, har inte heller sådan enligt denna lag. Förhållandenarättgetts
torde nämligen sällan sådana det finns något skälatt attvara en
förundersökning skall kunna utföras Kustbevakningen. Denav
myndigheten intehar heller någon särskild organisation för sådanen
uppgift. tjänstemanEn vid Kustbevakningen har dock, närmaresom
framgår fjärde stycket, i brådskande fall vidta vissarättgetts attav
inledande åtgärder innan förundersökning har inletts.

Beträffande tullmyndighets åligganden i sammanhanget hänvisasen
till vad i rättegångsbalken undersökningsledare. Därmedsägssom om

inte bara vad framgår bestämmelserna i rättegångsbalkenavses som av
också vad i förundersökningskungörelsen 1947:948.utan som anges

Genom hänvisningen klargörs bl.a. tullmyndigheten har rättatt att
förhörhålla med och kan lämna upplysningarantasvar en som av

betydelse för utredningen liksom under de i rättegångsbalkenatt
angivna förutsättningarna låta hämta sådan till förhör.en person
Tullmyndigheten har vidare under förundersökningen beslutarätt att

användning vissa andra straffprocessuella tvångsmedel.om av
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I stycket stadgas vidare saken inte enkel beskaffenhet,äratt, om av
ledningen förundersökningen skall åklagaren såövertas snartav av
någon skäligen kan misstänkas för brottet. Motsvarande bestämmelse
beträffande förhållandet mellan polismyndighet och åklagaren finnsen
i 23 kap. rättegångsbalken.3 § fårDet från fall till fallavgöras när
förhållandena sådana saken inte kanär enkelatt anses vara av
beskaffenhet. Vid denna bedömning skall hänsyn främst tilltas
sådana omständigheter hur gärningsmannen ställer sig tillsom
misstankarna, hur omfattande de återstående utredningsuppgifterna kan
beräknas bli, deras karaktär liksom behovet använda tvångsme-attav
del hur allvarlig brottslighet det fråga Vad särskilt gällerärsamt om.
den återstående utredningens omfattning bör i sammanhanget noteras,

den bästa kännedomen såväl författningsmässigadeatt om som
praktiska aspekterna allt vad hör till varuflödet över gränsernasom
finns samlad inom Tullverket. tjänstemän inomDe verket utredersom
brott normalt placerade vid tullkriminalenhet.är De utreder ävenen

enligtbrott VSL och har därför omfattande erfarenhet brottsut-en av
redningar angående smugglingsbrottslighet. därför iDet allmänhetär

fördel från effektivitetssynpunkt betydande del för-en om en av
undersökningarna beträffande den mindre allvarliga brottsligheten även
på förevarande område kan ledas tullmyndighet och utförasav en av

Åklagarentulltjänstemän. torde i allmänhet inte behöva överta
ledningen förundersökning brott enligt lagen inte kanettenav om
förväntas föranleda påföljd böter. Om det däremot framståränannan

troligt påföljd böter kan komma ådömas, böränatt attsom annan
detta förhållande normalt leda till förundersökningenledningenatt av

Ävenöverlämnas till åklagaren. saken enkel beskaffenhetärom av
bör åklagaren vidare inträda förundersökningsledare det blirsom om
aktuellt tillgripa ingripande tvångsmedel, utföraatt t.ex attmer en mer
omfattande husrannsakan. juridisktAtt ärende svårbedömt börärett
också till åklagarenleda inträder undersökningsledare.att som

Åklagaren skall ledningen förundersökningäven överta närav en
det påkallat särskilda skäl exempelvis falletDetta kanär av vara

det fråga brott allvarlig beskaffenhet, där någonär ännuettom om av
inte skäligen misstänkt för brottet.är

Enligt paragrafen har således fåtttullmyndigheterna tämligenen
omfattande inleda och utföra förundersökning i fråga brotträtt att om
enligt denna lag. Någon begränsning i polisens utreda sådanrätt att
brottslighet finns emellertid inte. Polis och har således liksomtull här,
beträffande VSL, delvis arbetsområde. Detta gäller förett gemensamt
övrigt inte enbart i samband med förundersökning brott ävenutanav
dessförinnan, under det förspaningsstadiet.s.k.
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Andra stycket

Enligt detta stycke får åklagaren, då undersökningen leds av en
tullmyndighet, meddela anvisningar undersökningens bedrivande.om
Föreskriften medöverensstämmer motsvarande bestämmelse i 23 kap.
3 § andra stycket rättegångsbalken såvitt gäller polisen. Om det under

förundersökning visar sig det behövs anvisningar från åklagarenatten
torde detta inte sällan tyda på ledningen förundersökningen böratt av

denne. Skulle så inte skeövertas kan dock anvisningar, t.ex.av om
vilken bevisning skall säkras, meddelas enligt denna föreskrift.som

I 199495:23 föreslås denna bestämmelse i rättegångs-attprop.
balken utmönstras.

Tredje stycket

Av detta stycke följer åklagaren får anlita biträde tullmyndig-att av en
het han själv leder undersökningen; åklagarennär får också uppdra

tulltjänsteman vidta särskild till undersökningen hörande åtgärdatten
dess beskaffenhet tillåter det. praktikenI förekommer det oftaom att

åklagaren utnyttjar dessa möjligheter det gäller förundersökningnär
avseende brott enligt VSL. Samma torde bli förhållandet vid för-
undersökning enligt denna lag. Det tidigare ocksåär nämntssom
viktigt de särskilda kunskaper tulltjänstemännen har tillvaraatt tassom
under förundersökningar aktuella brottstyper.rörsom nu

Fjärde stycket

Detta stycke föreskriften i 23 kap. 3 § fjärde stycketmotsvarar
rättegångsbalken, vari polisman får hålla förhör och vidtasägs att en

åtgärd i syfte utreda brott innan förundersökning hunnitattannan
inledas, åtgärden inte kan uppskjutas olägenhet. Syftet bakomutanom
denna bestämmelse utredningen brott skall kunna påbörjasär att ettav
i så samband med dess begåendenära möjligt, vilket i regelsom
underlättar den följande förundersökningen. Som exempel på åtgärder

polisman kan vidta med stöd bestämmelsen kan nämnassom en av en
inledande undersökning på brottsplats eller hållande vissaen av
förhör.

I förevarande stycke tulltjänsteman och tjänsteman vidges en en
Kustbevakningen motsvarande vidta inledande åtgärder irätt atten
anledning brott i denna lag. Den åtgärd främst kanav som avses som
komma i fråga för dessa tjänstemän hålla inledande förhör iär att ett
samband med det uppmärksammas någon olovligen inför elleratt att
utför I vissa fall kan det vidare nödvändigt omgåendeatten vara. vara

område, där det kan finnasspärra bevis kan förstöras.t.ex. ettav som
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föreskrivs polismanfönmdersökningskungörelsen3 §I att, om ena
fjärde stycket rättegångsbalkenåtgärd enligt 23 kap. 3 §vidtagithar

förså det kan ske anmälasåtgärden skallsyfte utreda brott,i snartatt
Stadgandet iförundersökning beträffande brottet.ledaden ägersom

inte tulltjänstemanförundersökningskungörelsen omfattar formellt en
Kustbevakningen. kategoriervid Dessaeller tjänsteman aven

sådan anmälan i dennaändåtjänstemän bör göra en som avses
förundersökningskungörelsen.ibestämmelse

Tvângsmedel

13 §

fåreller 22§tvångsmedel med stöd 19, 21Användning avav
finnssig eller postförsändelsenuppehållerendast ske om personen

eller i närheteninvid rikets landgräns eller kusteri trakterna av
trafikförbindelseområde harflygplats ellereller inom annat som

Europeiska unionen.medlemmed land ärett avsom

inteenligt rättegångsbalkenAnvändningen tvångsmedel ärav
fårterritoriell begränsning. Dessa åtgärderunderkastad någon om-
i landet.vidtas helsti övrigt uppfylldaförutsättningarna är var som-

tvångsme-begränsning vad gällerviss territoriellVSL finns däremotI
kroppsvisitationVSLdelsanvändningen. Sålunda föreskrivs i 19 § att

anledningfår företas det finnsytlig kroppsbesiktningoch att antaom
tilleller ankommeranträffas vid eller kustortnågon gräns-att ensom

enligt VSLsig godsförbindelse till utlandet harplats med somen
förutsättningarVidare får underunderkastat beslag.är samma

begränsning tordeAnledningen till denna territoriellaurinprov tas.
i paragrafen mycketden misstankegrad förutsättsbl.a. äratt somvara

måste också komplementaktuella bestämmelsenlåg. Den ettses som
vidta enligtkontrollåtgärder tulltjänstemän hartill de rätt attsom

ellermedtullagstiftningen vid tullklarering i samband att personen
ankommer till landet.varor

skallmotiveringen 13.4.3.2skäl redovisats i den allmännaAv som
gällagäller enligt VSLterritoriella begränsningarde ävensom

tillockså berörts skälenenligt 21 och 22 §§. Där haringripanden att
begränsning bör gälla i fråga under-territoriellamotsvarande om

intagits ihärom harpostförsändelser. En bestämmelsesökning av
bestämmel-paragraf. underlätta tillämpningenförevarande För att av

geografiska utformats efterbegränsningenhar den mönster av ensen
tullförordningenangiven zonindelning. 61 §tullagstiftningen Ii

påförare fordon skyldigförskrivs sålunda är att stannaatt ett enav
anmaning bl.a. fordonet befinner sig i trakternatulltjänstemans när

inomlandgräns eller kuster eller i närheten ellerinvid rikets av
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tullupplag, tullager, friharrm, flygplats eller område harannat som
trafikförbindelse med utlandet. Med utgångspunkt i detta stadgandet
har begränsningen i förevarande paragraf utformats.

Den i bestämmelsen angivna begränsningen innebär de befogen-att
heter i 21 och 22 §§ får endastutövassom avses mot personer, som
uppehåller sig i trakterna invid rikets landgräns eller kuster eller i
närheten eller inom flygplats eller område har trafikför-av annat som
bindelse med EU-land. Den angivna geografiskaett inom vilkenzonen
kontroller får ske ganskaär snävt avgränsad. Med hänsyn till denatt

skall kontrolleras skall uppehålla sig i trakterna invidperson som
respektive i närheten av landgränsen eller kusterna eller område som
har trafikförbindelse med EU-land bör det i praktiken inteett kunna
komma i fråga utföra kontroll på längre avståndatt högst någonän mil

Åfrån eller degränsen angivna områdena. andra sidan kan den som
färdas längs gränsen för kontrollutsättas så länge vederbörande
befinner sig i närheten gränsen. Tullmyndigheternas brottsbe-av
kämpande verksamhet vid den inre kommergränsen inte begränsasatt
enbart till själva Det kangränsen. därför mycket väl bli aktuellt t.ex.
på grund efterföljande bil ingripandegöraav att ettav en ettav-

slag, gripande eller medtagandeannat tillt.ex. förhör, platsen
utanför den aktuella gränszonen.

Det finns ingen uttrycklig tidsmässig begränsning i bestämmelsen.
Ingripandena torde företrädesvis komma riktasatt mot personer som
inrest till eller från landet. I dessa fallutresa detär naturligtsom avser

ingripandena sker relativt kort efteratt inresa eller, beträffande den
skall i relativt anslutningutresa, nära till den förmodadesom utresan.

Att bedöma och inrestnär till landet torde sällan vållaom en person
några problem. Däremot kan det naturliga skål ibland svårareav vara

någonavgöra lämnaatt landet ochatt när i så fallom avser avresan
skall ske. Sistnämnda bedömning får ske med ledning bl.a. hurav
vederbörande uppträder och är utrustad.

Den territoriella begränsningen i fråga postförsändelser tordeom
innebära försändelser bara kommer undersökasatt vid de särskildaatt
posttullanstalterna.

Gripande m.m.

14 §

En tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen haren
enligträtt rättegångsbalken tillkommer polismansamma som atten

gripaden misstänks för brott i denna lag tillsom som samt attavses
ör med denör befinner sig på denta plats där sådant brottsom ett

har förövats.
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denvaraktigt frihetsberövandenågotBeslut ärett av sommerom
beslutmeddelas normalt åklagarenför brottmisstänkt omgenomav

häktning. Om det finnsbeslutanhållande eller rätten omav genom
6 § första stycketfår åklagaren enligt 24 kap.häkta någon,skäl att

i på prövninganhålla vederbörande avvaktanrättegångsbalken rättens
paragraf stadgas detstyckethäktningsfrågan. I andra attsamma omav

förskäligen misstänkttill häktning får deninte finns fulla skäl ärsom
i förvar isynnerlig vikt hananhållas detbrottet är att tasom av

ytterligare utredning.påavvaktan
rättegångsbalken får polisman,första stycketEnligt 24 kap. 7 § en

fall gripa honomnågon, i brådskandeskäl anhålladet finns attom
paragraf följerstycket ianhållningsbeslut. andraAväven utan samma

fängelse, påträffaspå vilket kan följanågon, begått brottatt om som
23 kap.fot får gripa honom. Igärning eller flyendepå bar envar

befinner sig pårättegångsbalken stadgas denstycket8 § första att som
tillsägelseförövas, skyldigdär brottplats, är attett enaven

därefter.förhör hålls omedelbart Denfölja med tillpolisman somsom
med till förhöret.får polismannengiltig orsak dettavägrar tasutan av

i kap. §enlighet med bestämmelsen 24 7kan itulltjänstemanEn
någoni brådskande fall griparättegångsbalkenförsta stycket mot

i detanhållningsskäl. angivna befogenheternafinns Devilken det är
fara kan avvaktaickefallet beroendeenskilda ettutanattav man

någonexempelvisfrån åklagaren. Uppdagasanhållandebeslut attom
mycket goda skälparti narkotika, finns detmedför större att antaett

prövning får i övrigtVid hithörandeavviker han inte grips.hanatt om
svårhetsgrad beaktaslagöverträdelsens karaktär ochaktuelladen men

till hanbl.a.också till gärningsmannensmåstehänsyn tas varperson,
anslutning till förstaigripande sker normaltsitt hemvist. Etthar ett

spaningsamband medkan ske itullmyndighetförhör hos ävenmenen
tulltjänsteman.utförs av ensom

stycket8 förstaenligt 23 kap. §tulltjänsteman har vidareEn rätt att
plats därnärvarandetill förhör med denrättegångsbalken ärta som

följa med tillgiltig orsakförövasbrott vägrar attutanmen som
såbli aktuellttorde inteutnyttjande befogenhetdennaförhöret. Ett av

situationerdocklag. Ibland kanbrott enligt dennaofta på grund av
exempelvistillgripas. Så kanbehövadå bestämmelsen kanuppkomma

införsel-lossarbeträffande iakttarfallet den attt.ex. mansomvara
imedverkafrån fartygreglerade vägrar attett somvaror men

börfråga vittne,dåbrottsutredningen. detta fall, dvs. detI är ettom
förstutsträckningmöjligatjänsteman givetvis ivederbörande största

föruppgifter på platsenalla erforderligaförsöka inhämta att senare,
till förhör.så kalla vittnetbehövs,om

paragraf alltså tulltjänsteman rättförevarandeI somsammages en
gripa dentillkommer polismanrättegångsbalkenenligt att somen
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misstänks för brott i lagen till förhör med densamtsom attavses ta
befinner sig på plats, där sådant brott förövas. Den juli1 1988som

avskildes Kustbevakningen organisatoriskt från Tullverket och utgör
således sedan dess myndighet. Tjänstemännen inom Kustbe-en egen
vakningen deltar emellertid alltjämt på i huvudsak oförändrade villkor
i bekämpningen smugglingsbrottslighet enligt VSL och torde ävenav
komma delta i bekämpningen lagöverträdelseratt enligt denna lag.av
Med hänsyn härtill omfattar bestämmelsen tjänstemänäven vid
Kustbevakningen. Samtliga brott i denna lag kan såledessom avses ge

tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen gripaen rätten att
någon eller med någon till förhör.ta

Det bör slutligen anmärkas förevarande paragraf omfattaratt även
sådant gripande verkställighetutgör anhållningsbeslutettsom en av
vilket fattats i den berördes under förutsättning misstankenutevaro, att
gäller brott i denna lag.som avses

Beslag och undersökning postförsändelserav

§15

En tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen elleren en
polisman får i beslag egendom det finns anledningta antaom att
den blir förverkad grund brott i denna lag.av som avses
Detsamma gäller vidtjänsteman Statens järnvägar, denne haren om
ålagts tillsyn förutöva uppdaga sådana brott.att att

En tulltjänsteman eller tjänsteman vid Kustbevakningen har ien
övrigt frågai brott i denna lag rättom som attavses tasamma
egendom i beslag enligt rättegångsbal tillkommersom en
polisman.

Verkställs beslag någon undersökningsledarenän ellerav annan
åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan
skyndsamt hos honom,öras omedelbart skall prövasom om
beslaget ska l bestå.

Denna paragraf innehåller regler beslag. Det det tvångsmedelärom
frekvent används vid tillämpning VSLmest och förhållandetsom av

torde bli detsamma på förevarande område. Som anförts i anslutning
till 8 § torde i princip alla varit föremål för brott enligtvaror som
lagen böra förklaras förverkade. Endast i mycket speciella undantags-
fall kan förverkande underlåtas. En skall förverkas bör alltidvara som

i beslag. Beslut beslag torde därförtas oftast komma gällaom att
varit föremål för brott, hjälpmedel ochäven egendomvaror som men

kan tjäna bevis vid kommande rättegång torde inte sällansom som en
komma i beslag.att tas

Råttegångbalkens regler beslag finns i 27 kap. I 1 §om treanges
förutsättningar för beslag skall få ske, nämligen det skäligenatt ett att
kan föremålet kan betydelse förantas äga utredningatt brott ellerom
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föremålet avhänts någon brott eller det kan bli förverkatatt attgenom
på grund brott. stycket i paragraf följerAv andra ävenattav samma

skriftlig principhandling i kan i beslag. I sista stycket före-tasen
skrivs beslag får beslutas endast skälen för åtgärden uppvägeratt om

intrångdet eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som
eller för något motstående intresse. Vissa undantag från regelnannat

stycket skriftlig handling framgåri l § andra 2 Brev,om av
telegram eller andra försändelser, finns hos ellerett post-som

fårtelebefordringsföretag, enligt 3 § i beslag endast under vissatas
förutsättningar. § följer den med lagaangivna Av 4närmare att som
anhåller verkställer beslutgriper eller misstänkt ellerrätt en om

häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får
påträffasbeslagta föremål i samband med åtgärden. Bestämmelsensom

då vidtar någon ifrågavarande åtgärder.gäller polismant.ex. en av
Föremål, påträffas i andra sammanhang, får i beslag eftertassom

undersökningsledaren åklagaren. brådskande fall fårbeslut eller Iav
polisman sådant föreligger anträffade föremål ibeslututan att ta

finnsbeslag; detta gäller dock inte i fråga försändelse hosom som
telebefordringsföretag. inte verkställtseller Beslagpost- som av

åklagare enligt 4§ tredje stycketundersökningsledaren eller skall
i vissaunderställas dennes prövning. Enligt 5 § kan beslagskyndsamt

för-fall beslutas Om beslag har verkställts rättensrätten. utanav
prövningordnade, kan den drabbats åtgärden begära rättenssom av

åtal normalt skall väckasdärav med stöd 6 I 7 § föreskrivs attav
inom månad från det beslag verkställts, inte den be-haren om

tiondel det basbeloppslagtagna egendomens värde understiger en av
försäkring gällde då beslagetenligt lagen 1962:381 allmän somom

verkställdes. 199495:23 föreslås dock sistnämndaI attprop.
kapitlets övriga bestämmelser,bestämmelse skall Blandutmönstras.

vilkenhar i huvudsak formell karaktär, kan framhållas 10 § enligtsom
föremål skall förvar den verkställt beslaget.beslagtaget itas av som

Första stycket

första stycket första och andraI detta stycke, 15 §motsvararsom
vidmeningarna VSL, tjänsteman Kustbe-tulltjänsteman,ges en en

fimisvakningen eller beslagta egendom detpolisman rätt att omen
ianledning den blir förverkad på grund brottanta att av som avses

vilket sammanhangdenna lag. Bestämmelsen gäller oberoende iav
påträffas. Denoch under vilka förutsättningar egendomen största

intedet härskillnaden vad gäller enligt andra stycket är attmot som
Även tjänsteman vidfinns något krav det fara i dröjsmål.äratt en

bestämmelse.järnvägar har beslagta enligt dennaStatens rätt att
inteBefattningshavare vid privata järnvägsföretag har däremot
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motsvarande En tjänsteman vidrätt. Statens järnvägar bör utnyttja
denna endast det interätt praktiskt möjligtär omgående tillkallaattom
polis- eller tullpersonal.

