Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1680) med
instruktion för Inspektionen för strategiska
produkter;

SFS 2001:614
Utkom från trycket
den 10 juli 2001

utfärdad den 28 juni 2001.
Regeringen föreskriver att 5–8, 10–13, 15 och 16 §§ förordningen
(1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter skall
ha följande lydelse.
5§

Generaldirektören är chef för inspektionen.

6 § Hos inspektionen finns ett råd för samråd i exportkontrollfrågor. Det
består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.
7 § Generaldirektören skall hålla rådet informerat om inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.
8 §1 Om det är möjligt skall generaldirektören samråda med rådet, innan
inspektionen lämnar över ett ärende om exportkontroll till regeringens prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, enligt 4 § lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
dessa bestämmelser.
Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden om exportkontroll som
före avgörandet skall föreläggas rådet för samråd.
10 §2 Hos inspektionen finns ett teknisk-vetenskapligt råd som består av
generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen bestämmer. Generaldirektören är rådets ordförande.
11 § Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.
Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
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12 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.
13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.
15 § Andra ledamöter i exportkontrollrådet än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.
16 §3 Andra ledamöter i teknisk-vetenskapliga rådet än generaldirektören
utses av regeringen för en bestämd tid.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)
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