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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-11-14

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings-

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 7 november 2002 (Jordbruksdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till

1. lag om ändring i lagen (1985:295) om foder,

2. lag om ändring i epizootilagen (1999:657), och

3. lag om ändring i lagen (1992:1684) om EG-handelsgödsel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Rikard

Backelin och kanslirådet Mats Wiberg.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

                                  Förslaget till lag om ändring i lagen om foder

12 §

Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse skall Jordbruksverket ut-

öva tillsynen över efterlevnaden av lagen om foder och med stöd av

den lagen meddelade föreskrifter och beslut. Verket får också över-

låta åt andra myndigheter att utöva tillsyn. Enligt ett nytt andra stycke

skall vad som sägs i första stycket och i lagens 14 § om tillsyn över

efterlevnaden av lagen och av föreskrifter eller beslut som har med-

delats med stöd av lagen gälla också för tillsyn över efterlevnaden av
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de EG-bestämmelser som avses i den nya 2 a §. I författningskom-

mentaren sägs att också 13 §, som bl.a. ger tillsynsmyndigheterna

rätt att få tillträde till områden där foder hanteras, skall tillämpas på

motsvarande sätt när det gäller tillsynen över EG-bestämmelserna,

men att det inte behöver anmärkas särskilt i lagtexten, eftersom den

paragrafen avser all tillsyn enligt lagen.

När den föreslagna lagtexten nämner 14 § men inte 13 §, ligger det

enligt Lagrådets mening nära till hands att läsa bestämmelsen mot-

satsvis så att 13 § inte skall tillämpas vid tillsyn över efterlevnaden av

EG-bestämmelserna. Lagrådet ser ingen nackdel med att även 13 §

nämns i lagtexten och förordar i klarhetens intresse att så sker.

16 §

I anslutning till det föreslagna nya andra stycket i 12 § om tillsyn ock-

så över sådana bestämmelser om foder som finns i någon EG-

förordning görs i författningskommentaren ett uttalande av innebörd

att lagens bestämmelser om avgifter och om överklagande av beslut

skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller tillsynen över EG-

bestämmelserna som när det gäller tillsynen enligt lagen utan att det

behöver anmärkas särskilt i lagtexten. I konsekvens härmed föreslås

i remissen inte någon ändring i lagens avgifts- eller överklagande-

regler.

Enligt Lagrådets mening kan uttalandet ifrågasättas i vad det avser

avgifter för tillsynen. I 16 § regleras nämligen frågan om avgifter för

tillsyn så, att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

Jordbruksverket ges möjlighet att föreskriva om avgiftsuttag för tillsyn

som utövas enligt lagen eller enligt föreskrifter eller beslut som med-

delats med stöd av lagen. Detta synes kunna ge anledning till slut-

satsen att lagstöd inte finns för att meddela föreskrifter om uttag av
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avgifter för tillsyn som avser efterlevnaden av EG-bestämmelser. Om

avsikten är att möjlighet till avgiftsuttag skall finnas också för tillsyn

som utövas över efterlevnaden av någon EG-förordning, bör enligt

Lagrådets uppfattning lagtexten kompletteras (jfr det tillägg som före-

slås i 8 § i remissens förslag till lag om ändring i lagen om EG-

handelsgödsel). Denna komplettering kan förslagsvis ske genom att

16 § i här aktuell del ges följande lydelse:

”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

får föreskriva att avgifter får tas ut ………. för tillsyn som utövas en-

ligt de EG-bestämmelser som avses i 2 a § eller enligt denna lag el-

ler med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller beslut.”

                                  Förslaget till lag om ändring i epizootilagen

11 §

I paragrafen föreskrivs nu dels att Jordbruksverket utövar den cen-

trala tillsynen över efterlevnaden av epizootilagen och föreskrifter

eller beslut som har meddelats med stöd av den lagen, dels att läns-

styrelsen utövar tillsynen inom länet. Enligt ett nytt andra stycke skall

det som sägs i första stycket och i 13 och 14 §§ om tillsyn över ef-

terlevnaden av lagen och föreskrifter eller beslut som har meddelats

med stöd av lagen gälla också för tillsyn över efterlevnaden av såda-

na EG-bestämmelser som avses i det nya andra stycket i 8 §. I för-

fattningskommentaren sägs att också 12 §, som bl.a. ger tillsyns-

myndigheterna rätt att få tillträde till områden där djur hålls, skall till-

lämpas på motsvarande sätt när det gäller denna tillsyn, men att det

inte behöver anmärkas särskilt i lagtexten, eftersom den paragrafen

avser all tillsyn enligt lagen.
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På skäl motsvarande dem som Lagrådet har anfört i fråga om 12 §

lagen om ändring i lagen om foder förordar Lagrådet att det i den nu

aktuella paragrafen införs en hänvisning även till 12 § epizootilagen.

Förslaget till lag om ändring i lagen om EG-handelsgödsel

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.