Som framhållits i den allmänna motiveringen 13.3.4 finns flera
olika grader misstanke. Den lägsta graden den förekommerärav som
i denna bestämmelse, dvs. anledning anta. Denna misstankegrad kan
också med uttryckssättet anledning förekommer. Samtligaanges
tvångsmedelsåtgärder enligt lagen kan tillgripas vid denna låga grad

misstanke.av
För den angivna misstankegraden skall föreligga behöveratt anses

misstanken inte särskilt påtaglig. Det kan räcka medvara att en
tulltjänsteman grund särskilda beteende fårav en persons upp-
fattningen vederbörande medför något han inte får föraatt medsom
sig. Misstanken måste dock konkret i den meningen denattvara som
vidtar åtgärden skall kunna vilka faktiska omständigheterange som
ligger till grund för beslutet. fårDet aldrig bli tal någon formom av
stickprovskontroll. En misstanke brott enligt lagen får aldrig byggaom
enbart på vederbörande har visst färdasutseende, i speciellatt ett en

bil eller liknande. Vad däremot kan intresse hurtyp ärav som vara av
uppträder, han förefaller omotiveratt.ex. nervös.personen om vara

Ett beteende kan upphov till misstanke kan fleraannat som ge vara om
uppenbarligen tillsammans delar sig vidpersoner som reser

övrigtI hänvisas tillgränspassagen. vad i den allmännasägssom
motiveringen avsnitt 13.3.

Beslag får ske egendom det finns anledning blirantaav som
förverkad. bestämmelsernaAv i 8 och 9 framgår i vilka fall
egendom kan förverkas enligt lagen. Det kan erinras egendomattom

varit föremål för culpösa brott inte kan förklaras förverkad ochsom
därmed inte heller kan i beslag med stöd bestämmelserna i dettatas av
stycke. Sådan egendom kan dock i beslag enligt bestämmelsernatas
i andra stycket.

Vid bedömningen olovligen införts till ellerav om en vara som
utförts från landet eller varit föremål för försök till sådant brottsom
skall i beslag enligt förevarande bestämmelse måste till börjantas en
naturligtvis tillhöravgöras varuslag omfattasettom varan som av
lagens regler och varit föremål för brott enligt lagen. Omom varan
så fallet skall i principär alltid i beslag. Vederbörandetasvaran
tjänsteman skall försökaregel inte någon bedömninggöraattsom egen

verkligen kommer förverkas.attav om varan
Hjälpmedel bör så det fråga egendom särskiltärsnart om som

iordningställts för det aktuella ändamålet kunna i beslag enligttas
förevarande bestämmelse. Beträffande vanliga hjälpmedel och
särskilt då värdefulla sådana bör frågan beslag däremot imer om



SOU 1994: 131 Specialmøtivering 319

möjligastörsta utsträckning hänskjutas till undersökningsledaren eller
åklagaren.

Andra stycket

dettaI stycke föreskrivs tulltjänsteman eller tjänsteman vidatt en en
Kustbevakningen har i övrigt i fråga brott i denna lagom som avses

egendomrätt i beslag enligt rättegångsbalkenatt tasamma som
tillkommer polisman.en

Liksom beträffande gripande har således inte enbart tulltjänstemän
tjänstemän vidäven Kustbevakningen de befogenheterutan getts som

detta stycke omfattar. För egendom skall i beslag måsteatt tas
misstanke brott som i denna lag föreligga. Detta innebärom avses

tulltjänsteman vid husrannsakan anträffaratt egendomt.ex.om en en
kan ha varit föremål för brott, stöld, får denantas annatsom t.ex. en

egendomen inte i beslag enligt förevarande bestämmelse. Omtas det
inte finns någon polisman närvarande, måste tulltjänstemannen således

kontakt med polisen eller åklagaren för beslag detta aktuellaatt ett av
godset skall kunna ske polisens försorg.genom

Av vad tidigare rättegångsbalkens bestämmelser framgårsagts om
det i huvudsak i två olika situationerär polisman haratt rättsom en

beslut förundersökningsledaren eller åklagarenatt utan egendomtaav
i beslag. Genom förevarande bestämmelse får således tulltjänstemanen
och tjänsteman vid Kustbevakningen till början irätten att taen
beslag föremål påträffas i samband med han med laga rättattsom
griper misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvi-en
sitation eller kroppsbesiktning kap.27 4 § första stycket rättegångs-
balken. Vad det i praktiken här kan bli fråga gripande,är ettom en
husrannsakan eller kroppsvisitation eller kroppsbesiktning.en

Bestämmelsen vidare nämnda tjänsteman egendom irätt att tager
beslag fara i dröjsmål. Befogenhetenär gäller dock inte be-om
träffande försändelser finns hos eller telebefordringsföre-post-ettsom

27 kap. 4 § andra stycket andra meningen rättegångsbalken.tag
Praktiskt alla beslag enligt VSL tulltjänstemäntaget ellergörssom av
tjänstemän vid Kustbevakningen sker under sådana förhållanden detatt
kan fara i dröjsmål. gäller iDetta synnerhet utförselanses vara om en

egendomen omedelbart föreståendeär eller så det vid införselsnartav
finns anledning räkna med egendomen kan bli oåtkomlig föratt annars
vederbörande myndigheter. Samma torde komma gälla vidatt
tillämpningen denna lag.av

Vad sedan gäller grunderna för beslag så framgår 27 kap. 1 §av
rättegångsbalken åtgärden till början får tillgripas beträffandeatt en
föremål som skäligen kan betydelse för utredningägaantagas om
brott. Det kan här bli fråga såväl den misstänktom vara som en
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lagöverträdelse inte beslagtas enligt första stycketavser om varan- -
hjälpmedel någoteller kan behövas under för-ett annatsom som

undersökningen eller vid kommande rättegång. För den händelseen
det inte fråga gripande, husrannsakan,är kroppsvisitationettom en en
eller kroppsbesiktning finns alltid kravet det fara i dröjs-äratten
mål. Föreligger inte sådan fara, beträffande inkommandet.ex.
postförsändelser, kan beslut beslag inte meddelas med stödom av
förevarande bestämmelse iden ordning normalt gäller enligtutan som
rättegångsbalken, dvs. beslut undersökningsledaren ellergenom av
åklagaren.

Enligt 27 kap. § rättegångsbalkenl får beslag ske föremåläven när
skäligen kan avhänt någon brott eller på grundantas vara genom av
brott förverkat. förstnämndaDen förutsättningen torde inte kunna bli
aktuell i anledning brott i denna lag. återVad gällerav som avses
beslag i avvaktan på beslut förverkande så föreligger formellt settom
inget hinder tillämpa förevarande bestämmelse i denmot att ut-
sträckning det möjligt i det enskilda fallet. dettaär För ändamålsom
har iemellertid första stycket i paragrafen tagits in särskilden
bestämmelse såvitt gäller förverkande enligt denna lagsom ger
berörda tjänstemän vidare befogenhet tillkommeränen som en
polisman enligt rättegångsbalken.

Tredje stycket

Efter från motsvarande bestämmelse imönster 27 kap. 4 § tredje
stycket rättegångsbalken föreskrivs här i fall då beslag haratt, ett
verkställts undersökningsledaren eller åklagaren ochän utanav annan

någon dem beslutat därom, anmälan skyndsamt skall görasatt av en
hos någon dem. Syftet med detta undersökningsledaren ellerär attav
åklagaren omedelbart skall beslaget skall bestå. Bestämmel-pröva om

gäller givetvis beslag enligt såväl första andra stycket isen som
paragrafen. Frågan vad ligger i begreppet skyndsamt fårom som
främst bakgrund vad beslaget gäller. Huvudregelnavgöras börmot av

beslaget anmäls i så samband med åtgärdennäraatt ärvara som
praktiskt möjligt. Gäller beslaget narkotika någotellert.ex. annat som
uppenbarligen kommer förverkas bör dock någotävenatt en senare
rapportering kunna godtas.

16§

Om egendom enligt 15 § första stycket har tagits i beslag, skall
åklagaren så möjligt antingen väcka åtal för det brottsnart som som
föranlett beslaget eller talan vid domstol egendomens för-om
verkande. Bestämmelsen i rättegångsbalken atal skall väckasattom
inom viss tid gäller inte.
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Enligt 27 kap. §7 andra stycket rättegångsbalken skall åtal väckas
inom månad från det beslaget verkställdes, inte denatten om
beslagtagna egendomens värde understiger tiondel basbeloppdeten av
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring gällde då beslagetom som
verkställdes. Som föreslås inämnts 199495:23 dennaattovan prop.
reglering skall utmönstras.

Från nyssnämnda regel i rättegångsbalken undantag i förevar-görs
ande paragraf, 16 § VSL.motsvararsom

l7§

Beslagtagen egendom skall förvaras Tullverket, åklagarenav om
inte bestämmer annat.

Enligt den allmänna regleringen i 27 kap. 10 § rättegångsbalken skall
beslagtagen egendom huvudregel omhändertas densom av som
verkställt beslaget eller i förvar under försegling.sättas

dennaAv paragraf, § följer17 VSL, beslagtagenmotsvarar attsom
egendom, varmed egendom tagits i beslag enligt 15 skallavses som
förvaras Tullverket, åklagaren inte bestämmer De flestaannat.av om
beslagen torde komma Tullverkets personal. Under sådanagörasatt av
förhållanden talar inte minst praktiska skäl för förvaringenatt av
egendomen ombesörjs Tullverket. Detta har också erforderligaav
lokaler för förvaringen och dess tjänstemän har erfarenhet pästor
området.

Möjligheten för åklagaren bestämma egendomen skallatt att
förvaras har främst sin grund i det ibland utrednings-attav annan av
tekniska skäl kan ändamålsenligt det beslagtagna godsetattvara mer
omhänderhas Tullverket, polismyndighetenän påt.ex.av annan av
den där förundersökningen sker. Det inträffar vidare beslagort att
sker sådan plats inne i landet där det inte finns någon tullmyndighet
i närheten. kanDet då praktiskt förvaringen handhasmest attvara av

Åklagarenspolismyndigheten på ställningstagande till fråganorten. om
egendomen skall förvaras kan aktualiseras i samband med hanattvar

underrättas beslag enligt 15 § tredje stycket eller på begäranettom av
undersökningsledare inte åklagare.ärsom

vissa författningar,I vapenlagen, finns särskilda föreskriftert.ex.
visshur egendom skall förvaras. Sådana föreskrifter skall givetvisom

Tullverketföljas eller förvarar egendom be-av annan som som
slagtagits enligt denna lag. Någon erinran detta har inte ansettsom
nödvändig i lagtexten.
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l8§

beslag påtagits imyndighet har handDen om vara somsom en
omedel-första stycket fåri 8 § och §grund bestämmelserna 15av

låta försälja denart om
förstöring,vårdas fara förden inte kan utan

kostnader, ellerförenad med alltförvården den2. är storaav
föreligger.särskilda skäl annars

säljas, fårintefall i första stycketKan i varansom avses
skall förstöras.i stället besluta denmyndigheten att

inte förverkas,försålts eller förstörts,sålundaOm en vara, som
ersättning. Förrättsinnehavare tillellerhar rättägaren annan

ersättning med högre beloppförsålts år dock inteegendom utsom försäêjningen. förstörts utgårinflutit vid Har ersätt-än varansom
skäligtning med belopp.

kanbrådskande åtgärderparagraf finns regler vissadennaI somom
första stycket,enligt 15 §egendom tagits i beslagföretas med som

förverkad enligt 8blirfinns anledning deneftersom det anta att

Första stycket

fallmöjlighet i vissai detta styckeGenom bestämmelsen öppnas att
desslagakraftägande beslutförsälja beslagtagen atttrots omen vara,

§ VSL,23inte föreligger. Bestämmelsen,förverkande motsvararsom
förfarande med1066utformats med 4 § lagen 1974:har om

förebild.hittegodsförverkad egendom och somm.m.
naturligtvisförsäljning beslagtagenomedelbar ärEn envaraav en

frågakomma i baraingripande åtgärd bör kunnamycket när ensom
oförsvarlig. Sådanegendomen framstårfortsatt förvaring somav

Någotskäl föreligger.därför endast särskildaförsäljning får ske om
före försäljningenpå samråd med egendomensuttryckligt krav ägare

förutsättningar förmån finns praktiskauppställts. den dethar inte I
samråd sker och hänsynangeläget sådantdet det emellertidär attatt

framförda synpunkterutsträckning till därvidi möjliga ävenstörsta tas
på frågan försäljningen.om

får omedelbarpunktenföreskriften i första stycket förstaEnligt
fara förinte kan vårdasförsäljning den beslagtagnaske utanvaranom

omfattar torde dennavaruslag lagenförstöring. Med tanke på de som
vårdenfall dåtillämpas. Andra punktenpunkt sällan behöva avavser

Fråganmed alltför kostnader.beslagtagna förenadden är storavaran
måste bedömasalltför storakostnaderna skallhuruvida anses som

tidvärde och denbl.a. beslagtagnabakgrund denmot somvaransav
finnas skälsammanhanget vidarebestå. kan ibeslaget kan Detväntas

förverkandebesluthur sannolikt kommandebeakta terettatt pass om
punktenutredningen. Enligt sistabakgrund den tillgängligasig mot av

föreligger.får försäljning ske särskilda skäli stycket även annarsom
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Andra stycket

I detta stycke den myndighet har hand beslagtagenges som om en
förstöra Förutsättningen för förstöring skall fårätt att attvara varan.

ske egendomen inte kan försäljas enligt första stycket. Det tordeär att
praktiken blii utomordentligt ovanligt beslagtagen egendom måsteatt

förstöras, innan förverkandefrågan slutligt avgjord.är

Tredje stycket

Om försålts enligt första förstörtsstycket eller enligten vara som
stycket inte förverkas,andra har eller rättsinnehavareägaren annan

enligt bestämmelsen i förevarande stycke få ersättning förrätt att en
den aktuella Ersättningen skall då försäljning skett i principvaran.
utgå med belopp inflöt vid försäljningen. egendomenHarsamma som
förstörts, har till ersättning med skäligt belopp. Medägaren rätt
uttrycket skäligt belopp torde i allmänhet kunna egendomensavses
marknadsvärde vid den tidpunkt då beslaget skedde. Fråga om
ersättning enligt detta stycke torde den myndighetprövas av som
ombesörjde åtgärden.

den ersättningsberättigade den förtida försäljningenAnser haratt
på sådantskötts det erhållna försäljningspriset väsentligtsätt att

understeg det pris rimligen hade bort erhållas eller myndig-attsom
grund förstörtheten eller på har gjort sig skyldigsättutan annatvaran

till fel eller försummelse vid tillämpningen första eller andraav
stycket har han slutligen alltid möjlighet frånyrka skadeståndatt
staten.

19§

I syfte uppdagabrott i fårdenna lag tulltjänstemanatt som avses en
undersöka örsändelser befordras detmed kan skepost,som om

försändelsen eller fördröjs.öppnasutan att

Årligen antal narkotikabeslag i hanteringen postför-görs ett stort av
sändelser från utlandet. Som framhålls i den allmänna motiveringen

åruppgick under 1993 beslagen postförsändelser till 20närmareav
det totala antalet narkotikabeslag tullen svarade för.procent av som

Postförsändelser således ofta använd smugglingsväg. Mot denär en
bakgrunden har i denna paragraf införts bestämmelse förrätten om

tulltjänsteman undersöka postförsändelser, frånkommeratten som
EU-land. Denna bestämmelse har viss motsvarighet i tullagstiftningen.

finnsVSL däremot inte någon bestämmelse detta slag, vilketl av
heller inte behövligt. erforderliga enligtAlla kontroller kanär postav

gällande regler med tullagstiftningen.ske stödnu av
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Den aktuella kontrollen får ske enbart för uppdaga brottatt som
i den föreslagna lagen. Efterforskningar enligt bestämmelsenavses

torde i praktiken komma inriktas narkotika och möjligenatt
dopningsmedel. Skulle misstankar uppkomma brottslig-attom annan
het medsker utnyttjande postförsändelser, exempelvis utprånglingav

förfalskade sedlar, kan kontroll från EU-land inkommandeav postav
inte medske stöd denna bestämmelse får ske enligt rättegångs-utanav
balkens regler.

Kontrollen får enbart tulltjänstemän.utövas De aktuellaav
försändelserna hanteras normalt posttjänstemän; dessa får såledesav
inte undersöka försändelserna för uppdaga brott enligt denna lag.att
Skulle posttjänsteman fatta misstankar försändelseatten om en
innehåller narkotika bör denna misstanke vidarebefordras till Tullver-
ket, kan underkasta försändelsen erforderliga kontroller med stödsom

denna bestämmelse, eller till polisen har tillämpa rätte-attav som
gångsbalkens regler.

Kontrollen enligt 13 § geografiskt begränsad.är Som har anförts i
anslutning till 13 § torde kontrollen bara komma ske vid sådanatt
postanstalt till vilken från utlandet ankommer, dvs. vid depost
särskilda posttullanstalterna.

Bestämmelsen i denna paragraf skiljer sig från övriga bestämmelser
kontrollåtgärder enligt lagen på så det inte behöversätt attom

föreligga misstanke brott beträffande varje kontrollerad för-om
sändelse. I lagtexten försändelser får undersökas. Enattanges
mycket viktig begränsning den undersökta försändelsen inte fårär att

Enligt tullagstiftningen det möjligt för tullmyndighetöppnas. är atten
försändelse för kontrolleraöppna innehållet. så ingripandeEnatten

fårkontroll således inte ske med postförsändelser kommer frånsom
EU-land. Trots den angivna begränsningen kan flera skilda kontrollåt-

ifråga.gärder komma förEn närvarande ofta använd metod är att
försändelserna genomlyses med röntgenutrustning eller liknade. Denna

kontroll torde husrannsakan. sådan åtgärdEntyp attav vara anse som
kan dock ske försändelsen och eventuella med-öppnas,utan att
delanden i den kontrollerade försändelsen kan inte läsas. Genom-
lysning tämligen effektiv kontrollmetod samtidigtär resurskrä-en men
vande och kan därför främst beträffandeanvändas paket. Vidare kan

Ävennarkotikahundar användas vid kontroll postförsändelser.av
sådan kontroll effektiv resurskrävande.är men

Den aktuella kontrollbefogenheten gäller enbart postförsändelser.
ochBrev paket förs med budbilar och liknadeöver gränsen ärsom

inte i den mening i bestämmelsen. Dessaatt postanses som som avses
får därför inte underkastas någon enligtkontroll denna bestämmelse.
Å sidanandra gäller bestämmelsen alla företag sysslar medsom
postbefordran i traditionell mening, alltså inte enbart Posten AB. l
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praktiken torde den dock under överskådlig tid bara tillämpas
beträffande befordras Posten AB.post som av

Kontroll enligt bestämmelsen måste ske så postbefordran inteatt
fördröjs. Kontrollen måste alltså genomföras på sådant sättett att
försändelsen kommer till handa den inte hademottagaren som om
kontrollerats.

