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Synpunkter på departementspromemorian (Ds 2013:39)
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om
sprängämnesprekursorer
Tullverket tillstyrker promemorians förslag till kompletterande bestämmelser
till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer.
Allmänt
På promemorians innehåll i övrigt vill Tullverket lämna följande synpunkter.
Vad avser erkännande av tillstånd utfärdade i annan medlemsstat (se avsnitt
6.8 Tillstånd) ser Tullverket ytterligare en vinkel i frågan. Det har kunnat
konstateras att deklarationer för gods avsett för utsläppande i annan
medlemsstat finns med i den urvalsökning Tullverket gjort för
tredjelandgods avseende de ämnen som finns i bilagorna I och II i EUförordningen om sprängämnesprekursorer. Dessa sändningar hanteras i
särskild ordning avseende mervärdesskatt men ska i övrigt hanteras som
annan import. Det innebär att även tillstånd för införseln ska kunna visas
upp. Eftersom varan inte är avsedd att importeras till Sverige, och
importören inte befinner sig här, är det inte sannolikt att tillstånd söks hos
svensk tillståndsmyndighet. Däremot kan det mycket väl finnas ett tillstånd
för införsel till den medlemsstat för vilken varan är avsedd. Som förslaget är
skrivet kommer vi inte att kunna tillåta denna import även om den i
praktiken bara är avsedd att passera landet. Det synes inte rimligt att kräva
att importören ska söka tillstånd för införsel till Sverige om inte varan ska
stanna här. För Tullverkets del skulle det därför vara bättre om andra
medlemsstaters tillstånd kunde erkännas så snart som möjligt.
Kostnader
Inom Tullverket har fiskal riskanalys genomfört en sökning bland de ärenden
som anmälts till klarering under perioden 1/9 2012 – 25/9-2013, dvs. drygt
ett år. Urvalet har skett inom de KN-nummer för rena ämnen som anges i
bilagorna I och II samt för KN-nummer 3824 90 97 som avser blandningar.
Eftersom kontrolluppdraget avser ämnena i bilaga 1 kommer nedanstående
resonemang att begränsas till dessa.
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Sökningen gav till resultat att enskilda personer, och eventuellt enskilda
firmor, har lämnat totalt 51 deklarationer för dessa varukoder. För att
genomföra kontrollerna, kommer Tullverket att behöva begära in
kompletterande information för sändningarna och eventuellt också
genomföra varuundersökning av godset. Om vi förutsätter en fortsatt nivå av
ca 50 sändningar per år och beräknar en handläggningstid av i genomsnitt 30
minuter för dessa skulle en beräknad kostnadsökning för Tullverket uppgå
till 12 900 kronor. (Beräknat på 516 kronor/timma.) Man kan förvänta sig en
förlängd handläggningstid eftersom importören är en privatperson som
sannolikt har dålig information om sin vara, speciellt i fall av blandningar,
och som dessutom inte har omfattande vana vid klarering av tullärenden.
Kostnaderna för varu- och laboratorieundersökningar samt förvaring av
beslagtagna sprängämnesprekursorer beräknas till 100.000 kr och nedåt
beroende på kvantitet. Sprängämnesprekursorerna måste fraktas till förvaring
på säkra lager. Här finns dock en stor osäkerhetsfaktor beroende på hur stor
sändningen är som Tullverket beslagtar.
Felaktigt KN-nummer i bilaga II
Ett av de KN-nummer som anges i förordningen (EU) 98/2013 är felaktigt.
Det gäller hexamin (CAS-nr 100-97-0) som finns förtecknat i bilaga II. Detta
ämne ska i ren form klassificeras enligt KN-nummer 2933 69 40 där det är
speciellt nämnt. Det stämmer även med ämnets kemiska struktur och det
finns ingen anledning att ifrågasätta klassificeringen. I artikel 12 till
förordningen anges att kommissionen har befogenhet att ändra i bilagorna,
möjligen kan även en sådan korrigering rymmas inom det mandatet.
Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Karin Engstrand
(föredragande).
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