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Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska 
unionens domstol 
Tullverket har granskat förslaget mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur förslaget 

kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket ser positivt på ändringar som 

kan bidra till kortare handläggningstid av förhandsavgöranden. Myndigheten lämnar också 

några kommentarer nedan. 

De särskilda områden på vilka tribunalen ska vara behörig att 
handlägga och avgöra mål om förhandsavgörande 
Av förslaget framgår fyra parametrar eller vägledande principer för att fastställa de 

särskilda områden över vilka tribunalen ska vara behörig att meddela förhandsavgöranden.  

En av parametrarna är att det är fråga om områden som ger upphov till få principiella frågor 

och där det finns en omfattande praxis. Av förslaget framgår att endast tre av totalt mer än 

630 mål har bedömts vara principiellt viktiga och avgjorts av domstolens stora avdelning. 

Tullverket kan konstatera att det även finns fall där EU-domstolen ansett att tullkodexen 

inte är förenlig med övergripande principer men som inte avgjorts av domstolens stora 

avdelning, se exempelvis C-415/20, C-419/20 och C-427/20.  

En annan parameter är att det är fråga om områden där antalet inkomna mål om 

förhandsavgörande är tillräckligt stort för att överföringen av mål till tribunalen ska ha en 

verklig effekt på domstolens arbetsbörda.  

Syftet med de föreslagna ändringarna är att EU-domstolen även i fortsättningen inom rimlig 

tid ska kunna avgöra sina mål. För den som berörs av begäran om förhandsavgörande torde 

det framför allt vara av intresse att få ett avgörande inom rimlig tid. I de flesta fall torde 

vem som avgjort frågan sakna större betydelse. En överföring av ärenden till tribunalen 

förutsätter att den har möjlighet att inom rimlig tid avgöra ärendena. Det saknas underlag 

gällande tribunalens ärendebalanser. Tullverket kan notera att det finns ett ärende som 

berör Tullverket som anhängiggjorts i januari 2018 och som ännu inte har avgjorts, se 

T-781/17. Det går därmed inte att uttala sig i frågan om överföring av ärenden till 

tribunalen kommer att medföra att ärenden avgörs inom en rimlig tid.  

Processuella garantier 
Inrättandet av speciella avdelningar inom tribunalen bör främja en god kompetents inom 

de olika specialområdena och främja snabbare avgöranden. Tullverket ser positivt på att 

det inrättas särskilda avdelningar vid tribunalen.  

http://www.tullverket.se/
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Ärendets handläggning 
I detta ärende har vikarierande överdirektören Bodil Taylor beslutat. Föredragande 

har varit verksjuristen Jesper Norin. I den slutliga handläggningen har även 

enhetschefen Martina Löfstrand deltagit. 

TULLVERKET 

Bodil Taylor 
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