Om kontroll enligt bestämmelsen upphov till misstankaren ger om
enligtbrott lagen, kan övriga bestämmelser tvångsmedels-om

användning tillämpas. Som exempel kan narkotika-nämnasett att en
hund markerar förekomsten narkotika. Detta normalt tillräckligtärav
för misstanke brott skall uppstå. En postförsändelseatt en om som
sålunda misstänks innehålla narkotika kan därvid och denöppnas
berörda beslagtas med stöd 15varan av

Det bör påpekas det inte tagits någon motsvarighet tillatt upp
tullens befogenheter enligt 48 § TuL, bl.a. innebär tullen kanattsom
lägga s.k. Postspärr innebär tullmyndigheten fårpostspärr. att
tillfälligt omhänderta postförsändelse till känd adressat påen en
adresspostanstalten. Däremot följer det 27 kap. 9 rättegångs-§av
balken domstol på yrkande förundersökningsledaren elleratt av
åklagaren får förordna, försändelse får i beslag ochatt tasen som som

komma in till befordringsföretag skall, försändelsenväntas närett
kommer in, hållas kvar till dess frågan beslag avgjorts.harom

Husrannsakan

20 §

För eftersöka egendom det finns anledning bliratt antasom
förverkad på grund brott i denna fårlag tulltjänste-av som avses en

tjänsteman vid Kustbevakningen eller polisman företaman, en en
husrannsakan i

sådana områden och lokaler i första63 §utrymmen, som avses
stycket och 2 tullagen1 1987:1065 samt

magasin och likande utrymmen.
faraOm i dröjsmål har tulltjänsteman eller tjänstemanär en en

vid Kustbevakningen i övrigt i frå brott i denna laghusrannsaåana om som avses
företa enligt rättegångsbalkenrätt attsamma som

tillkommer polisman.en

Denna paragraf innehåller regler husrarmsakan. Detta tvångsmedelom
till ändamålhar bereda myndigheterna tillträde till hus, elleratt rum

förvaringsställeslutet för där söka efter föremåleller elleratt personer
för omständigheter kan betydelse för utredninghautrönaatt som om
brott. De allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken hus-om
rannsakan gäller i fråga brott enligt denna lag.även om
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Rättegångsbalkens bestämmelser husrannsakan finns i 28 kap.om
1-3 §§ tvångsmedletI får tillgripas. Av § första stycketnär 1anges

framgår anledning förekommer brott, kan föranledaatt att ettom som
fängelse, har förövats får i hus, eller slutet förvaringsställerum

företas förhusrannsakan eftersöka föremål underkastatäratt som
beslag eller för eftersöka spår eller kan haatt annatannars som
betydelse för utredning brottet. andraI 1 § stycket attom anges
husrannsakan får företas hos den skäligen kanäven änannan som
misstänkas för brottet, dock endast brottet har förövats hos denneom
eller den misstänkte gripits där. Vidare kan husrannsakan ske hosom

den misstänkte synnerlig anledning förekommerän attannan om
husrannsakan föremål, underkastat beslag, skallärgenom som

anträffas eller utredning brottet vinnas. I paragrafens tredjeannan om
stycke då husrannsakan företas hos den misstänkte, dennesatt,anges
samtycke till åtgärden inte kan åberopas, han inte själv begärt attom
det skulle företas husrannsakan hos honom. Vid husrannsakan hosen

den misstänkte kan däremot samtycke från den hosän vilkenettannan
åtgärden vidtas medföra otillåten husrannsakan kanatt en annars
genomföras. För eftersöka skall gripas, anhållas,att personer som
häktas, underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning m.fl. får
husrannsakan enligt 2 § företas hos den eftersökte. Förekommer
synnerlig anledning eftersökteden uppehåller sig hos fåratt annan
husrannsakan också företas hos denne. Av 2 § följer husrannsa-atta

får företaskan i transportmedel på viss plats för söka efter någonatt
skall gripas, anhållas eller häktas misstänkt för brott, försom som

vilket inte föreskrivet lindrigare straff fängelse i fyra år.är I 3 §än
finns specialfall husrannsakan beträffande lokaler ärett av som
tillgängliga för allmänheten eller brukar tillhåll förutgörasom
lösdrivare eller förbrytare. följerAv 3 § beslut husrannsa-atta om
kan får meddelas endast skälen för åtgärden det intrånguppvägerom
eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänkte eller förmen som
något motstående intresse.annat

Förordnande husrannsakan meddelas enligt § under-4om av
sökningsledaren, åklagaren eller följer vidareAv 4 § bl.a.rätten. att
förordnande husrannsakan för eftersöka den skall häktasattom som
enligt beslut i kap.24 17 § tredje stycket rättgångsbalken,som avses
eller hämtas till inställelse till meddelas polismyndighet ellerrätten av
polisman enligt bestämmelser i polislagen. Enligt får polisman,5 § en

förordnande i företa4 husrannsakan, fara iärutan som avses om
dröjsmål; denna gäller dock inte för delgivninghusrannsakanrätt av
stämning i brottmål. 6-9 §§ finnsI vissa bestämmelser verkställig-om
het husrannsakan. Slutligen undersökningsledarenstadgas i 10 § attav
eller åklagaren liksom polisman fär för ändamål i eller1en som avses
2 företa undersökning på ställe i 1även än ävenannat som avses
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fördet inte tillgängligt allmänheten. Deär utrymmenom som avses
gårdsplaner och fabriksområden. Undersökning iär t.ex. som avses

10 § inte husrannsakan.är att anse som

Första stycket

stycke finns huvudregeln husrannsakan. Tulltjänstemän,I detta om
vid Kustbevakningen och polismän här i vissatjänstemän rätt attges

fall företa husrannsakan. Den aktuella bestämmelsen regle-motsvarar
meningen bestämmelser skiljer sigringen i 18 § första VSL. Dessa

kan i tillhåll.dock på två punkter. Enligt VSL husrannsakan s.k.göras
framgår allmänna motiveringen harSom den 13.4.3.1närmare av

denna befogenhet överflödig och har därför inte införts iansetts
förevarande paragraf. har, också har redovisats i denDäremot som

möjligheten företa husrannsakan utvidgatsallmänna motiveringen, att
itill omfatta sådana områden och lokalerutrymmen,att som avses

§ första stycket och 2 TuL.63 l
finnsfår för eftersöka egendom detHusrannsakan göras att som
Skerblir förverkad på grund brott enligt lagen.anledning anta av

bestämmelse måste det alltså gällahusrannsakan med stöd denna enav
fängelse skallbrott enligt denna lag. Något krav påmisstanke attom

dröjsmål finns inte.följa på brottet eller fara i Hus-kunna äratt
företas för eftersöka både varitrannsakan kan i princip att varor som

misstankegradenföremål för brott och hjälpmedel. Den angivna
misstankegraden i svensk Se vidareanledning anta den lägstaär rätt.

underhärom 15
inte geografiskt begränsad. Enföreta husrannsakanRätten äratt

alltså skemed stöd denna bestämmelse kanhusrannsakan var somav
angivnaHusrannsakan får dock bara ske i vissahelst i landet. närmare

företas i sådanaEnligt första punkten får husrannsakanutrymmen.
områden och lokaler i 63 § TuL. Vadutrymmen, avses somsom

containrar, lådor och andrahärvid åsyftas dels transportmedel,är
till eller utförsel fråndär kan förvaras vid införselutrymmen varor

tullupplag, frihamnar ochlandet, dels områden för tullager, export-
står tullkon-flygplatser och bangårdar, där underbutiker, somvaror

inom sådana områden. Husrannsakantroll förvaras, och lokaleräven
liknandeföretas i magasin ochfår vidare, enligt andra punkten,

husrannsakan ifrågaI allmänhet torde detnär ärutrymmen. om
containrar,transportmedel,sådant i fall i punkt dvs.vartsom anges

dröjsmål.föreligga fara i Husrannsa-lådor och andra detutrymmen,
då ske enligt andra stycket.kan i dessa kan ävenutrymmen

i lokalerHusrannsakan första får således ske enbartenligt stycket
Affärslokaler ochenda användningsområde förvaringär varor.vars av

för husrannsakan enligtkontorslokaler kan inte till föremålgöras



328 Specialmotivering SOU 1994:131

denna bestämmelse. Inte heller bostäder kan bli föremål för hus-
Ärrannsakan. fara i dröjsmål och kan fängelse följa brottet kan

emellertid husrannsakan i dessa fall ske med stöd föreskrifterna iav
andra stycket.

I den mån det frågaär omfattande husrannsakan iom en mer en
lokal i detta stycke bör åtgärden i möjligastörstasom avses ut-
sträckning grundas på i vanlig ordning meddelat beslutett om
husrannsakan.

Andra stycket

I detta stycke, 18 § andra meningen VSL, stadgasmotsvararsom att
tulltjänstemän och tjänstemän vid Kustbevakningen har rätt attsamma
företa husrannsakan enligt rättegångsbalken tillkommersom en
polisman i fråga brott i lagen, fara i dröjsmål.ärom som avses om
Hänvisningen till rättegångsbalken gäller främst bestämmelsen i 28
kap. 5 § rättegångsbalken, där det stadgas polisman får företaatt en
husrannsakan fara i dröjsmål.ärom

Det föreligger inte någon geografisk begränsning i den aktuella
befogenheten, varför husrannsakan med stöd detta stadgande iav
princip kan alla platsergöras i landet.

Husrannsakan ingripandeär tvångsåtgärd inte sällan ocksåen som
mycket känslig frånär integritetssynpunkt. Det därför angelägetär att

beslut husrannsakan alltid meddelas så kvalificerad be-om av en
fattningshavare omständigheterna tillåter. Ofta bör det ocksåsom
finnas tillräckligt rådrum för vederbörande tjänsteman radioatt per
eller telefon få kontakt med överordnade inom respektive myndighet
eller med åklagaren så beslut åtgärden kan i vanlig ordning.att tasom

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

21 §

Om det finns anledning någon bär sig eller bär medatt anta att
sig egendom kan i besla enligt denna lag, får tulltjän-tassom en

eller tjänsteman vid ustbevakningen försteman söka efteren att
sådant gods hos honom utföra kro psvisitation, ytlig kroppsbe-
siktning urinprov. Ingen får ock hållas kvar för urinprovs-samt ta
tagning.

Med kroppsvisitation undersökning någons kläder elleravses en av
vad han bär på sig eller med sig. Undersökningen kanannars
inskränka sig till den företar undersökningen känner utanpåatt som en

kläder kan även undersökningpersons men avse en mer noggrann av
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medförs. Vidkläder och kroppsvisitation får dock veder-annat som
börandes kropp inte underkastas någon form besiktning.av

kroppsvisitationI fråga har bestämmelsen utformats någotom
definition finnsannorlunda den i 28 kap. ll § tredje stycketän som

rättegångsbalken. Gränsdragningen spelar dock inte någon rollstörre
eftersom förutsättningarna för husrannsakan enligt desamma20 § är

för kroppsvisitation enligt förevarande paragraf jfrsom prop.
199394:24 118.s.

Med kroppsbesiktning undersökning kropp.avses en av en persons
Kroppsbesiktning kan beroende på åtgärdens räckvidd förekomma i två
skilda former, nämligen dels ytlig kroppsbesiktning, någotärsom

ingripande till sinmindre karaktär, dels kroppsbesiktning.annan
lagändringGenom år 1981 infördes institutet ytlig kroppsbe-en

siktning i VSL. Med utgångspunkt från bl.a. de överväganden dåsom
pågjordes kan ytlig kroppsbesiktning sammanfattningsvis beskrivas

följande sätt.
kroppsbesiktning innebär granskning någons naknaYtlig yttreen av

alltså fråga okulärbesiktning, sker i denkropp. Det är om en ren som
formen den undersökte får stå under det tjänstemannenatt attupp
granskar de delar kroppen synliga fotsulorna. fårDetär samtav som
inte förekomma den undersökte skall inta särskilda kroppsställ-att

förningar för de dolda delarna kroppen skall kunna iakttas.ögatatt av
får inte undersöka munhålan kroppshålig-Tjänstemannen eller andra

fårheter. huvud inte beröra den undersöktesänstemannen över taget
Ävenfårkropp, dock dennes huvudhär och armhålor undersökas.

fårförekommande granskas. får den undersökte inteDäremotproteser
för skall kunna underkastasdennaatt ta protes attuppmanas av en en

undersökning. Peruker dock, hinder det sagda,närmare utananses av
undersökas jfr nyssnärrmdakunna 29.prop. s.
lämnade beskrivningen i princip VarjeDen uttömmande.är annan

form kroppsbesiktning faller därför utanför betecknasvad kanav som
ytlig kroppsbesiktning.som en

I likhet med vad gäller beträffande andra tvångsmedel deärsom
iallmänna bestämmelserna rättegångsbalken kroppsvisitation ochom

kroppsbesiktning givetvis tillämpliga i anledning brottäven somav
i denna lag. I denna och den följande paragrafen finns dockavses

vissa särskilda regler tulltjänstemans och tjänstemans vidom en en
i sinKustbevakningen tillgripa de nämnda tvångsmedlenrätt att nu

verksamhet.
I förevarande paragraf, utformats efter § VSL,19mönstersom av

tulltjänsteman och tjänsteman Kustbevakningenvid rätt attges en en
utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning urinprov påsamt ta en

finnsdet anledning vederbörande bär sig elleranta attperson, om
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bär med sig egendom kan i beslag enligt denna lag. ltassom
föreskrivsparagrafen ingen får hållas kvar för urinprovstagning.att

De aktuella tvångsmedlen får tillgripas finnsdet anledning attom
anta vederbörande medför egendom kan i beslag enligtatt tassom
lagen. Den angivna misstankegraden den lägsta. Se vidare häromär
under 15

Bestämmelsen kan tillämpas beträffandeäven denänannan som
olovligen infört eller kan olovligen utföra denantas t.ex.som en vara,

efter införseln fått i sin besittning. Det måste dock stå heltsom varan
klart den eftersöks omfattasär lagen ochatt vara som en vara som av

varit föremål för brott enligt lagen. Brottsmisstankenatt kanvaran
både uppsåtliga och oaktsamma brott.avse

Som framgår 13 § kan bestämmelserna i förevarande paragrafav
bara tillämpas inom förhållandevis geografisksnäven zon.

22§

Under de förutsättningar i andra stycket får chefen försom anges
tulldistrikt besluta särskild kontroll under viss angiven,ett om en

kortare tidrymd avseende visst transportmedel eller resandeett som
ankommer till bestämd eller kustort eller platsgräns- meden annan
förbindelse till land medlem Euro eiskaär unionen. Ensom av
särskild kontroll innebär kroppsvisitation år företasatt envar
och transportmedel och handresgods får undersökas.att

Förutsättningarna för särskild kontroll är
det finns anledning eller flera resandeatt att anta att en som

ankommer med transportmedlet eller till platsen har begått eller står
i begrepp begå brott bestämmelserna i 5att ett mot

brottet inte kan föranleda lägre straff två årsänantas ett
ange se,

tillräckliga uppgifter saknas för rikta misstankeatt att mot en
bestämd eller mindre kretsperson en av personer,
4. det oundgängligen nödvändigtär med kontrollatt samten

mindre ingripande åtgärd den särskilda kontrollen inteatt änen
tillräcklig för uppnådetär avsedda resultatet.att
Ett beslut ild kontroll går i verkställighetsärs omedelbartom

skall ofördröjligen underställas Generaltullstyrelsens prövning.men

Denna paragraf i vissa hänseenden stadgandet 19 § VSLmotsvarar om
s.k. skärpt tullkontroll. Där stadgas vederbörande chef föratt ettom
tulldistrikt finner skärpning tullkontrollen persontrafiken tillatt av av
eller från utlandet vissmed lägenhet eller för viss tidrymd någon
plats oundgängligen nödvändig, får efterär myndighetschefens beslut
kroppsvisitation utföras på och ankommer med lägenhetenvar en som
eller under tidrymden ankommer till platsen från utlandet eller avreser
från tillplatsen utlandet. sådantEtt beslut skall ofördröjligen under-
ställas Generaltullstyrelsens prövning skall likväl verkstäl-genastmen
las. Skärpt tullkontroll brukar användas fördels kontrollera denatt
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allmänna laglydnaden vid inresa visst gränsavsnitt, dels påett
grund misstanke smugglingsbrott där det inte käntärett menav om

eller vilka kan misstänkas utföra brottet.vem personer som
Som utvecklats i den allmänna motiveringen l3.3.6närmare

bestämmelse bara kontroll grundinnefattar förevarande av
smugglingsbrott. kontrollåtgärdenmisstanke Den aktuella benämnsom

särskild kontroll.

Första stycket

detta stycke inledande bestämmelser särskild kontroll;I ges om
fåförutsättningarna för beslut särskild kontroll skall meddelasatt om

framgår paragrafens andra stycke.av
särskild tillagts chefen förRätten besluta kontroll haratt om

tulldistrikt. Som framgår tredje stycket skall dock beslutet genastav
underställas Generaltullstyrelsen. Beslutet skall visstett transport-avse
medel. allmänhet torde det sig flygplan eller färjor gårI röra somom
i reguljär trafik. Beslutet kan emellertid allaäven avse personer som

till viss under viss bestämd tidrymd. Tillankommer ort t.ex.en en
färjor frånHelsingborg ankommer varje dag mycket antalett stort

Helsingör. Om tullen har fått information attom en person, som
narkotikaparti, till Helsingborgmedför skall ankommastörreett en

inte vilken färja, kan således beslutviss dag det känt medär ommen
för färjor den aktuellasärskild kontroll meddelas alla ankommersom

dagen.
bestämmelsen beslut särskild kontroll skall gällaI attanges om

viss angiven, kortare tidrymd. Särskild kontroll innebärunder atten
eller kanalla ankommer till den aktuella kustortengräns-som

underkastas kontroll. ligger i sakens sådan kontrollDet attnatur en
förhållandevis tid. torde i mycketbara kan ske under kort Det endast

speciella undantagsfall bli kontroll pågåraktuellt beslutaatt om som
pågå under längre tid kanlängre dygn. Skulle kontrollen behövaän ett

ifrågasättas den misstanke åberopas så bestämd detdet är attom som
lämpligt anordna kontrollen.är att

företassärskild kontroll innebär kroppsvisitation fårEn att envar
handresgods får under-ankommer och transportmedel ochattsom

omfattasåtgärder får alltså vidtassökas. Dessa mot avenvar som
misstankefinns dock, framhållits intebeslutet. Det motsom ovan

kontrolleras. Kontrollen bör därför inte göras merenvar som
förhållandena påkallar. Ofta torde för övrigtingripande vadän som

kontrollen, i princip alla kan kontrolleras,ankommeräven om som
inskränkas till tämligen antalkunna begränsat resenärer.att ettavse

åtgärder före-Vid kroppsvisitation torde normalt inte vidare böra
utanpåde i kontrollen deltagande tjänstemännen kännerkomma än att
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kläder. Endast i mycketresenärernas speciella undantagsfall bör någon
tvingas sig klädernaresenär för dessa skall kontrolleras.att ta attav

Kontrollen får vidare husrannsakan i transportmedel ochavse
Ävenhandresgods. denna kontroll bör förhållandevis ytlig. Detvara

bör således exempelvis inte komma ifråga personbil plockas iatt en
för undersöka otillåtnasär föremål förvaras i hålrum i bilen.att om

Även undersökning handresgods bör förhållandevis ytlig. Omav vara
vid de aktuella kontrollerna några särskilda iakttagelsergörs som ger
anledning till misstanke viss får frågan vidaremot person om
tvångsmedelsanvändning denne enligt andra bestämmelserprövasmot
i lagen eller i rättegångsbalken.

