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Skärpta regler avseende hantering av sprängämnesprekursorer

Enligt en lagrådsremiss den 5 mars 2020 har regeringen
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
2. lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Ronja Wildenstam.

Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om sprängämnesprekursorer

6§

Enligt 6 § första stycket i förslaget ska kommunen ansvara för att
tillsynen över att bestämmelserna i bl.a. artikel 6 i EU:s förordning
om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar
tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och
enskilda. Artikel 6 innehåller emellertid inga handlingsregler för vare
sig ekonomiska aktörer, professionella användare eller enskilda utan
reglerar huvudsakligen förutsättningarna för att medlemsstaterna ska
kunna meddela tillstånd till förvärv av eller annan befattning med
sprängämnesprekursorer. Avsikten med hänvisningen till artikel 6 är
uppenbarligen inte att kommunen ska utöva tillsyn över tillståndsförfarandet. Avsikten torde i stället vara att kommunen ska utöva
tillsyn över att enskilda har de tillstånd som krävs och att, när tillstånd
har getts, villkoren för dessa är uppfyllda. 6 § första stycket bör därför
ges följande lydelse.

En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5
och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom
kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella
användare och enskilda. Kommunen ska också ansvara för tillsynen över
att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd
har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda.

10 a och 10 b §§

De två paragraferna är nya och utgör upplysningsbestämmelser.
10 a § upplyser om att den myndighet regeringen bestämmer ska
ansvara för medvetandehöjande åtgärder och för erfarenhetsutbyte
mellan berörda parter enligt vissa angivna artiklar i EU-förordningen.
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10 b § upplyser om att myndigheten ska lämna uppgifter till den
Europeiska kommissionen enligt vissa angivna artiklar i EUförordningen.

De uppgifter som myndigheten kommer att åläggas är av sådant slag
att de ryms inom regeringens möjlighet att styra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen (jfr 12 kap. 1 § regeringsformen).
Vid sådant förhållande – och då det inte kan bli fråga om att någon
annan myndighet än en statlig myndighet under regeringen ska
fullgöra dessa uppgifter – saknas skäl att i lag ange vilka uppgifter
myndigheten ska utföra. Lagrådet föreslår att paragraferna utgår.

Övrigt lagförslag

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

