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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-10

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil

Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i

EG:s tullagstiftning

Enligt en lagrådsremiss den 29 oktober 2009 (Finansdepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till

1. lag om ändring i tullagen (2000:1281),

2. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i

Tullverkets verksamhet.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet Lena

Gustafson och departementssekreteraren Caroline Jender Pamrin.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281)

4 kap. 30 §

Av den allmänna motiveringen till denna paragraf framgår att

avsikten är att kontrollåtgärderna ska vidtas för svensk räkning i ett

annat land, men att åtgärderna utförs inom ramen för ett hos
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Tullverket pågående ärende om tullklarering. Det ska alltså vara

fråga om ett svenskt ärende som behandlas och bedöms av en

svensk myndighet. Under beredningen av detta ärende behöver

myndigheten hjälp av sin motsvarighet i ett annat land. Det kan inte

förutsättas att den utländska myndigheten känner till svensk tullag-

stiftning i dess detaljer, om än det i sak ska råda gemensamma

bestämmelser inom tullområdet. Det bör därför i det fortsatta lagstift-

ningsarbetet övervägas om inte denna paragraf ska tillföras ett krav

på att Tullverket preciserar de kontrollåtgärder som verket vill att den

utländska myndigheten ska vidta.

I sammanhanget aktualiseras också frågan om överklagbarhet. Det

kan förutsättas att Tullverkets begäran om hjälp av en annan myn-

dighet utformas som ett beslut. Detta kan vara ett beslut under

handläggningen, men det är också tänkbart att beslutet har sådana

verkningar i det enskilda fallet att det bör kunna överklagas särskilt.

Lagtexten ger inga besked i dessa hänseenden. Frågan bör enligt

Lagrådets mening uppmärksammas i det fortsatta lagstiftnings-

arbetet.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av

uppgifter i Tullverkets verksamhet

8 a §

I andra stycket föreskrivs krav på samtycke när Tullverket offentliggör

uppgifter om vissa tillstånd och certifikat. Kravet på att samtycket ska

lämnas i förväg bör komma till tydligare uttryck. Dessutom bör

stycket omarbetas redaktionellt för att bli mera lättläst. Lagrådet

föreslår att stycket ges följande lydelse:
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Vad som sägs i artikel 253m 3. om krav på samtycke i förväg gäller
även då Tullverket avser att via Internet offentliggöra uppgifter om
andra tillstånd eller om certifikat för godkända ekonomiska aktörer.