Andra stycket

I detta stycke under vilka förutsättningar beslut särskildanges om
kontroll får meddelas. De aktuella förutsättningarna, samtligasom
skall uppfyllda, har i fem punkter.angettsvara

I den första punkten det finns anledningsägs elleratt att anta att en
flera resande ankommer med transportmedlet eller till platsen harsom
begått eller står i begrepp begå brott bestämmelserna i 5att mot
Bestämmelsen syftar till kontroll skall kunna vidtas det inteatt trots att
finns någon bestämd misstanke viss ellerDen demot person. personer

misstänks kan alltså helt okända. Däremot skall det finnassom vara
anledning anta brott har gåtts eller skall begås. Den angivnaatt att
misstankegraden låg. måsteDet dock sigär viss bestämdröra om en
misstanke, och bestämmelsen får aldrig användas för rutinkontroller
se vidare härom under 15 §. Vid prövning beslut särskildav om
kontroll skall anordnas måste det också stå klart det gäller brottatt ett

denna lag, dvs. det sig varuslag irör lmot att ettom som avses
Enligt den andra punkten skall det inteaktuella brottet kunna antas

föranleda lägre straff två års fängelse. Det misstänkta brottetän skall
alltså förhållandevis allvarlig beskaffenhet. Det räcker såledesvara av
inte med allmän misstanke sysslar medatt transporten om en person

införsel- eller utförselförbjudna För bestämmelsen skallattav varor.
kunna tillämpas krävs finnsdet tillräckligt konkreta uppgifter föratt

totalbedömning det misstänkta brottets straffvärde skallatt en av vara
möjlig. Så torde ofta fallet det gäller smuggling narkotikanärvara av
där mängder och narkotika torde kända. Reglernatyper av vara om
särskild kontroll torde komma användas framför allt i sambandatt
med bekämpningen narkotikabrottsligheten. För särskild kontrollattav
skall anordnas för misstanke sådant brott, skall misstankenom
enligt praxis brott eller försök till sådant brott.grovtavse

Tredje punkten särskild betydelse iär sammanhanget. Därav
klargörs nämligen för reglerna särskild kontroll skall fåatt att om
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för rikta misstankarnatillämpas, tillräckliga uppgifter skall saknas att
debestämd eller mindre krets Skullemot av personer.en person en

det aktuella medinformationer tull eller polis har fått brottetomsom
mindrekunna knytas till eller kretsviss säkerhet en person en av

får bestämmelsen inte tillämpas.personer
följer det skall oundgängligen nödvändigtjjärde punktenAv att vara

beslut sådan skall få meddelas.med särskild kontroll för att om enen
med det används i 19 § VSL. DettaDetta uttryck överensstämmer som

särskild kontroll aldrig får tillgripas inteuttryckssätt markerar att om
redan fram-speciella förhållanden motiverar det. Som harmycket

rutinmässigt.får särskild kontroll aldrig användashållits
särskild kontroll fårgäller enligt femte punktenSlutligen att

tillräcklig förmindre ingripande åtgärd intetillgripas bara ärom en
särskild kontrollbeslutuppnå det avsedda resultatet. Innan ettatt om

tulltjänstemannenmeddelas, måste således den beslutande noga
aktuella brottet kan vinnasinte utredning detöverväga genomomom

betydelse vid dennaingripande kontrollåtgärder. särskildmindre Av
givetvis skall kontrolleras.prövning hur kretsär stor av personer som

Tredje stycket

särskild kontroll gär i verkstäl-detta stycke gäller beslutEnligt att om
ofördröjligen underställas Generaltullsty-lighet omedelbart skallmen

bestämmelse finns i 19 § VSL.relsens prövning. En motsvarande

23§

ytligväsentlig omfattning,Kroppsvisitation, ärsom av mera
inomhuskroppsbesiktning urinprovstagning skall verkställassamt

under-avskilt eller i lämpligt i fartyi utrymme samt, omrum
det kan skesökningsman eller den undersökte begär det utanoc

kroppsbe-Kroppsvisitation, ytligomgång, i vittnens närvaro.större
kvinnor får inte stäl-siktning och urinprovstagning beträffande ver

kvinna, läkare eller legitimeradeller bevittnaslas änannanav
sjuksköterska.

kroppsvisita-bevis utfördProtokoll inte föras ochbehöver om
inteurinprovstagning behöverytlig kroppsbesiktning ellertion,

det eller föremålutfärdas inte undersökte begärden somom
påträffas i beslagtas

verkställighetinnehåller bestämmelserParagrafen vissa m.m.om
kroppsbesiktning urinprovstag-kroppsvisitation, ytligbeträffande samt

ochmed innehållet i 19 § andraning. Föreskrifterna överensstämmer
tredje stycket VSL.
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Åtal och talan förverkandeom

24 §

måll brott i denna lag och svåraredär straff böteränom som avses
inte kan följa brottet eller där målet brott i 4 §rör som avses
andra meningen, får förastalan befattningshavare vid Tullverketav

Generaltullstyrelsen bestämmer. En sådan befattningshavare fårsom
åklagare meddela beslutäven enligt 4 § lagen 1986: 1009som om

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Bestämmelserna i första stycket inskränker inte allmän åklagares

åtalsrätt.

1 denna paragraf finns bestämmelser tullåklagare.s.k. Paragrafenom
innehållet i 24 § VSL, enligt vilken bestämmelse General-motsvarar

tullstyrelsen kan förordna befattningshavare i vissa fall utföraatt
åklagaruppgifter.

Åtal för brott väcks normalt åklagare. Någon enstaka gångav
förekommer målsägande väcker åtal. Vissa generella regleratt en om
åklagare finns i kap.7 rättegångsbalken. I l § stadgas Riks-att
åklagaren, statsåklagare och distriktsåklagare allmän åklagare. Avär

följer8§ de allmänna åklagarna finns s.k.utöver särskildaatt
åklagare. Till denna kategori hör bl.a. JK och JO. Allmän åklagare
har väcka åtal för brott hör under allmänt åtal.rätt Deatt som
särskilda åklagarnas behörighet däremot begränsad till brott visstär av
bestämt slag. Befattningshavare vid Tullverket för-mottagitsom

enligtordnade 24 § VSL således särskilda åklagare i den meningär
i rättegångsbalken. befattningshavareDessa brukarsom avses av

praktisk skäl kallas tullåklagare.
Generaltullstyrelsen har i utsträckning utnyttjat möjlighetenstor att

förordna befattningshavare vid Tullverket föra italan mål rörandeatt
brott enligt författningar vilkas efterlevnad Tullverket har över-att
vaka.

I sitt betänkande SOU 1991:84 Smuggling och tullbedrägeri
föreslog års1986 varusmugglingsutredning åklagarverksamhetenatt
inom Tullverket skulle överföras till de allmänna åklagarna. Ut-
redningens förslag har inte lett till någon lagstiftning.

Första stycket

Enligt detta fårstycke Generaltullstyrelsen förordna befattningshavare
föra talan i mål brott i denna lag och där svårareatt om som avses

straff böter inte kan följa brottet eller där målet brottän rör som
i 4 § andra meningen. Vidare föreskrivs sådan be-attavses en

fattningshavare får åklagare meddela beslut enligt 4 § lagenäven som
1986: 1009 förfarandet i vissa fall vid förverkandeom m.m.
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En lämplig ordning de befattningshavare inomattsynes vara
Tullverket redan förordnatssom tulläklagare enligt VSLatt vara
förordnas på motsvarande uppträda åklagare i mål enligtsättatt som
förevarande lag.

Andra stycket

Häri föreskrivs bestämmelsen i första stycket inte inskränkeratt
allmän åklagares åtalsrätt. Denna bestämmelse 24 § andramotsvarar
stycket VSL.

25§

Om till kan förklaras förverkadägaren enligt 8 inteen vara, som
känd eller saknar känt hemvist inom landet, får talanär om

egendomens förverkande föras den hos vilken pâ-mot varan
träffades.

de flesta fall då talan förverkandeI väcks egendomensär ägareom
eller någon företrädare för denne tilltalad i målet. Förverkandetalan
handläggs i sådant fall med ansvarstalan.gemensamt

I lagen 1986:1009 förfarandet i vissa fall förverkandevidom
regleras förfarandet vid prövning fråga förverkandem.m. av om av

egendom till det allmänna frågan inte angår den tilltalade i målet.när
iAv 1 § lagen följer bl.a. lagen gäller inte följeratt annatom av

särskilda bestämmelser i lag eller författning.annan
Ifrågavarande paragraf, 20 § innehållerVSL,motsvararsom en

från nyssnämnda lag avvikande föreskrift. Som framgått vadav som
anförts under 8 § skall egendom varit föremål för enligtbrottsom

principlagen i kunna förverkas brottetdet aktuella skettäven utanom
vetskap. någonHar egendomen efter brottet förvärvatsägarens av som

inte haft vetskap eller skälig anledning till antagandeom om egen-
domens samband med brottet får förverkande inte enligtdäremot ske
vad uttryckligen i andra stycket i nämnda paragraf. Enligtsom anges
förevarande paragraf, alltså processuell bestämmelse, kanärsom en
talan förverkande enligt 8 § i vissa fall riktas den hosmotom person
vilken påträffades.egendomen Bestämmelsen främst sikte på dettar
inte helt ovanliga fallet den med godset bestämtatt ertappatssom
förnekat både han förde sig hanvisste han det med ochatt att att

till vilket påträffadeskänner det. Med den hosägervem som varan
i sak vad i 20 § betecknas forslare ellerVSLavses annansom som

innehavare den beslagtagna egendomen.av
Genom barauttrycket vara i förening med 8 § klargörs det häratt
fråga sådan egendom i nämnda paragraf.är om som avses
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den

Vad i denna lag föreskrivet förverkandeär skall tillämpasom
beträffande brott har begåttsäven före ikraftträdandet, dettasom om

leder till lindrigare bedömning.en

Punkt 1

2 kap. 10I § regeringsformen och i 5 § första och andra stycket lagen
1964: 163 införande brottsbalken finnsBrP bestämmelserom av om
strafflags tillämplighet i tiden. Bestämmelserna har generell avfattning
och gäller alltså på såväl brottsbalkens område inom specialstraff-som

Någon särskild föreskrift övergångsfrågorrätten. beträffandeom
straffbestämmelserna behövs därför inte.

Enligt 2 kap. 10 § regeringsformen får straff eller brottspå-annan
följd åläggasinte för gärning inte belagd med brottspåföljdsom var

förövadesden och svårare brottspåföljd får inte åläggasnär för
gärningen den föreskriven då. bestämmelsen följerän Avsom var
vidare det sagda gäller förverkande och särskildävenatt annan
rättsverkan brott. En grundläggande bestämmelse förbud motav om
retroaktiv strafflagstiftning finns i § första stycket5 BrP, där detäven
stadgas ingen får dömas för gärning, för vilken inte stadgatatt var
straff den begicks.när

§ andraI 5 stycket BrP föreskrivs straff skall bestämmas efteratt
den lag gällde gärningen företogs lagnär samt att,som om annan
gäller dom meddelas, den lagen skall tillämpas den leder tillnär om
frihet från eller till lindrigare straff. Det sagda skall dock inteansvar
gälla det fråga gärning under viss tid varit straffbelagdnär är om som
på grund då rådande särskilda förhållanden. Typiska fall dåav en
gärning under viss tid varit straffbelagd grund då rådandeav
särskilda förhållanden kristidsförfattningar och andra särskildautgör
bestämmelser gäller under krig eller på grund krig föranleddasom av

förhållanden.utomordentliga Bestämmelsen kan emellertid även vara
tillämplig beträffande trafiklagstiftning utförsel-in- ocht.ex. samt
regleringar.

De nämnda bestämmelserna medför följande i förevarandeovan
sammanhang.

Den lagen omfattar enbart för vilka gäller in- ochellernya varor
utförselrestriktioner och någon nykriminalisering har inte gjorts. De

omfattasupptagits i den lagen VSL ochävenvarugrupper som nya av
någon skillnad föreligger inte i de båda vad gäller strafflatitu-lagarna
derna.Om gärning avseende sådana omfattas bådaen varor som av
lagarna har begåtts före ikraftträdandet uppkommer därför inte några
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egentliga problem vad gäller de straffbestämmelser skallsom
tillämpas.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket torde främstBrP få betydelse
i fall det inte finnsde restriktioner i den lagen i VSL.samma nya som

gäller för ytterligareVSL med införselrestriktioner deänvarugmpper
upptagits i den lagen. Som exempel kan åtskilliganämnas attsom nya

andra djur hund och katt inte får föras in till riket tillstånd.än utan
före ikraftträdandeDen den lagens införseltillstånd förtutansom nya

djurin hund eller katt, och vilket förfarande skulleänett annat en en
bedöma varusmuggling, skall inte ådömas straff eftersomattvara som

förfarandet inte kriminaliserat i den lagen. heller sådanaInteär nya
förfoganden i 4 § och befattning1 2 VSL olovlig medsamtsom anges
smuggelgods enligt 6 § VSL, och har begåtts före den lagenssom nya
ikraftträdande, skall föranleda straff eftersom förfarandena inte är
kriminaliserade i den lagen. Vidare de s.k. undandragandebrot-ärnya

i VSL, dvs. förfarande går tull, andra skatterten ett ut attsom
eller avgifter undandras eller kan komma undandras statsverket iatt
samband med in- och utförsel inte kriminaliserade i denav varor, nya

Sådanalagen. förfaranden begåtts före den lagens ikraftträ-som nya
kan därför föranledadande inte straff. innebär emellertid inteDetta att

tull ochden andra skatter eller avgifter undandragits bortfaller.som
bör också påpekas på åtskilliga områden,Det inte omfattasatt som av

den lagen, harmonisering har skett de nationella reglernanya en av
produktions- och marknadskontroll, dvs. har kommit överensom man

likartadeeller regler inom hela EU.om samma

Punkt 2

I denna punkt föreskrivs vad föreskriveti denna lag äratt som om
förverkande skall tillämpas beträffande brott har begåtts föreäven som
ikraftträdandet, detta leder till lindrigare bedömning.om en

Varusmugglingsutredningen SOU 1991:84 anförde i denna del
följande 539f.s.

Vid VSL:s tillkomst departementschefen fråganuttalade i om ny
eller gammal lag skulle tillämpas på föregärningar, begångna den nya
lagens ikraftträdande, följdeallmänna rättsregler deatt attav nya
straff- och förverkandebestämmelserna skulle tillämpas, resultatetom
därigenom lindrigareblev för den tilltalade. Någon uttrycklig
föreskrift därom i VSL ansågs inte erforderlig. Enligt vad departe-
mentschefen vidare anförde blev frågan eller gammal lag skulleom ny
tillämpas bedöma tillmed hänsyn den sammanlagda reaktionenatt
beträffande såväl straff förverkande. gick sålunda inteDet t.ex.som

tillämpa gammal lag i fråga straff beträffandeoch lagatt om ny
förverkande. 1960:115Prop. 131.s.
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sitt yttrande förslaget fannI lagrådet departementschefensöver att
uttalanden ägnade inge tvekan och hänvisade till förstaatt attvar
lagutskottet i sammanhang hade intagit den ståndpunktenett annat att
vid jämförelse mellan och gammal lag de olika påföljderna bordeny
betraktas för sig. Lagrådet ansåg det inte orimligtatt attvar var man

frågan olikabedömde vid skilda slag förverkande. A.av prop. s.
156.

fjärde stycket finnsI 5 § BrP Övergångsbestämmelser beträffande
förverkandeBrB:s regler egendom. Vid remissen till lagrådetom av

framhöll departementschefen reglerna inte innebar några sakligaatt
enligtändringar vad gällde strafflagen och ireglerna BrBattav som

därför borde kunna tillämpas fråga gärningaräven när är om som
begåtts före ikraftträdande. Departementschefen vidareBrB:s anförde

då reglerna för sin tillämpning förutsatte brott i BrBatt att som avses
förövats, borde emellertid i klarhetens intresse uttryckligen attanges

fråga gärning för straffde skulle tillämpas också vilkennär var om
skulle bestämmas enligt äldre lag.

anförde lagrådet frågananslutning till nämnda uttalanden iI att om
förverkande enligttillämpning gammal eller lag beträffandenyav

lagrådets åsikt i princip borde bedömas enligt grundersamma som
beträffande straff. Lagrådet menade någon särskild regel häromatt

erfordrades. Stadgandet i fjärde stycket fick emellertid kvarstå.inte
Departementschefen framhöll enligt BrB:s terminologiatt var

straff eller påföljd för brott. och för sig det,förverkande varken I var
frågan till-menade departementschefen vidare, inte givet att om

förverkandelämpning gammal eller lag i fråga skulleav ny om
beträffande straff. 1960bedömas enligt grunder NJAsamma som

kommentaren till uttalas dessa uttalanden får185. I BrB atts. numera
Överspelade så till vida det i kap. 10 § RF uttryckligen2anses som

förbudet retroaktiv tillämpning gäller i frågaävenatt mot omanges
förverkande och särskild rättsverkan Berg m.fl. Brottsbalkenannan
jämte förklaringar, Band uppl., Stockholm 1985, 473.III, 3:e s.

förverkandebestämmelsen i 2 kap. 10 § RF följer ochAv att annan
straffsärskild råttsverkan brott skall behandlas på sättav samma som

brottspåföljd vad retroaktiv lagstiftning. Enligt våreller gällerannan
mening måste i konsekvens härmed den i 5§ andra stycket BrP
fastslagna principen gälla beträffande förverkande ochäven annan

enligtsärskild rättsverkan. angivna lagrummet gäller emellertidDet
innehållordalagen endast straff. En bestämmelse med motsvarande

beträffande förverkande har därför införts i övergångsbestämmelserna.
Ifrågavarande stadgande finns i denna punkt. Jämförelsen mellan ny

för-och gammal lag måste ske för sig beträffande straff ochvar
bör alltså inte förekomma i sammanhangverkande. Det dettaatt
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försöka någongöra bedömning reaktionensammantagen av
brottet.

