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Tullverkets yttrande avseende Europeiska kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
import av kulturföremål 
 
Då förslaget omfattar ett förslag på regelverk vid import av kulturföremål är 

det något som berör Tullverket. 

 

Tullverket är positiva till att det föreslås en gemensam definition av 

kulturföremål vid import. 

 

Tullverket har noterat att det nämns att utbildningsmoduler gemensamt 

kommer att tas fram, detta är något som Tullverket önskar få mer information 

om när det är aktuellt. Tullverket är också intresserade av den undersökning 

som ska genomföras av den olagliga handeln med kulturföremål.  

 

Tullverket har noterat att artiklarna 6-8 berör myndigheten: 

 Artikel 6 tullkontroll 

 Artikel 7 behöriga tullkontor 

 Artikel 8 tillfälligt kvarhållande hos tullmyndigheterna 

 

Gällande artikel 8 har Tullverket följande synpunkter: 

 

I artikel 8.1 finns bestämmelser om att tullmyndigheterna ska beslagta och 

tillfälligt kvarhålla kulturföremål som förts in till unionens tullområde utan att 

de villkor som anges i artikel 3.1 och 3.2 varit uppfyllda. Det administrativa 

beslut som avses i punkt 1 ska enligt 8.2 vara motiverat och omfattas av ett 

effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i 

internationell rätt. Det tillfälliga kvarhållandet ska vara strikt begränsat till den 

tid, dock max 6 månader, som behövs för att fastställa om omständigheterna i 

det enskilda fallet kräver kvarhållande enligt andra bestämmelser i 

unionslagstiftningen eller nationell lagstiftning. Om inte ska föremålet ställas 

till deklarantens förfogande. 

 

Tullverket ifrågasätter lämpligheten i att ha med begreppet beslagta i detta 

sammanhang, då beslag tillhör det straffrättsliga förfarandet, vilket Sverige 

anförde i samband med beredningen av en liknande artikel i ett tidigare förslag 
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till ny förordning om kontroll av kontanta medel. Eftersom flera medlemsstater 

ifrågasatt användandet av begreppet i en artikel som avsåg administrativt 

förfarande och då KOM verkar ha delat den uppfattningen togs begreppet bort i 

en senare version. 

 

Enligt artikel 10 ska medlemsstaterna fastställa regler om påföljder för 

överträdelser av artiklarna 3, 4 och 5. Dessa påföljder ska vara effektiva, 

proportionerliga och avskräckande. Det tycks således vara upp till varje enskild 

medlemsstat att bestämma påföljderna. Frågan är om detta också ger utrymme 

för att på nationell nivå tillämpa bestämmelser om tvångsmedel, t.ex. beslag 

och förverkande.  

 

 

 

 

 

Ärendets handläggning 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören 

Therese Mattsson (beslutande), överdirektören Per Nilsson, biträdande 

avdelningschef Annika Jonsson och nationelle specialisten Martin Johansson 

(föredragande). 
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