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Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

utfärdad den 17 mars 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2000:1219) om
internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 § Utländska tjänstemän får på svenskt territorium fortsätta en i sin stat
påbörjad övervakning av en gärningsman som är skäligen misstänkt för ett
brott som sägs i artikel 19.2 tullsamarbetskonventionen, om Tullverket eller
en annan behörig svensk myndighet samtycker till det.
Övervakningen får ske utan föregående samtycke om situationen är så
brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg. För att övervakning ska
få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet av gränsen i
samband med övervakningen anmäls till Tullverket eller annan behörig
svensk myndighet så snart det är möjligt och att den utländska myndigheten
utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.
Övervakningen ska genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär det. Övervakning som avses i andra stycket ska även upphöra om samtycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet.
Brott som avses i första stycket är
1. olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, vapen, ammunition, sprängämnen, kulturföremål, farligt och giftigt avfall, kärnmaterial eller material eller utrustning avsedda för framställning av kärnvapen, biologiska och/eller kemiska vapen (varor belagda med förbud),
2. handel med ämnen som finns upptagna i listorna I och II i Förenta nationernas konvention om bekämpande av illegal handel med narkotika och
psykotropa ämnen och som är avsedda för illegal framställning av narkotika
(prekursorer),
3. olaglig gränsöverskridande handel med skattepliktiga varor för att undgå skatt eller obehörigt erhålla statligt stöd i samband med import eller export av varor, i de fall där omfattningen av handeln kan medföra en avsevärd
belastning för Europeiska unionens eller för medlemsstaternas budgetar,
4. annan handel med varor som är förbjuden enligt unionens eller nationella tullbestämmelser.
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Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.
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Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)
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