EU-gränskontrollutredningen instämmer i vad Varusmugglings-
utredningen har anfört och delar dess bedömning. bestämmelseEn om

vad föreskrivet förverkandeär skall tillämpasatt ävensom om
beträffande brott har begåtts före ikraftträdandet, detta ledersom om
till lindrigare bedömning, har därför införts i övergångsbestämrnel-en
serna.

l3.8.2 Förslaget till lag 1994:000 införselstraff för frånom
EU-land alkoholhaltiga drycker och tobaksva-annat av

för privat brukror

1§

Denna lag innehåller bestämmelser beträffandeom ansvar m.m.
gärningar införsel till Sverige ritdrycker,rör vin ochsom av s
starköl tobaksvaror för privat bruk från and medlemsamt ärsom

Europeiska unionen, med de territoriella avvikelser fölerav som
artikel i direktivet2 92 12EEC cirkulationen punktav om av e-

skattade varor.
Med privat bruk någon inför för eller denatt egetavses varorna

familjens bruk eller gåva till närstående för dennesegna som en
ler dennes familjs personliga bruk.e

paragrafens förstaI stycke lagen införsel därrörattanges av upp-
räknade för privat bruk från land medlem denärettvaror som av
Europeiska unionen. Om det sig införsel från område inomrör ettom
tullunionen utanför dess s.k. skatteområde däremot denna lagärmen
inte tillämplig. En införsel från sådant område skall behandlasett som
införsel från tredje land.

Som import behandlas alltså införsel skattepliktiga frånav varor
vissa områden tillhör EU-ländernas territorium, isom men som
beskattningshänseende tredje land. Detta gäller införsel frånanses som
de engelska kanalöarna eller införsel från följande områden artikel
2.1 2.3 i direktivet 92 12EEC cirkulationen punktbeskattadeom av-

cirkulationsdirektivet:varor,
Tyskland: Helgoland och området Büsingen,ön
Italien: Livigno, Campione dItalia och den italienska delen av

Luganosjön,
Spanien: Ceuta och Melilla,
Kanarieöarna och de franska utomeuropeiska kolonierna: såvida

inte Spanien respektive Frankrike förklarar annat.
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ÅlandsöarnaVid finskt medlemskap i EU torde tillhöraävenett
denna kategori. g

cirkulationsdirektivetEnligt särskild bestämmelse artikel 2.4 ien
transaktionerskall medlemsländerna vidare tillförsäkra medatt

avsedda för behandlasi eller Furstendömet Monacoursprung som
i för Frankrike. Motsvarandetransaktioner med eller avseddaursprung

förhållandebeträffande Jungholz Mittelberg i tillregel gäller och
Isle of i förhållande till Storbritannien och NordirlandTyskland, Man

tillMarino i förhållande till Italien. Varor sänds ellerSansamt som
från områden skall således, områdena inte tillhör EU,dessa atttrots
vid punktbeskattningen behandlas EU-varor.som

Införs från plats i första stycket ärän avsesvarorna en annan som
inte tillämplig. Då skall i stället VSL tillämpas.denna lag

Regleringenendast införsel för privat bruk.Lagen gäller av
finnas denyrkesmässig import alkoholdrycker torde komma iattav

tillsyn inom alkoholom-lagstiftningen tillstånd, kontroll ochomnya
1977:293 handel medrâdet, skall bl.a. lagenersättasom om

och till-promemorian alkoholpolitisk tillsyns-drycker. I En ny
1994:92 förslåsståndsmyndighet förslag till alkohollag Dssamt ny

paragraf olovlig införsel alkoholdrycker 10 kap. 10 §. lom aven
hänvisning till VSL. I dettaden föreslagna paragrafen görs en

Tullanpassningsutredningen i sittsammanhang kan anmärkas att
Tullagstiftningen SOU1994:89 har föreslagitbetänkande och EG att

förfarandentillämpningsområde skall till olovligaVSL:s begränsas
land.förs in till eller landet från tredjemed utvaror som ur

föreskrifter1961:394 tobaksskatt finnsI lagen näromom
till lagen omtryckttobaksskatt skall betalas 1 senaststaten

framgår skattskyldig1984: 3 och §§ denna lag151. Av 5 ärvem som
importörskattskyldighet inträder. registreradoch Dennär är somsom

enligt l97l:69. För dentobaksvaror skattebrottslagenav ansvarar
punktskat-inte registrerad gäller och lagen 1984:151TuLär omsom

prisregleringsavgifter. bryter den sistnämndaoch Denter motsom
lför bruk, straffaslagstiftningen, vilket kan vid införsel privatskeäven

i dag enligt VSL.
pprivatfinns definition vad medI andra stycket som avsesen av

införsel förbruk. lagtexten framgår det skall sigAv röra egetatt om
5också hänförafamiljens bruk. Till privat brukeller den är att enegna

familjs personliganärstående för bruk.gåva till dennes eller dennesen
får givetvisFrågan det sig införsel för privat bruk ellerrörom om
sin införselutifrån självnormalt bedömas vad den resande uppger om 5

naturligtvis ocksåbetydelse måsteoch avsikten med denna. En stor
införseln

i
sig de falltillmätas hur kvantitet det Irörstor om. som avser

frånkvantiteter, finns normalt anledning utgåtillräckligt det attstora
resande påstårsig yrkesmässig införsel dendet ävenröratt om om
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Ävennågot det inte handlar fullt så kvantiteter kanannat. storaom om
omständigheterna sådana införseln bör bedömas yrkes-attvara som
mässig. Ett exempel härpå det framkommer vederbörandeär att att

och systematiska vid vilka han för med sigtätaresenär gör resor
alkholdrycker. blir detYtterst helhetsbedömning får avgöraen som

det sig privat bruk.rör omom

2§

Den det till känna för tullmyndigheten från landutan attsom ge
i för privat för§ bruk till riket in ritdrycker, vin,1som avses s

starköl eller tobaksvaror för vilka skatt skall döms föräggaser
resandesmuggling till fängelseböter eller i högst månader.sex
Detsamma gäller den vilseledande uppgift tillsom enom en
tullmyndighet föranleder undandrasatt att staten.s

denna paragraf finns det huvudsakliga straffstadgandet förI den som
införseln till känna för vederbörande tullmyndighetattutan ge

undandrar skatt skall utgå i anledning någonstaten attsom av vara
i § förs för1 tullområdet. I lagen intenämns över gränsensom anges

betalas vid införselskatt skall alkoholdrycker och tobaksvaror.när av
således s.k. blankettstrafflag. framtidenLagen I kan eventellt allär en

straffreglering innebär undandras skatter kommaatt staten attsom
finnas i skattebrottslagen 1971:69. Regler vilka kvatiteterom som
får föras in skattefritt finns f.n. i förordningen 1987: 1072 förrättom
resande m.fl. införa tull- och skattefritt.att varor

straffbaraBeskrivningen det området i huvudsak hämtad frånärav
VSL:s regler undandragandebrott, dvs. brott innebär att statenom som
undandras pålagor. Någon ändring i sak inte heller avsedd. Lagenär

således på förfarandentillämplig alla innebär föreskrivenär attsom en
då i § uppräknadeskatt inte erläggs de 1 förs in i riket. Dettavarorna

kan exempelvis ske de för vilka skatt skall erläggasattgenom varor
hålls dolda i bagaget då resande väljer i icke rödatten passera en

förbigårgång eller resanden helt i avgiven tulldeklara-att varorna en
föreligger framgår sistation. Ett undandragande också, som av

meningen, resande lämnar vilseledande uppgifter och därige-om en
undandrar skatt. Ett exempel vilseledande ärstaten attnom en

resande de skattepliktiga vin införselnär näratt varornauppger
egentligen spritdrycker.avser

subjektivt fordras gärningsmannen har handlatI hänseende att
uppsåtligen. Detta visserligen inte uttryckligen lagtexten,anges men

så fallet framgår kap. § brottsbalken jfr vad1 2äratt somnumera av
i specialmotiveringen i anslutning till 3 § första stycket lagensägs

straff för1994:000 olovlig införsel eller utförsel EU-gräns.överom
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Straffet för resandesmuggling böter eller fängelse iär högst sex
månader. Vid bedömningen enskilt brotts straffvärde detärettav
främst det undandragna beloppets storlek det använda till-samt
vägagângssättet intresse. Fängelseär torde normalt inte blisom av
aktuellt vid återfall i brott.änannat

3§

Är brottet i 2§ med hänsyn till det undandragnasom avses
beloppets storlek och övriga omständigheter vid brottet att anse som
ringa, döms till penningböter.

Paragrafen i allt väsentligt 2 § VSL. En skillnad dockmotsvarar är att
idet paragrafen talas det undandragna beloppets storlekom som en

omständighet beakta. I motsvarande paragraf i VSLatt sägs att man
skall beakta värde. Skillnaden beror på VSL:s bestämmelserattvarans

sikte på såväl in- och utförsel i strid förbud undandragan-tar mot som
de tull, skatt eller avgift i samband med in- och utförselav av annan

Denna lag gäller dock endast för undandragan-av varor. ansvar rena
debrott.

4§

försökFör till resandesmuggling döms till enligt 23 kap.ansvar
brottsbalken.

Paragrafen 8 första§ stycket första meningen VSL. Någonmotsvarar
bestämmelse medverkansansvar har inte tagits I denna delom upp.
kan hänvisas till vad i specialmotiveringensägs i anslutning tillsom
7 § lagen 1994:000 straff för olovlig införsel eller utförsel överom
EU-gräns.

5§

Bestämmelserna i 1994:000 straff för olovlig införselen om
eller utförsel E förverkande,över -gräns förundersökning,rörsom
tvångsmedel åtal och talan förverkande tillämpas också isamt om
fråga brott i denna lag.om som avses

I denna paragraf hänvisning tillgörs lagen 1994:000 straff fören om
olovlig införsel eller utförsel EU-gräns.över Hänvisningen denavser
lagens regler förverkande, förundersökning, tvångsmedel åtalsamtom
och talan förverkande. Dessa regler alltså tillämpliga också vidärom
införsel i denna lag. När det gäller den innebördennärmaresom avses

reglerna hänvisas till specialmotiveringen till dessa.av
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den

i2. Vad denna lag föreskrivet förverkande skall tillämpasär om
beträffande brott har begåtts före ikraftträdandet,även dettasom om

leder till lindrigare bedömning.en

Sverige framgårhar, direktivet 9212 EEC cirkulationensom av om
punktbeskattade medgivits frågaundantag i privat-ettav varor, om

till införsel alkoholdrycker och tobak. För Sverigerätt attpersoners av
skall kunna tillämpa detta undantag från den fria varurörelsen, måste

lag i finnas den dag Sverige blir medlem i EU.ämneten
fråga innebördenI övergångsbestämmelserna kan hänvisasom av

till vad har i anslutning till motsvarande Övergångsbe-sagtssom
stämmelser till lagen 1994:000 straff för olovlig införsel ellerom
utförsel EU-gräns.över

Övriga13.8.3 författningsförslag

föreslagna lagenDen 1994:000 straff för olovlig införsel ellerom
utförsel EU-gräns föranleder följdändringar i bl.a. följandeöver
författningar.

Veterinära införselkungörelsen 1958:551.

Förordningen 1968:70 med vissa bestämmelser injektionssprutorom
och kanyler.

Vapenlagen 1973: 1 176.

1988:950Lagen kulturminnenom m.m.

Förordningen 1990:415 tillstånd till införsel vissa farligaom av
föremål.

Lagen 1991:1969 förbud vissa dopningsmedel.motom

Lagen 1992:860 kontroll narkotika.om av

Lagen 1992:1300 krigsmateriel.om

författningarnyssnämnda följdändringar endast tekniskI görs av
karaktär föranledda olovlig införsel kan ske såväl vid den inreattav
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hänvisar tillde författningar lagenden Igränsen.yttre somsom
därför hänvisningstraff för varusmuggling måste1960:418 enom

införsel1994:000 straff för olovlig ellertill lagenske även om
i Veterinäradel författningar, bl.a.utförsel EU-gräns. Iöver en

vid EU-medlemskap radinförselkungörelsen, krävs svensktett en--
emellertid inte gjortändringar. EU-gränskontrollutredningen harandra

framgår bör dock framhållasändringar de Detandra än attsom ovan.
författningar där ändringar börfinns antal andradet göras.stortett

tidsbrist inte kunnatUtredningen har dock grund göra enav
författningar kan behöva ändras.fullständig genomgång de somav
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Reservationer

Reservation Kenth Karlssonledamotenav

Inledningl

Ökat narkotikaflöde pris för svenskt EU-medlemskapär etta.

kombinationgränskontroll vid de inre i medFörsämrad EU-gränserna,
leda tillökat flöde narkotika i EU-länderna, kommerstarkt attett av

i Sverige.starkt ökat inflöde narkotikaett av
pris Sverige får betala för EU-medlemskapet.Det är ett

självbestämmandeb. Förlorat

självbestämmanderättenförlorar under EU-medlemskapSverige över
och Vioch regler gränspassering förlagar rörsom personer varor.

följerregler gränspasseringarmåste införa lagar och somnya om
riktlinjer, sig vi vill det eller ej.EU:s vare

lagar ochinte blir EU-medlem vi inte ändraOm Sverige kommer
vill det.gränspasseringar därför vi interegler attom

gränskontrollfrågornasjälvbestämmandeFörlorad svensk äröver ett
pris Sverige får betala för EU-medlemskapet.

Utvecklingen i EU-ländemac.

gränskontrollbedömning förändringenhurFör kunna göraatt av aven
förståsskyddsnivån måsteinre EU-gränserna påverkarvid de man

inombedömning inom EU-ländernaockså utvecklingengöra en av
narkotikaområdet. Om flödet narkotika ökar inom EU-län-t.ex. av
då ökar förstås narkotikatrycket på vår gränskontroll.derna
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Utredningen har inte gjort någontyvärr sådan bedömning. Det gör
utredningens slutsatser skyddsnivån bygger påatt spekulationer.om

Underskattningd.

Utredningen underskattar kraftigt effekterna bortfallet möjlig-av av
heten för tullen ingripa misstanke vid de inre EU-gränserna.att utan

Vi ganska bra vad händer. Den kunskapenvet finns inomsom
tullen, m.fl. i dag.

Överskattninge.

Utredningen överskattar kraftigt möjligheterna kompensera detatt
bortfallet med andra åtgärder.

Effekterna de s.k. kompensationerna spekulationer, inteärav
kunskap. Ingen de föreslagna s.k. kompensationerna har bevisadeav
effekter. Inga de utländska erfarenheterna sådanärav art attav man
säkert kan vilka effektersäga det blir för Sverige. Man kan bara
spekulera effekterna.om

Sänkt skyddsnivå

Bortfallet befogenheten ingripa misstanke kommer ledaatt utanav att
till konkret sänkning skyddsnivån för narkotika, för alkohol, förav

och för smittsammasprängämnen, sjukdomar och ivapen annat
samband med införsel sällskapsdjur, levande djur och livsmedel,av
m.m.

Utredningen förvirrar begreppeng.

Utredningen bidrar till förvirra begreppen i EU-debattenatt attgenom
först går igenom vilka förändrade lagar behövsman som som en

konsekvens EU-medlemskap, och sedan påstår det skallav att
kompenseras med åtgärder inte har med EU-medlemskap göra.attsom

Utredningen förvirrar begreppen i EU-debatten i sinaattgenom
slutsatser hävda åsikter skyddsnivån på kort och lång sikt inteom som
förklaras i utredningsmaterialet. Utredningens slutsatser blir därför
spekulationer verklig substans.utan

Utredningen förvirrar begreppen i EU-debatten hävdaatt attgenom
bortfall gränskontroll kan kompenseras de s.k. kompensa-av genom
toriska åtgärderna faktaunderlagmed visa och förklara hur.utan att
Utredningens påståenden blir därför spekulationer verkligutan
substans.
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Utredningen förvirrar i EU-debatten inte allsbegreppen attgenom
EU-länderna detutreda hur den narkotikaliberala utvecklingen i och

narkotikaflödet i kombination med förändradökade i EU-länderna,
påverkar Sverige vid EU-medlemskap. Iinre gränskontroll ett

på allapraktiken medverkar utredningen andrasättsamma som
frågan iEU-utredningar därför till mörkläggning den EU-aven

debatten.

narkotika2 Allmänt om

Anledning antaa.

lägsta möjligaUtredningen har ambition lägga sig gradatt avsom
för ingripanden i gränskontrollen. Uttrycketmisstanke grundsom

så möjligt det utan misstankeanledning anta liggasägs nära som
gäller i dag.som

ha kvar så mycketinstämmer i ambitionernaJag gärna att som
skulle framme ochmöjligt tullens befogenheter olyckan varaav om

folkomröstningen.det skulle bli iett
få ligga såjag mycket skeptisk till möjligheten verkligenMen är att

försöker på det viset lägga sig pålågt utredningen Sverigetror.som
EU-ländernanivå vad i i dag.lägre än accepterasen som

allt Sverige begär medlemskap i EU, inteDet tvärtom.är trots som
idet blir tvist Sveriges regler kommer denOm avgörasatten om

i förväg.EU-domstolen. Och hur det går där ingenvet

Bortfallb.

narkotika kommer bortfallet befogenhet för tullen ingripaFör attav
enligt information finns inommisstanke vid inre EU-gränser,utan som

tullen i leda till konkret bortfall 80-90 detdag, procentatt ett avav ca
narkotikabeslag i dag.antal görssom

under EU-medlemskapDen avgörande skillnaden ligger i tullenatt
få eller fordon förinte misstanke kanutan stoppa ett atten person

först efterinleda kontroll. viktig skillnad eftersom detDet ärären en
det kontrollen inletts det kan uppstå anledning anta att ettatt som

kontrollföreligger. Måste det finnas anledning anta förebrott en
faller kontroller bort.inleds, delen dagensstörre av

Även för narkotikahundarna blir förändring till det Idet sämre.en
föranvändas fritt misstankedag kan de ganska grundval utanav

misstanke. förskapa underlag för anledning anta och Menatt ren
få kontrollbli riktigt effektiva behöver de kunna inledaävenatt en
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utan misstanke. Under EU-medlemskap kommer hundarna i första
hand föranvändas bekräfta misstanke redan finns.att Alltsåatt en som

klar försämring.en
inteDet bara utan misstanke-kontrollernaär faller bort undersom

EU-medlemskap.
Under EU får tullen inte förhindra, försvåra eller störa gränspasse-

ringen för och vid de inre EU-gränserna.personer varor
Tullens synliga vid de inre EU-gränsernanärvaro fallerpermanenta

bort.
Tullen kommer inte få synlig vid de inre EU-gränserna.att vara
Tullen får inte systematiska kontroller vidgöra gränsen.

Underrättelsec.

gårDet förstås öka underrättelseverksarnheten inom tull och polis,att
Sverige blir EU-medlem eller ej. Men underrättelseverk-oavsett om

fångarsamhet i första hand smugglare mängder narkoti-storaupp av
ka. Och det bra tull och polisär blir effektivare i den verksam-om
heten.

Men underrättelseverksamheten når inte smugglare små ochav
medelstora mängder.

Ökad underrättelse kommer alltså inte kompensera bortfalletatt av
kontroll utan misstanke. I alla fall inte den kontroll leder tillsom
beslag små och medelstora mängder narkotika.av

d. Förebyggande

Tullens arbete kommer under EU-medlemskap koncentreras helt tillatt
underrättelse och spaning. Det betyder insatserna smugglingatt mot

små och medelstora mängder narkotika försämras kraftigt.av av
Smugglare små och medelstora fastnarmängder inte lika mycket iav
underrättelsenätet.

Det innebär också tullens förebyggande insatser försämrasatt
kraftigt.

