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Remissyttrande över EU-kommissionens förordningsförslag COM (2018) 
372-375, 382,390 och 471- 473 samt bestämmelser för målet för Europeiskt 
territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska utvecklings
fonden och Europeiska regionalfonden och finansieringsinstrument för 
externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för 
lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande 
sammanhang 

..t,_ 

Ekobrottsmyndigheten anför följande utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta. 

Ekobrottsmyndigheten berörs av förordningsförslagen på följande sätt; 
- myndigheten har enligt 6 § i myndighetens instruktion ett ansvar för samord

ningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig 
och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige. 

- Myndigheten är ordförande och ansvarig för kanslifunktionen för SEFI-rådet 
enligt förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens 
finansiella intressen. 

- Myndigheten är enligt 13 och 13 a §§ i myndighetens instruktion (SFS 2015:744) 
sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olat) och Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet vid 
Olafs kontroller och inspektioner enligt lagen (2017:244) om kontroller och 
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning om inte 
någon annan myndighet har utsetts. Förordning (2017:256). 

- Ekobrottsmyndigheten är också enligt regeringsbeslut representerad i Fonden för 
inre säkerhets övervakningskommitté samt representerad i nämnda fonds 
samverkans grupp. 

Myndigheten tillstyrker i huvudsak förslaget till förordning Com (2018) 3 75 med 
gemensamma bestämmelser. Myndigheten anser det positivt att förordningens 
tillämpningsområde breddas till flera fonder och därmed också flera myndigheter. 
Ekobrottsmyndigheten bedömer att breddningen kommer att vara till gagn för en enhetlig 
rättsutveckling till nytta för både berörda myndigheter och för stödmottagare m.fl. 
Ekobrottsmyndigheten är också positiv till kommissionens förenklingsambitioner. 
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Myndigheten noterar skrivningen i p. 58 i ingressen till förordningen Com (2018) 375 med 
gemensamma bestämmelser vari skrivs att europeiska bedrägeribekämpningsbyrån (OLAF) 
får utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om 
det förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens 
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ekonomiska intressen. Att utreda och lagföra brott i Sverige fär endast utföras av svenskt 
rättsväsende. Bestämmelser om bedrägeri och andra oredlighetsbrott finns i 9 kap. Brb. 

Det kan även förekomma annan brottslighet än bedrägeribrott i den fondförvaltande 
verksamheten, t.ex. osant intygande, varför det bör övervägas om begreppet bedrägeri 
(artikel 68 c) bör ersättas med begreppet brottslighet. 

Myndigheten anser även att det ur ett brottsbekämpande perspektiv bör övervägas om 
skrivningarna i den gemensamma förordningen för hur fondförvaltande myndigheter ska 
hantera och följa upp misstänkt brottslighet bör förtydligas så att det framgår vilka åtgärder 
som bör vidtas. I Sverige är t.ex. anmälningsfrekvensen avseende misstänkta brott mycket 
låg. 

Ekobrottsmyndigheten avstyrker förslaget i föreliggande form avseende förordning 
Com (2018) 373 om en mekanism för att lösa rättsliga och administrativa problem i ett 
gränsöverskridande sammanhang. Förslaget är långtgående och konsekvensutredningen är 
begränsad 

Detta yttrande har beslutats av tf. chefsjuristen Birgitta Resenius. V erksjuristen Olof 
Hallström har varit föredragande.  

Birgitta Resenius 
Olof Hallström 
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