Tullen kommer helt signal till narkotikamarknadenatt ge en annan
jämfört med i dag. En signal det i första handsäger deärattsom

narkotikarnängderna samhället ogillar och tullen intresserarstora som
sig för.

förebyggandeTullens verksamhet bygger äratt permanentman
närvarande vid gränsen, synlig vid upptäckts-är gränsen,att man
risken eller vad allmänheten upptäcktsrisken, och påtror attom man

tydliga signaler till alla gränsen.ger som passerar
Bortfallet de fyra faktorerna kommer leda till klart sämreattav

förebyggande effekt från tullen.
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grad andraeffekt inte kan kompenseras i någonEn större avsom
arbetssätt.

frågan bortfallEgendomligt inte utredningen behandlathar omnog
förebyggande verkan.tullensl av

kvarGränskontrollene.

gränskontrolleni utredningstexten verkar detPå flera ställen som om
helt enkelt intede inre Detegentligen finns kvar vid EU-gränserna. är

sant.
Gränskon-inte de inre EU-gränserna.Jag överär attensam om resa

fråneller Amsterdamfinns inte alls kvar. på tågtrollen Inte vägarens
Är borde finnasgränskontrollenin i Tyskland. det någonstansoch

narkotikapolitiska skäl så det vid denkvar gränsen.ärav
Övergångsbestämmelserändå har fåttStorbritannien,Inte somens
befogenheten ingripagränskontrollen,avskaffandet har kvarför attav

i inre gränstrafik.misstanke EU:sutan

Förändrad helhetspolitik

i narkotikafrå-helhetspolitikenviktig del den svenskaTullen är en av
gan.

tillandra signalerEU-medlemskapTullen kommer under att ge
svenskaandra delar detnarkotikamarknaden jämfört med alla av

i dagmöjlighetsamhället. Tullen kommer inte ha attatt somsamma
mängder. Detsmå och medelstorainsatser smugglinggöra mot av

jämfört mednarkotikamarknadensignaler tillinnebär klart annorlunda
samhället.det svenskaoch jämfört med alla andra delari dag av

svenska konsekventaallvarliga deninnebär i sin slagDet mottur
intakta.förutsätter alla delarhelhetspolitiken. Bevarad helhet äratt

ökadekontrollpolitiken innebärviktig delInkonsekvens i en av
före-dentrovärdighet i andra delarsvårigheter och minskad av

byggande verksamheten.

erfarenheterInternationellag.

sin årsrapportnarkotikakontrollkommission iFNzs säger att av-
viktiggränskontroll vid de inre EU-gränsernaskaffandet är enav

denvärlden under 1993. Inteökade narkotikaflödet iorsak till det
viktig orsak.enda orsaken, men en

Cooperation inPolicelåtitEU-kommissionen har göra rapporten
universitetet iutförd vidUtredningen ochEurope. ärrapporten

blirblivit ochockså det harLeicester. Den säger attrapporten en
Smugglingeninomsmuggling små narkotika EU.ökad mängder avav
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de mängderna påverkas inte märkbartstora avskaffandetav av
gränskontroll inom EU.

Samma sak danskasägs Sundhedsstyrelsen i tillav rapporten
Pompidougruppen, Europarådets narkotikaorgan. Se under punktmera
6 c.

Den svenska Gränskontrollgruppen nov -93 pekar på saksamma
i sin Samma sak antyds i den s.k. Kontrollmetodutredningen.rapport.

Man kan alltså svenskasäga erfarenheter och internationellaatt
erfarenheter visar det finns kunskap effekterna bortfallatt om av av
befogenheterna för tullen under EU-medlemskap ingripandengöraatt
utan misstanke.

Det bortfallet leder till ökad smuggling små och medelstoraav
mängder narkotika de inreöver EU-gränserna. De kunskaperna
redovisas inte EU-gränskontrollutredningen.tyvärr av

3 Allmänt de s.k. kompensatoriskaom

åtgärderna

Nytt begreppa.

Uttrycket kommer ifrån narkotika- och gränskontrolldebatten inom
EU.

Att använder begreppet kompensatoriska åtgärder innebär iman
sig erkännande gränskontrollen blir i ochett medsämreatt attav man

bort möjligheten till ingripande utan misstanke.tar Det vore
klädsamt EU-gränskontrollutredningen också erkände det. Varförom
skall kompensera något inte blir sämreman som

b. Kompenserar inte det faller bortsom

Alla s.k. kompensatoriska åtgärder diskuteras handlar i principsom
öka effektiviteten för underrättelseverksamheten. Det kan i ochattom

för sig bra. Men det kompenserar inte det faller bort vidvara som
EU-medlemskapet, kontroller utan misstanke.

Inget de kompensatoriska förslagen riktar sig smugglingav mot
små och medelstora mängder narkotika.av av

Inget de kompensatoriska förslagen kompenserar bortfalletav
preventiv effekt från utan misstanke-kontrollerna.av
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Effekterna inte bevisadec.

Utredningen hävdar flera ställen negativa effekteratt ev. av
förändring kontrollmetod kommer lösas de s.k. kompensato-attav av
riska åtgärderna. Men utredningen visar inte hur det skall gå till.
Utredningen lägger heller inte fram några belägg eller något fakta-
underlag för sina påståenden.

föreslår förändringarFöre innehåller så narkotikapo-storaman som
litiska och andra risker, borde självklart lägga fram sådantman
underlag. borde helt enkelt inte förslagen fram.Annars läggas

förslagFramlagda bör förstås bygga på faktaunderlag och påinte
spekulationer.

Sanningen det inte finns några belägg eller något fakta-är att
underlag stöder tanken på problem kommer lösas deatt attsom ev. av
s.k. kompensatoriska åtgärderna. i Sverige inte i EU-län-Inte och
derna.

Inrikespolitiska4 s.k. kompensationer

Har inte med EU göraatta.

de förbättringar insatserna narkotikasmugglingen,Ingen motav av
kan inne i Sverige, har med EU-medlemskapetgöras göra.attsom

Några har med införandet några innebärmetoder göra,attav nya
förslag till ökat samarbete mellan tull och andra myndigheter, och
några har med eftersom innebärde ökadegöraattpengar resurser,

till ökad underrättelseverksamhet.t.ex.
Eftersom jag i första hand har narkotikapolitiska utgångspunkter för

mitt agerande kan jag mig framlagdatänka stödja flera deatt av
förslagenförslagen. Men hör egentligen inte hemma i EU-debatten.

Vi måste inte alls med i för påEU kunnat.ex. att satsa mer
narkotikaunderrättelseverksamhet.

Om riksdagen tillsätter förbättringutredning svenskaen avom
insatser för narkotikabekämpningen, då förslagenhör de hemmamer

sådan utredning.i en

Genomförda eller verkningslösab.

Vid EU-gränskontrollutredningens sammanträden sadeett av represen-
för tullen: De föreslagna kompensatoriska åtgärderna ärtanterna

antingen redan genomförda, eller på gång, eller verkningslösa.är är
finns bara förslagen skulle verkligDet kunnaett av som vara en
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förstärkning tullens underrättelsearbete. Det tullen fickärav om
tillgång till information från transportbolagens bokningsdatorer.

Jag det kontroversiellt förslag detär sägsvet att ett attgenom
denkränka personliga integriteten. Men det verkligen så detär attom

kan leda till tullen blir effektivare i sitt narkotikabekämpandeatt
arbete, då jag personligen beredd stödja det förslaget.är att

S.k. kompensationer5 EU-samarbetegenom

Internationellt samarbete nödvändigta.

EU-gränskontrollutredningen hävdar det nödvändigt bemötaäratt att
den internationella narkotikabrottsligheten med ökat internationellt

påståendetsamarbete. Det lätt instämma Vem ökatär äratt emot
internationellt samarbete.

hävdarMen EU-gränskontrollutredningen det ökadenär att
internationella samarbetet skall ske EU-samarbetet, då kommergenom

felaktigutredningen med slutsats. För kunna dra den slutsatsenatten
måste förståsutredningen beskriva det nuvarande internationella
narkotikasamarbetet, Sveriges och EU-ländernas roll i det samarbetet.
Men det har utredningen inte gjort. Därför hänger utredningens
slutsats i luften.

Utredningens formuleringar här intryck EU-samarbetetattettger av
det enda internationella narkotikasamarbete finns tillgängligt.är som
Utredningen intrycket EU-samarbetetdessutom skulleattger vara

bra och det skulle föra Sveriges arbete narkotika starkt framåt.att mot
intrycken felaktiga.De heltär

Utredningen har egendomligt inte gjort beskrivning hurnog en av
det internationella narkotikasamarbetet i dag vilken rollochutser
EU-samarbetet spelar i det Därför intesammanhanget. kan man av
utredningens material få klart för sig vilken svensktbetydelse EU-
medlemskap skulle ha för Sverige för internationella narkoti-och det
kasamarbetet.

b. Sverige redan supermakt i det internationella narkotikasam-är
arbetet

finns omfattande internationellt narkotika-Det redan i dag oerhörtett
samarbete.

Sverige spelar faktiskt supermaktsroll i det samarbetet. Sam-en
bilateralt olika internationella mångaarbetet sker och i Främstorgan.

i inom Europarådet för helaFN-organen, i WHO, i ILO, Unesco,av
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Europa, inte bara EU, det internationella tullsamarbetet inom CCC,
Interpol, det nordiska narkotikasamarbetet. Allt sådant samarbete
baseras på FN:s narkotikakonventioner.

Sverige föregångslandär detnär gäller sambandmannasystemetc.

Sverige och har gått föreNorge andra länder och utvecklat systemet
med utplacering narkotikasambandsmän från tull och polis i andraav
länder, bl.a. i flera EU-länder. Andra länder det arbetetser som en
förebild.

Flera EU-länder de det harsäger utbyteatt systemetgenom mer av
narkotikaunderrättelse med Sverige de har med de andra EU-län-än
derna.

d. EU-ländema orsakar problem i internationelladet narkotika-
samarbetet

Det finns EU-länder fortfarande inte har skrivit under FN:ssom
narkotikakonventioner.

EU-länderna världens narkotikaliberalaär centrum.
Ingenstans i västvärlden har så liberal hanteringman en av

narkotikalagarna i EU-länderna.som
Den organiserade legaliseringsrörelsen sitthar i EU-län-centrum

derna.
I EU-parlamentet röstade den 24 februari 1994 hälftennästan av

ledamöterna för avkriminalisering cannabis, satsning påstorav
legalförskrivning narkotika, och för riva FN:s narkotika-attav upp
konventioner. I maj 1992 röstade hälften EU-parlamentetsnästan av
ledamöter för legalisering cannabis, för avkriminaliseringav av
narkotika i små förmängder personligt bruk. Om sådant förslagett
skulle komma i den svenska riksdagen eller i det norska stortingetupp
skulle inte fådet enda Det visar den skillnadenröst. istoraen
åsikter mellan politiker i EU-länderna och i Sverige.

Liknande förslag väcks i etablerade politiska kretsar i flera av
EU-ländernas parlament.

Sex EU-länder har redan avkriminaliserat cannabis och vissa andra
narkotika.

fleraI EU-länderna diskuteras i etablerade politiska kretsar påav
fullt allvar legalisera cannabis och vissa andra narkotika.att

Bl.a. kräver narkotikakonventionerFN:s skallatt attgenom man
rivas fungerar vissa EU-länder sabotörer in-detupp mer som av
ternationella narkotikasamarbetet seriösa samarbetspartners.än som
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dåligt narkotikafråganEU-samarbetet för Sverige ie.

finns ingetDet internationellt narkotikasamarbete EU-änannat
samarbetet kan tvinga försämra gränskontrollen ellerattsom oss
försämra andra insatser narkotika. EU-samarbetet kan det.Baramot

fortsättaMedlemskap i EU skulle försvåra Sveriges möjligheter att
ledande i det internationella narkotikasamarbetet. skulleDetatt vara

narkotika-försvåra våra möjligheter bekämpa EU-ländernast.0.m. att
liberalism. kampen förs bäst utanför i alla de andra in-Den EU
ternationella organen.

Artikel K5 i Maastrichtavtalet

artikel i Maastrichtavtalet regleras samarbetet i Inrikes ochI K
frågor. narkotikafrågan mångaRättsliga Där finns med ettsom av

samarbetsområden.
internationel-Artikel K 5 lyder så här: Medlemsstaterna skall inom

organisationer och på internationella konferenser hävda de gemen-
ståndpunkter bestämmelserna i dennaantagits enligtsamma som av-

delning.
sannolikt Sverige harFormuleringen artikel K5 betyder närattav

EU-länderna då får viåsikt i narkotikafrågan de andrasomsamma
framföra vår åsikt i de internationella samarbetsorganen. Men när

narkotikafrågan majoritetenSverige har åsikt i änen annan av
då måste vi hålla Med tanke hur skillnad detEU-länderna stortyst.

ofta på Sveriges och EU-ländernas åsikter i narkotikafrågan, så blirär
Sverigesdet ganska dramatisk förändring försämringlll aven

internationella roll i narkotikasamarbetet.

förNarkotikaliberalismen EU-länderna problemi ävenstortg.
Sverige

går vidare från dagensfinns uppenbar risk TysklandDet t.ex.atten
legalisering. Går Tysklandavkriminalisering cannabis till öppenav en

det dominoeffekt drar med sigföre finns risk för slagsstor en som
också fler EU-länder längreHolland och Danmark. Kansket.ex.

söderut.
risken och hotbilden måste vi bedöma i dag på grundDen attav

reglerna förEU-medlemskap ifrån Sverige beslutarätten atttar om
gränskontrollen.

inTyskland legaliserar, då flödet narkotika ökaOm kommer attav
smuggling småi Sverige. Och det flöde kommer öka äratt avsom

internationella ligornamedelstora narkotikamängder. deoch För stora
betydelse.legaliserig i Tyskland inte ha likakommer att storen



SOU 1994:131 Reservationer 355

Om narkotikaflödet små och medelstora mängder ökar då ökarav
behovet befogenhet ingripa utan misstanke i gränskontrollen.attav
Man når inte sådant ökat narkotikaflöde med underättelseverksam-ett
het.

En slutsats blir skyddsnivån vid EU-gränserna sjunker dramatisktatt
under EU-medlemskap. Utan misstanke-kontroller förutsätter att
vi står utanför EU.

Kompensationh. Europolgenom

Eftersom EU-gränskontrollutredningen på Europol k0mpen-tror som
serande inte förklarar hur eller beskriver Europol, kommermen ens
här kort beskrivning. Beskrivningen bygger på flera besöken
Europolhögkvarteret i Haag och på intervjuer med flera chefernaav
där.

Europol finns inte i operativt stadium ännu.
Inom Europol finns det kallas för EDU, Europol Unit.Drugssom
Just sysslar Europol med strategiska analyser narkotikabrotts-nu av

ligheten. De analyserna publiceras i årsrapport. De kanrapporternaen
Sverige få del i dag.av

Sådana analyser också Interpol och FN:s narkotikakontroll-görs av
kommission. De inkluderar hela världengör och helarapporter som
Europa.

Europol arbetar med snabba och hjälpa till i det bilateralaattnu upp
underrättelsearbetet. Europols chefer karaktäriserar denegna nuvaran-
de fasen för Europol utvidgad fax för underrättelsein-som en
formation

Europol inne i preconventional face. innebärär Det atten en
arbetsgrupp kommer lägga fram förslag till konvention föratt ett
Europols arbete. Det förslaget skall sedan ratificeringsrundaut en
och måste godkännas alla EU-ländernas parlament. I praktiken harav
alltså alla länder vetorätt.

innebärDet det kommer tid få konventionen ratificerad.att att ta att
Optimisterna inom Europol det fem âr, pessimisternatror att tar tror

det år.tioänatt tar mer
Före det inte vad Europol skall arbeta med, hur de skallvet man

arbeta Det sannolika de inte alls kommer arbetaär t.ex. att attm.m.
med cannabis, eftersom alla länder måste innehålletöverensvara om
i Europolkonventionen. Sannolikt kan det bli problem också med
andra narkotika, eftersom alla länder har vetorätt.

Europolkonventionen kommer EIS och delar SIS, dvs.att styra av
Ävendatasystemen för polisunderrättelse på det området kanm.m.

förutse problem föra konventionen i hamn. Länderna harstora attman
mycket olika på frågan dataintegritet.syn om
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bliKonventionen kommer förstås också reglera huruvida det kanatt
fråga operativ polisstyrka skall i EU-länderna.opereraom en som
Också det kontroversiellt.

åtgärd alltså detSanningen Europol kompensatorisk är attom som
bortfalletsamarbetet inte något kommer kompenserasätt att av

misstanke-kontroller vid de inre EU-gränserna.utan
Om någonsin fungera effektivt så kommer detEuropol kommer att

i fall förstärka i jakten på mängderbästa polissamarbetetatt stora
narkotika, de aldrig med små eller medelstorakommer sysslaattmen
mängder.

smuggelbe-Dessutom det felaktig kanär ersättatro atten man
från sida polissamarbete.kämpande metoder tullens med

Kompensation tullsamarbetet i EUgenom

ordalag detEU-gränskontrollutredningen hävdar i mycket allmänna att
för i tullsamarbete. Menskulle bra Sverige komma med EU:sattvara

i luftenutredningen förklarar inte. Påståendet blir därför hängandedet
fakta.och spekulation slutsats baserad påär änmer en en

vill förstärka denEU:s tullsamarbete sker främst att mangenom
håller bl.a. på utvecklagränskontrollen. För det att ettyttre man

CIS hardatasystem för informationsutbyte, det s.k. CIS. som
gränskontrollen.huvuduppgift förstärka arbetet med denatt yttre

CIS ochCIS-systemet kommer vissa delar SIS-systemet.överatt ta av
liknande färdigutveckladedatasystem inteär ännu.

för avskaffa den inre gränskontrol-I övrigt arbetar intensivt attman
len.

den gränskontrollen skall fortsätta arbeta med utanI yttre attman
kombineras bättremisstanke-kontroller. skall effektiviseras ochDe

hittills med underrättelseverksamhet.än
EU-gränskontrollut-Med tanke vissa nedlåtande formuleringar i
effektiva i denredningen frågar jag mig; Varför metoderna såär yttre

gränskontrollen så ineffektiva i dende utredningennär sägsav vara
harinre gränskontrollen. sig i Sverige eller inom EUIngen, vare

avskaffas också i denföreslagit utan misstanke-kontrollerna skallatt
gränskontrollen.yttre

vi skulle viljabehöver Sverige inte med i EUDessutom om
viförstärka den vi likagränskontrollen. Det kan gärna görayttre om

står utanför. politiska viljan hänger på.Det den detär
i SverigeEn mycket narkotika användsdel denstor somav

fråntillverkas i gäller främst för amfetamin 70EU. Det ca procent
gäller ocksåHolland den narotikan i Sverige. Detär näst störstasom

för narkotikan idel den cannabis, denär störstastoren av som
Sverige, Holland, förröks i Sverige produceras i växthus i ensom
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del blandpreparaten och crack, för de allt vanligareexstasy samtav
designerdrogerna.s.k. En del den heroin används i Sverigeav som

raffineras på Sicilien ioch andra delar Sydeuropa.av
förOch den narkotika tillverkas i EU-länderna hjälper det intesom
EU skulle bygga narkotikapolitisk järnridå yttreens om upp en som

gränskontroll.

Kompensation övrigt EU-samarbetegenom

det övriga EU-samarbetet i narkotikafråganAv det bara deltagandeär
Monitoringi det s.k. Drugs Centre skulle kunna intressant.som vara

ligger iDet Lissabon och innehåller bl.a. den s.k. Drugscentret
Watch.

ganska restriktivtCentret har övergripandeett ettprogram, program
går i Drugs-anda. iWar Men praktiken påsatsar mestsom on man

mycket narkotikaliberala projekt. T.ex. aktiv sponsring Harmen av
reduction-konferenser, konferenseroch inom Storstadsrörelsen för
legalisering narkotika, mycket narkotikaliberala informations- ochav
utbildningsprogram, Cheferna har genomgående narkotika-m.m. en
liberal grundsyn.

Allt det samarbetet, med undantag för de narkotikaliberala inslagen,
kan kanske bra för de EU-länder ligger till med sittsämstvara som
narkotikaarbete. Men hela samarbetet ligger på nivå oerhört långten
under nivåden det svenska antinarkotikaarbetet håller.

Centret kommer förha information, utbildning, forskningatt ansvar
och samordning inom narkotikafrågan för EU-länderna. Att döma av
vad de gjort hittills och vilka projekt stöds kommer det centretsom
uppenbart lika mycket bli för desinformation föratt ett center som
information. kommer bli viktigDet för spridningatt motoren av
narkotikaliberala idéer.

De skulle förstås ha viss Sverige med ikommer EU.nytta atten av
Men Sverige skulle inte ha någon fördel komma med i detattav
samarbetet.

definitivtDet samarbetet kommer inte kompensera bortfallatt av
misstanke-kontrollerutan vid de inre EU-gränserna.

Ettk. litet incitament

Enligt de flesta tullexperter kommer i fortsättningen detäven
viktigaste underrättelseutbytet ske bilateralt, bl.a. de s.k.att genom
sambandsmännen, och det internationella tullsamarbetet i CCC.genom

På polissidan också de flesta det viktigaste in-säger experter att
formationsutbytet i fortsättningen kommer ske bilateralt elleräven att



358 Reservationer SOU 1994:131

Interpol. Interpol har redan fungerande samarbetsavtal,ettgenom
till skillnad från Europol avtal underär överskådlig tid.utansom

flestaDe tull- och polisexperter EU-samarbetet deattmenar
områdena bara kommer innebära litetett incitament i narkotika-att
arbetet.

6 Erfarenheter från EU-Länderna

Den brittiska modellen inte tillämpbar i Sverigea.

Rapporten från besöket i Storbritannien lämnar mycket i övrigt att
önska. Man måste ha sig frågansätt närmanyanserat änatten mer
vad visas i rapporten.som

Man kan inte jämföra beslagssiffror för 1992 och 1993 och drat.ex.
slutsatser vad tillämpbart för Sverige.är Då hamnarom som man mer
i propagandafacket i utredningsarbete.än seröstett

Storbritannien började sin omställning och omorgansation redan för
år sedan. Därför använde de inte svensk metod under 1992.sex en

Skall för Sverige rimlig jämförelsegöra beslagsstatistikenman en av
måste alltså på siffrorna för sju år sedan. Då använde britternaman se
metoder lika de används i Sverige i dag.som var mer som

De propagandistiska påståendena britternas beslagssiffror förattom
1993 skulle visa EU-modellen effektiv, alltså oanvändbaraär föräratt
debatten i Sverige.

De ökade narkotikabeslagen i Storbritannien under 1993 är snarare
utslag narkotikaflödet ökat in i Storbritannien.ett attav

Utredningsrapporten har försåtlig skrivning beslagenen om av
kokain i Storbritannien 1993. Man skriver det framgångäratt atten

gjort mycket beslagäven kokain under 1993. Detstora ärman av en
omskrivning för kokainbeslagen gått mycket kraftigt mellanatt ner
1992 och 1993. Detta samtidigt andra samstämmiga rapportersom
talar kokainet den narkotikaär ökar i Storbritannien.attom mestsom

Det dessutom ganska klartär svensk tull aldrig kommer fåatt att
tillgång till alla delar de metoder den brittiska tullen arbetar med.av
Det gäller möjligheterna få fram bilnumren färjetranspor-t.ex. att

och få samköra dem med sitt bilregister, Svensk påterna m.m. syn
integritet kommer aldrig det.att acceptera

Visst det viktigt fortsättaär med det bilaterala samarbetet medatt
brittisk tull och polis och det finns saker och ting lära föratt att
svensk del. Men den brittiska modellen för tullen alltså sigär vare
särskilt framgångsrik eller tillämpbar för Sveriges del.
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Den franskab. modellen inte tillämpbar i Sverige

de franska narkotikabeslagenAtt ökade under 1993 beror sannolikt
också på flödet narkotika ökade starkt in i Frankrike.att av

De franska metoderna med ingripa inne i landet utan miss-rätt att
tanke definitivt inte aktuella och tillämpbara i Sverige. Det striderär
klart den allmänna uppfattningen i Sverige skydd denmot om av
personliga integriteten inne i landet.

erfarenheterDanskac.

Utredningen egendomligt ingen beskrivning de danskagör nog av nar-
kotikabeslagens utveckling efter försämrandet gränskontrollen denav

januari 1993. StorbritannienFör och Frankrike sådana beskriv-1 görs
ningar och kommentarer. Men inte för Danmark.

försökte få utredningenJag med de danskaatt ta rapporten om nar-
kotikabeslagen från danska Sundhedsstyrelsen, det vägrade utred-men
ningen. Därför jag med den här. in i sittJag dentar rapporten tar
ursprungsskick engelska för undvika missförstånd och dis-att
kussion orden.om

från danska SundhedsstyrelsenRapport till Pompidougruppen Euro-
parâdets narkotikagrupp dec. 1993.

Since the late 80ties the seizures policeby the and havecustoms
shown increasing trend. Together with falling prices higherandan
parity this trend has been interpreted indicator of growingas an a
drugmarket and growing supply of drugs. something in -93Asa new
the seizures by police and have decreased compared thecustoms to
previous However the prices still decreasing the supplyyears. are so
of drugs havent diminished. The fall in of kilosmarkedly number
amphetamines, hash, heroine and cocaine seizured by the police and

probably due the in activitieschange police andcustoms to customs
after the inner market became first offact the january 1993.a

ofSeizures illicit drugs by police byand customs nov.

91 92 93

amphetaimines 617 61
hash 1093 8821174
heroine 29 31 21
cocaine 28 18 10

19th meeting of the of of 1993,epidemiology 6th-8th Decembergroup
Strasbourg
National Board of Health, dec. 1993, Denmark
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Den statistiken och de kommentarerna klarare och tydligareär än
motsvarande statistik från Storbritannien och Frankrike. Det detgör
hela ändå egendomligare utredningen inte vill in detatt taens som en
bilaga i utredningsmaterialet.

Det kan inte tydligare eller tydligare.sägas Förändringenvara
försämringen den inre gränskontrollen i Danmark den januari1av
1993 innnebar ökat narkotikaflöde i Danmark och mindreett
narkotikabeslag i Danmark.

Det pris Danmark fick betala för införandet den inreettvar av
marknaden.

Tidsförskjutning7 före kompensationerev.

blir färdiga

Bortfallet utan misstanke-kontroller kommer direkt och i fullav
skala januariden 19951 Sverige blir EU-medlemmar.om

Om de s.k. kompensatoriska åtgärderna verkligen skulle ha en
positiv effekt, kommer det ändå dröja företid de når full styrka.att en
Detta påpekas bl.a. i Gränskontrollgruppens nov -93.rapport

För Storbritannien har det tagit år förändringsarbetet.ex. sex av
fram till vad de i dag.är

Det helt uppenbart det kommerär antal år innanatt att ta ett man
färdig med omorganisation,är innan har byggt underrättelse-utman

verksamheten och utbildat och såpersonalen verksam-tränat attupp
heten når full styrka, och innan riksdag och regering hart.ex. gett
ekonomiska klartecken för resursförstärkningar, innan samarbets-nya
former inom Sverige och med EU-länderna har sig och blivitsatt
effektiva, och inte minst innan Europolkonventionen och andra
konventioner ratificerade,är m.m.

Oavsett de s.k. kompensatoriska åtgärderna ellertrorom man
ej, måste erkänna det i praktiken blir glapp några âr däratt ettman
vi skyddsnivån och får ökat narkotikaflöde in i Sverigerustar ettner

de s.k. kompensatoriska åtgärderna har nått full styrka.utan att

8 Alkohol

Utredningen egendomligt ingetsäger skyddsnivån vid gränsennog om
för alkohol.

Även för alkoholområdet kommer uppenbarligen skyddsnivån vid
sjunka drastiskt.gränsen att
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med iuppenbarblirskyddsnivånsänktaDen tarextra om man
införselföråldersgränsentvingas sänkariskerarSverigebilden attatt

år.från 20 till 17alkoholav
ochinförselövervägande delenheltså denalkohol detFör är att av

smugglaresådanamängder. Ochsmå och medelstoraismuggling sker
underrättelsenätet.inte idefinitivtfastnar

svenskarnatillgällertandlös detganskablir närTullen attatt se
medlemskapsför-ifick igenomviÖvergångsbestämmelserefterlever de

heltblir egentligenövergångsbestämmelsernaDehandlingarna.
ljuset.i detmeningslösa

frånalkoholinförselstarkt ökadleda tillkommerVilket att av
i EU.lågprisländerna

alkohol.förhögprispolitikenden svenskahotar detförlängningenI
EU-medlemskapet.förvi får betalaprisEtt

områdenandraförsjunkerSkyddsnivån även9

Vapen m.m.a.

skyddsnivån föringetegendomligtUtredningen säger vapenomnog
m.m.

sänkermisstankeför kontroll utanmöjligheternabortAtt ta
krigsmateriel.ochförskyddsnivån klart sprängämnenvapen,

ökadochsmugglingökadrisk föruppenbarinnebärVilket en
Sverige.införsel i

EU-medlemskapet.får betala förpris viDet är ett

salmonelladjursjukdomar,smittsammab. m.m.

skyddsnivån föringetegendomligtUtredningen säger omnog
för salmonelladjursjukdomar,smittsamma m.m.

drastisktskyddsnivånVeterinärförbund sjunkerSverigesEnligt t.ex.
livsmedel.och förlevande djursällskapsdjur,föräven

salmonel-djursjukdomar,vissaspridninginnebär ökadVilket avav
Sverige.liknande ioch

EU-medlemskapet.förfår betalapris viDet är ett

sammanfattningutredningensOm10

läsasutredningssamrnanfattningen kommer noggrantEftersom extraatt
används där.valörerviktigt med hur ordensdetmånga ärav
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Om skyddsnivåna.

Under avsnitt 5 i sammanfattningen Slutsatser skyddsnivån påom s.
22 använder utredningen beskrivasätt saker och tingett i allaatt som
fall får den effekten oerfaren läsare vilseleds. Omatt det ären
medvetet eller jag inte.vet

Utredningen skriver vi vid EU-medlemskapt.ex. kommeratt att
kunna upprätthålla hög skyddsnivå. Det finns ingen täckning fören
den slutsatsen inne i utredningstexten. Den kan därför definitivt inte

Ävensammanfattning vad tidigare den slutsatsenvara en sagt.av som
spekulationär stöd faktaunderlag.utanen ren av

Formuleringen används uppenbart för slippa ställning tillatt ta
frågan skyddsnivån blir lägre eller högre grund de föränd-om av
ringar försämringar EU-medlemskapet tvingar fram. Just den frågan
borde den centrala för utredningen.vara

Sanningen den skyddsnivånär sänks under EU-medlemskap.att Om
den fortfarande ligger på hög eller låg nivå akademiskären mer en
fråga.

b. Om internationellt samarbete

Längre på sida kommer ytterligare förvillande formulering-ner samma
Den läser det står där får lätt intrycket EU-med-ar. som som att

lemskap förutsättningär för internationelltstörre narkotikasam-en
arbete. Det inte Det internationellaär narkotikasamarbetetsant. består

enbartnästan samarbete utanför EU.av
Läs den frågeställningen i punkterna 5mer om a-g.
Om utredningen använder sådana förvillande formuleringar

medvetet eller ej, jag inte.vet

1 1 Slutsatser

Sänkt skyddsnivå och ökade svenska påproblem mångaa.
områden

Uppenbart kommer skyddsnivån vid de inre EU-gränserna sjunkaatt
drastiskt vid svenskt EU-medlemskap.ett

Det kommer leda till ökat inflöde narkotika i Sverige,att ett ettav
ökat inflöde billig alkohol i Sverige, ökat inflöde oönskadeav ett av

i Sverige, ökat inflöde smittsamma djursjukdomarett ochvapen av
salmonella i Sverige, m.m.

Det pris vi fårär betala för svenskt EU-medlemskap.
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nej till i folkom-EUmycket starka skälinnebär sägaDet att
november 1994.röstningen den 13

medbra jobbsäkerttullen kommer ävenDen svenska göra ettatt
det klartfast för arbete. MenderasEU läggerde voresomramar

misstankeingripa utanbefogenhetenbehållade kundebättre attom

förslag första handiEU-gränskontrollutredningensOmb.

förslagEU-gränskontrollutredningensNarkotikapolitiskt innebärm.m.
oacceptabelt.tillbaka. Detflera årdetsamma stegatt tasom

lagändringarförslag tillgenomföra någon deSverige måste inte av
tvingarförrän EUEU-gränskontrollutredningen föreslår, oss.ev.som

folkomröstningenså blir igår illa detSverige borde det ettattom
våraoch behålla allafrågan på sinnovember 1994 ställaden 13 spets

Sverige bordeområde.inom utredningens strävanuvarande lagar emot
tillbakamöjligt. Låt EU tvingaså mycket att ta stegosssom

vi intelite tid. Kanskeåtminstone vinnaområde. Vi kanområde efter
områdena.alla de föreslagnaändra våra lagartvingadeblir att

för lagändrings-förberedelsearbetegedigna juridiskaUtredningens
ändringar. Dåvi blir tvingade tillanvändas den dagkantexterna ev.

klara.genomarbetade lagtexteroch välfinns färdigutredda
jag därförhand föreslårl första att:

förändradeEU-gränskontrollutredningenfrånförslagAlla om
förkastas.lagtexter

förslag i andra handEU-gränskontrollutredningensOmc.

i sinpå 275-93 skriverGränskontrollgruppen nov rapport:s.
avvecklas förrän kompen-bör intePersonkontrollen vid inre gränser

tillfredsställandetillinförts utvecklatsåtgärder ochsatoriska har en
andra medlemsländer.effektivtet både i Sverige och

självklartprinciper bordeförslag. MotsvarandekloktEtt mycket
framtida diskussioneriför den inre gränskontrollenanvändas även ev.

med EU.
föreslår jag därför:handI andra

kompensatoris-till dessbehåller alla de nuvarande lagarnaSverige
tillfredsställandetillinförts utvecklatsåtgärder har ochka en

förför alkohol,narkotikaområdet,effektivitet i Sverige, inom vapen
salmonellaför smittsamma djursjukdomar,och m.m.m.m.

tredje handförslag iEU-gränskontrollutredningensOmd.

föreslår jagnovember 1994folkomröstningen den 13blir nej iOm det
narkotikabe-effektiviseradpå de förslagriksdagenatt tar omvara
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kämpning kan genomföras EU-medlemskap.även Förslagenutansom
kan lämpligen överföras till utredning effektivisering denen ny om av
svenska narkotikabekämpningen. Jag kommer personligen stödjaatt
flera de framlagda förslagen.av

Om EU-gränskontrollutredningens förslag fjärdei hande.

Om det blir i folkomröstningen den 13 november 1994 behövs
sannerligen extraordinära insatser från alla i det svenska samhället för

vad möjligtgöra förär minska de negativa effekternaatt attsom av
ökat inflöde narkotika i Sverige.ett av

Jag föreslår därför riksdagen vid i folkomröstningenatt ett
tillsätter parlamentarisk krisgrupp för komma med förslag tillatten

åtgärder i narkotikafrågan.nya
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Rizellledamoten FannyReservation av

deutifrån erfarenheternaformadalkoholpolitikensvenska ärDen av
till.alkoholmissbruk ledersociala konsekvenserallvarliga ettsom
denViktiga delar isocialpolitiken.delAlkoholpolitiken är en av

alkoholhaltigapunktbeskattningenalkoholpolitiken ärsvenska av
åtgärder begränsardessaförsäljningsmonopolet. Bådaochdrycker

skadeverkningar.alkoholensdärmedochalkoholkonsumtionen
nuvarandebehålla denkunnaSverige skavaritmål harKdS att

Europa-perspektiv. Detframtidaockså ialkoholpolitikensvenska ett
Förhandlingsresultatetalkoholpolitik står fast.vårbetydelsefulltär att

svenskai dengrunddragenbibehållaförförutsättningarhar skapat att
alkoholpolitiken.

bestå,skalldetaljhandelsförsåljningförmonopolSystembolagets
tillverkningimport,Sprits monopol samtVin- ochmedan export,

på regering-riksdageninrättadeavskaffas. ställetIgrossistförsäljning
uppgiftkontrollmyndighet medsärskild statlig attförslag enens
alkoholom-tillsyn inomkontroll ochtillståndsgivning,föransvara
myndighetdennaviktenvi betonasida villFrån KdSrådet. att nyaav

effektivaerhållerriktlinjer ochalkoholpolitiskautifrånarbetar
tillsynsinstrument.ochkontroll-

prisnivån pånuvarandeupprätthålla denföravgörande faktorEn att
efterlevnadenkontrolleramöjlighetendryckeralkoholhaltiga är attatt

ivital delbibehålls. Dettaalkohol ärinförselkvoterna enavav
alkoholinförsel börstickprovskontroller förochgränskontrollen,

därför finnas kvar.
utvecklingenmedKdSnarkotikapolitikendet gällerNär oroser

narkotikan förslegaliseringdiskussionregler. Enliberalare avmot om
bakomställt sigharstorstädereuropeiska15Drygti hela Europa.nu

1990.undertecknadesFrankfurtresolutionenkalladesåden som
ochstorstadsproblemdrogproblemenutgår ifrån ärResolutionen att

med.itumåstetillsammansi Europastorstädernågot tadärför som
förställningvågarparlamentnågotinte medräknar således taMan att

liberalisering.en
konstaterandeframförliberaliseringsförespråkarna är attDet ett

harnarkotikaefterfrågantillgången ocheliminerasträvandena att av
kansamhälletsatsningar. Det göra är attmisslyckats uppgetrots stora

legalise-Enligtmissbrukare.hjälpastödja ochi ställetochkampen
kanfenomen,socialtdrogberoendetringsförespråkarna är ett som

åtgärder.politiskautplånas genom
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För förhindra denna liberaliseringstendensatt att sprideräven sig
till Sverige det viktigtär med gränsanknuten kontroll. Romfördraget

det finns samhällsintressen kan legitimeraatt hinder för denanger som
fria rörligheten de inreöver exempelvisgränserna, hänsyn till allmän
ordning, allmän säkerhet och allmän hälsa. Gränsanknuten kontroll av
narkotika behöver därför inte förbjuden.vara

På lång sikt de kompensatoriskaär åtgärderna för förhindrande av
internationell brottslighet de enda tänkbara. Tveksamheter råder dock

de kompensatoriska åtgärderna när sin fulla effekt direkt efterom
ikraftträdandet och konsekvenserna direkt övergång till deom av en

utredningen föreslagna alternativen inte leder till ökad brottslig-av en
het. Möjlighet till bibehållande de kontrollbefogenheter tullenav
använder i dag därför realistisk lösning under över-ses som en en
gångsperiod. En gradvis avveckling tullens nuvarande kontrollbe-av
fogenheter till förmån för de kompensatoriska åtgärderna skulle
därmed bli effektivare lösning den utredningen föreslagna.änen av
Tullens möjligheter under övergångsperiod bibehålla deatt en
nuvarande kontrollbefogenheterna med stickprov torde haäven en
preventiv effekt på den internationella brottsligheten. Av denna
anledning finns det starka skäl endast gradvis övergå till deatt
kompensatoriska åtgärderna.

Med hänvisning till ovanstående synpunkter anmäler jag reservation
till förmån för mitt förslag arbeta för möjligheten tillatt attom
stickprovskontroller bör finnas kvar, till förmån för successivsamt en
avveckling tullens nuvarande kontrollbefogenheter till förmån förav
de kompensatoriska åtgärderna.
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Kommittédirektiv

former för narkotikabekämpning i EU-perspektivNya ettm.m.

Dir. 1993:131

regeringssammanträde:Beslut vid 1993-12-02

förslagMitt

frågor hur Sverige, vidkommitté skall utreda vissaEn ettom
rörlighetenskall förhindra den friaEU-medlemskap, att personerav

narkotika och illegalaleder till ökat inflödeoch inom EU ett avvaror
i landet.vapen

mån lagstiftningenskall bl.a. i vadUtredningen överväga om varu-
straff-behållasmuggling ändras för Sverige skall kunnabehöver att

utförsel vissa i förhållandesanktionerade förbud in- ellermot av varor
till andra EU-länder.

inom förVidare skall utredningen formerna föröverväga att, ramen
upprätthållainternationella regelverket,vad tillåtet enligt detärsom

förskontroll det gäller gränsövernär mot ett annatvaror som enen
Kontrollen bör istraffsanktionerat förbud.EU-land i strid med ett

uppgift förbörförsta hand narkotika och Det vara enavse vapen.
för kontrollen.tullen och polisen tillsammansatt svara

1994.före utgången majUtredningens arbete bör avslutat avvara

Bakgrund

grundläggande friheterEG:sfria rörligheten förDen ärpersoner en av
friheterkapital. Dessasidan fri rörlighet för tjänster ochvid av varor,

marknaden. Rörlighetenför den inretillsammans grundpelarnautgör
där försvinner.förutsätter i princip kontrollernainre gränseröver att

restriktio-behållaenligt Romfördragetviss möjlighet finns dockEn att
till skyddetbl.a.i fråga rörlighet inre hänsyngränseröver avomner

för liv och hälsa.
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Fri rörlighet för tjänster och kapital inom EU har införts denvaror,
januari1 1993. Däremot har fri rörlighet för inteännupersoner

kunnat genomföras fullt hängerDet med det tidut. att tar attsamman
införa s.k. kompensatoriska åtgärder, varmed åtgärdermenas som

förhindra den fria rörligheten fåratt över negativaatt gränsernaavser
konsekvenser i form ökad terrorism, narkotikahandel ellert.ex.av

brottslighet med internationell anknytning.annan grov
Kompensatoriska åtgärder faller i huvudsak utanför EG-rätten och

regleras särskilda konventioner eller formerandra mellangenom av
statligt samarbete. Inom Maastrichtfördraget faller de kompensatoriska
åtgärderna fördragetsunder s.k. tredje pelare, likaledes byggersom
på mellanstatligt samarbete.ett

Till de kompensatoriska åtgärderna hör förstärkning kontrol-en av
len vid gemenskapens Reglergränser. detta finns i den s.k.yttre om

gränskontrollkonventionen, inte har i kraft.yttre ännu trättsom
Andra kompensatoriska åtgärder förutsätts inom EU-samarbetetsom

polismyndigheterär och andra i medlemsländerna ökar ochatt organ
fördjupar sin samverkan med varandra. Det handlar både ettom
policybetonat samarbete innefattande bl.a. informationsutbyte denom
internationella brottslighetens utveckling och arbetsmetoder och ettom

samarbete i konkretanära ärenden, avslöja och lagföra visst.ex. att en
liga sig illegal narkotikahandel.ägnarsom

Det fördjupade samarbetet inom det kriminalpolitiska området avses
delvis bli reglerat konventioner. Av särskild betydelse ärgenom
konventionen europeiskt informationssystem EIS-konventio-ettom

ochnen konventionen den europeiska kriminalpolisbyrån Europolom
Europol-konventionen, vilka båda under utarbetande. Tillär väsent-
liga delar kommer det dock lämnas fritt för respektive medlemslandatt

själv bestämma formerna för det internationella samarbetet påatt t.ex.
polisens och tullens område och för utformningen i övrigt detnär
gäller insatser den internationella brottsligheten.mot

Behov översynav en

Regeringen tillsatte år 1992 interdepartemental arbetsgrupp meden
uppgift utreda frågor gränskontroller och gränsformaliteter iatt ettom
EGEU-medlemskapsperspektiv Gränskontrollgruppen. I gruppens
arbete har deltagit såväl departement myndigheter berörssom som av
gränskontrollfrågorna. Arbetsgruppen redovisade sin slutrapport i
november 1993.

I föreslås vissa frågor gäller gränskontroller ochrapporten att som
andra kompensatoriska åtgärder blir föremål för fortsatt, fördjupad ut-
redning. gällerDet särskilt frågor där kan förutse ellerattman ny
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ändrad lagstiftning blir nödvändig för genomföra de kompensato-att
riska åtgärder följer det internationella regelverket ellersom av som
det finns skäl för Sverige genomföra led iatt t.ex.annars ettsom
kampen den ökande internationella brottsligheten.mot

Regeringen har, grundval vad Gränskontrollgruppen före-av
slagit, beslutat tillkalla särskild utredare med uppgift bl.a. atten
utreda hur Sverige EU-medlem bör organisera sin gränskon-yttresom
troll. Enligt direktiven bör därvid behålla den grundläggandeman
arbetsfördelning mellan myndigheterna innebär polisen harattsom
huvudansvaret för personkontrollen medan tullen har huvudansvaret
för varukontrollen. Myndigheterna bör dock öka sin samverkan med
varandra och med andra berörda såsom Kustbevakningen.organ,

Också det gäller förhållandennär trafiken EU:s inrerör översom
finns det, Gränskontrollgruppengränser har funnit, skäl attsom

formerna förnärmare kontrolleraöverväga inte det internatio-att att
nella regelverket eller den svenska lagstiftningen överträds.

Den fria rörligheten de inre inomöver EU inte obe-gränserna är
gränsad och innebär inte vidare all kontroll i anslutning tillutan att
den inre upphör. Det finns sålundagränsen internationellt regelverkett
inom EG-rätten och i form konventioner begränsar ellerav som
reglerar formerna för den fria rörligheten vissa slags t.ex.av varor,
narkotika, utrotningshotade djur och nationella konst-växter,vapen,
eller kulturskatter, krigsmateriel Vidare medger Romfördragetetc. att
nationella restriktioner i fråga fria rörlighet behålls förom varors
vissa ändamål och på vissa villkor. gällerDet hänsyn till allmän
sedlighet, allmän ordning eller säkerhet eller intresset skyddaatt
människors och djurs hälsa och liv, bevara skyddaväxter,att att
nationella skatter konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värdeav
eller skydda immateriell äganderätt. Ett EU-land har ocksåatt rätt att
i anslutning till inreden befogenheter i frågagränsen utöva samma om
kontroll gäller annorstädes inom landets territorium.som

Inom nuvarande EU-länder förekommer överväganden, och har i
vissa införtsfall regler behålla viss kontroll tull ellerattom, en genom
polis bl.a. i anslutning till den inre inte minst förgränsen, att
förhindra den fria rörligheten leder till narkotika försatt överatt

i ökad omfattning.gränsen Det handlar bl.a. kontroll byggerom som
på erfarenhetsmässiga riskprofiler i fråga de resande.om

Också för Sveriges del kan sådant kontrollsystem befogat.ett vara
finns visserligenDet skäl ökat samarbete mellan polis,att anta att ett

tull och andra myndigheter inom kommerEU öka möjligheternaatt att
effektivt bekämpa den internationella narkotikahandeln och andra brott

nationella eller internationella restriktioner i fråga föramot attom
olika slag mellan länderna. Innan dessa kompensatoriskavaror av

åtgärder har utvecklats och i praktiken det dock svårtprövats är att
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förutse effekterna fria rörligheten det gällersäkert den närav
finnsbrottslighet med internationell anknytning. därför skäl förDet

vidare i anslutning tillSverige tills behålla kontrollverksamhetatt en
för tillåtet enligt det internatio-inre inom vadgränser ärramen som

nella regelverket.
till vilken räckvidd sådanför tidigt slutlig ställningDet är att ta en

emellertid det,kontrollverksamhet bör ha. Uppenbart är att som
framhållit, finns skäl i framtidenGränskontrollgruppen har ävenatt

narkotika förs in landet i strid medkontrollera och inteatt vapen
gällande regler.

finns varusmugglingslag-anförda innebär det skålDet överatt att se
för vadstiftningen så det blir möjligt inom äratt att, ramen som

restriktio-enligt regler, behålla vissa straffsanktioneradetillåtet EG:s
utförsel förhållande till andra EU-län-i fråga in- eller iävenner om

der.
också formerna för kontrollera intebehövsDet översyn att atten av

frågarestriktioner iinternationella eller svenska regler med om varors
Översynen bör i första handrörlighet mellan EU-länder överträds.fria

kontrollen i fråga narkotika och vapen.avse om
Översynen för kommitté-bör anförtros kommitté inom ramenen

väsendet.

Uppdraget

Varusmuggling

överträdelser utförsel straffas enligt be-förbud in- ellermotav
varusmugglingi lagen 1960:418 straff för varu-stämmelser om

straff lagstiftningens nuvarandesmugglingslagen. krävs enligtFör ut-
från riket utförthar till riket infört ellerformning vederbörandeatt

myndighet. Regelver-det till känna hos vederbörliggodset utan att ge
får förasemellertid generelltket inom EG bygger överatt varor

myndighet vidför någoninre behöva tillkännagesgränser utan att
gränsen.

lagstiftningenUtredningen skall i vad månöverväga varusmugg-om
EU-medlem skall kunnaling behöver ändras för Sverige ocksåatt som

utförsel vissabehålla straffsanktionerade förbud in- ellermot av varor
börförhållande till EU-länder. lösningi andra Den närmastsom

tillkännagivande hos vederbörligbort rekvisitetövervägas är att ta
med införsel- ellerdet gäller belagdamyndighet när ärvaror som

innebär,till EU-länder. Detutförselförbud också i förhållande andra
straffbara blir själva passerandetenkelt uttryckt, detatt momentet av
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med den förbjudnagränsen inte underlåtenheten tillattvaran, ge varan
känna hos myndighet.

Kontrollsystem

Utredningen skall vidare formerna för inomöverväga föratt, ramen
vad tillåtet enligt det internationellaär regelverket, upprätthållasom

kontroll det gäller försnär inre i stridöver gränsen motvaror som en
det internationella regelverket eller straffsanktionerat förbudmot ett
i den svenska lagstiftningen.

l första hand bör utredningen utgå från kontrollen skallatt avse
narkotika och Detta utesluter inte också andra varuslag kanattvapen.
behöva kontrolleras i eller liknande former. Utredningen börsamma

fri lägga fram synpunkter låta kontrollsystemetatt attvara avse
sådana överträdelser.även

Utredningen skall lägga fram förslag till kontrollens utformning i
drag till lagstiftning i fråga myndigheternas befogen-stora samt om

heter behövs grund för kontrollen. Det däremot inteärm.m. som som
uppgift för utredningen i detalj in på frågoratten mera om

myndigheternas organisation, arbetsmetoder, samverkan och annat
sådant naturligen faller inom för myndigheternas egetsom ramen
utvecklingsarbete. Utredaren bör särskilt beakta de riktlinjer som

i regeringens beslut den 30 september 1993 dnr 93-3342anges om
redovisning konsekvenserna svenskt EG-medlemskap för denettav av
svenska statsförvaltningen, bl.a. vilka rationaliserings- och effektivi-
tetsvinster kan följa EG-medlemskap.ettsom av

En utgångspunkt för kontrollens utformning bör övervak-attvara
ningen gällande införsel- och utförselrestriktioner respekterasattav
bör uppgift för tullen i samarbete med polisen. Det bör därvidvara en
beaktas kontroll in- eller utförsel narkotika elleratt en som avser av

i många fall har samband med kontrollnäraettvapen av personer, en
uppgift för vilken polisen har och i fortsättningen bör haäven
huvudansvaret. förekommerDet också illegal införsel sker iatt t.ex.
containrar eller inte har samband medsättannat som personers
rörlighet. Detta talar för utredningen bör klarlägga hur samarbetetatt
mellan tullen och polisen bör organiseras för på effektivt sättatt ett
utnyttja bägge myndigheternas kompetens och informations-resurser,
underlag.

Kontrollen måste givetvis utformas så inte reglerna friatt om
rörlighet inom EU överträds. Mot denna bakgrund bör utredningen
utarbeta förslag till kontrollsystem bygger på bl.a. riskprofilerett som
och underrättelser från spaningsverksamhet eller från det internationel-

underrättelsesamarbetet inom tullen och polisen. Kontrollen bör
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visserligen kunna ske i anslutning till den får integränsen men
innebära resande ochströmmarna underkastasatt av varor en
rutinmässig kontroll så sker i dag eller resandeströmmarnaattsom

eller hindras.störsannars
Vid utformningen lagreglerna myndigheternas befogenheterav om

vid kontrollen skall givetvis avvägning mellan intressetgöras en av en
effektiv brottsbekämpning och skyddet för den personliga integriteten.

kontrollDen här skall inte förväxlas med den i Gräns-som avses
kontrollgruppens slutrapport också berörda inre utlänningskontrollen,

regleras i utlänningslagstiftningen. Den kontrollen omfattas intesom
uppdraget.av

Övriga frågor

Utredningen bör inhämta uppgifter de aktuella lagstiftnings-hurom nu
kontrollfrâgornaoch har lösts EU-länder,andra exempelvisav

StorbritannienDamnark, och Tyskland.
Förslag till behövliga författningsändringar skall utarbetas.
Samråd skall ske berördamed myndigheter, främst tullen och

polisen.
Vidare skall samråd ske med Tullanpassningsutredningen dir

1993:78 och utredningen myndighetssamverkan vid gränskontrollom
i EG-perspektiv dir. 1993:130.ett m.m.

Kommittén skall beakta vad i regeringens direktiv tillsägssom
samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsför-
slagens inriktning dir. 1984:5 och beaktande EG-aspekter iom av
utredningsverksamheten dir. 19884243.

fackliga huvudorganisationernaDe bör beredas tillfälle läggaatt
fram synpunkter under arbetet.

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och bör avslutat förevara
utgången maj 1994.av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört jag regeringenhemställer attnu
bemyndigar chefen för Justitiedepartementet

itillkalla kommitté, omfattad kommittéförordningen 1976att en av-
119, med uppdrag formerutreda för narkotikabekämpningatt: nya

i EU-perspektiv,ettm.m.
besluta sakkunniga, sekreterare biträdeochatt experter, annatom-

utredningen.
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Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallattatt
huvudtitelnsbelasta andra anslag Utredningar m.m.

Beslut

bifallerRegeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

Lag personregisterför officiell statistik [65] Minneochbildning. Museemasuppdragom ochm.m.-
Finansiellatjänsteri förändring. [66] organisation bilagedel.[51]+
Otillbörlig kurspåverkanochvissainsiderfrâgor. [68] Teaternsroller. [52]
Inomkommunalutjämning. [70] Mästarbrevför hantverkare.[53]
Punktskattemaoch EG. [74] Utvärdering praxisi asylärenden.[54]av
Allmänhetensbankombudsman.[79] Särskildaskäl utformningochtillämpning 2 kap.a-lagNy skatt energi. 5 § ochandrabestämmelseri ut1änningslagen[60]om
En teknisk och EG-anpassning.översyn Dagspressen1990-taletsmedielandskap.[94

Motiv. Del Ny lagstiftning radiooch [105]TV.om-
Författningstextochbilagor. Del ll. [85]- NäringsdepartementetNya tidpunkter betalningför redovisningoch av

skatterochavgifter. [87] Pantbankernaskreditgivning.[61]
Mervärdesskattenoch EG. [88] Skyldighet lagraolja ochkol. [116]att
lhllagstifmingen EG. [89]och
Beskattning förmåner. [98] Arbetsmarknadsdepartementeiav
Beskattningenvid gränsöverskridande Ledighetslagstiñningen [41]översynen-omstruktureringarinom EG, [100]m.m. förKunskap utveckling bilagedel.[48]+
Bosparande.[121] Övergång verksamheterochkollektivaav uppFörsäkring krigsförhållanden.under [130] sägningar.EU ochdensvenskaarbetsrätten.83]

Företagaresarbetslöshetsersättning.[129]Utbildningsdepartementet
CivildepartementetGrundenför livslångt lärande.[45]

Aweckling denobligatoriskaanslutningentillav Kommunema,LandstingenochEuropa.studentkårerochnationer. [47] Bilagedel.[2]+iakttagelser reformunder Lägesrapportfrånen - Konsumentpolitiki tid. [14]ennyResursberedningensuppföljning vid universitetsex Kvalitet i kommunalverksamhet-nationell
ochhögskolor det resurstilldelningssystemetav nya uppföljningochutvärdering.[18]
för grundläggandehögskoleutbildning.[80] MycketUnderSammaTak. [32]
Samvetsklausulinom högskoleutbildningen.[84] Statenochtrossamfunden.[42]
Höj ribban Ungdomarsvälfärdochvärderingar undr-en-Lärarkompetensför yrkesutbildning.[101] sökning levnadsvillkor,livsstil ]73]och attitydr.omÄpplet.Kronan Spiran En universitetsstrukturny Patientskadelag.[75]
i södraStockholmsområdet.[127] Tillvarons trösklar. [77]
Jordbruksdepartementet Miljö- och naturresursdepartenentet
Förstärktamiljöinsatserijordbruket EU,EESochmiljön. [7]svensktillämpning miljöprogram.EG:s [82]av Skoterkömingpåjordbruks-ochskogsmark.-
Levandeskärgårdar.[93] Kartläggningochåtgärdsförslag.[16]
Konsumenternaoch livsmedelskvaliteten. Miljö ochfysiskplanering.[36]
En studie konsumentupplevelser.[112]av Långsiktigsträlskyddsforskning.[40]
Livsmedelspolitikför konsumenterna. Vilka skallvattendrag skyddas Principeroch

Reformen kom sig. [119]som av förslag. [59]-
Vilka vattendragskall skyddas BeskrivningaavKulturdepa rtementet vattenområden.[59]

Förnyelseochkontinuitet- konstochkultur Med i tankarna [64]om raps
i ñamtiden.[9] On theGeneralPrinciplesof Environment
Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, [33]m.m. Protection.[69]
Tekniskt för ytterligareTV-sändningar.[34]utrymme Tradeandthe Environment towardsa-Vår andes ochandras.stämma sustainableplayingfield. [76]-
Kulturpolitik ochinternationalisering.[35]
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finansiering,fastighetsverksamhetochKart- -
författningsreglering.[90]ochsamordning

miljöbalken. [96]Följdlagstiftningtill
[97]enskildabrunnar.Reglering Vattenuttagurav

miljöpåverkan.[104]undvikaförPVC plan atten- kämavfallskostnader.framtidafinansieringSäkrare av
[107]

kämavfallskostnaderframtidafinansieringSäkrare av
[108]Underlagsrapporter.- [111]miljöklassningoch EG.Bilars

[113]Växanderåvaror.
[114]Avfallsfri framtid.
[123]Miljöombudsman.

vägledning.[128]Lokal Agenda21 en-


