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Utrikesdepartementet

Kompletterande promemoria till betänkandet SOU
2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll
Tullverket har granskat promemorian mot bakgrund av myndighetens uppdrag och hur
förslaget kan komma att påverka myndighetens verksamhet. Tullverket har i sitt
remissyttrande över betänkandet SOU 2020:49 framfört att bedömningen görs att
betänkandets innehåll har viss ekonomisk påverkan på Tullverkets verksamhet. Tullverket
noterar att dessa synpunkter, i nu förevarande promemoria, har bemötts av regeringen.
Tullverket vill därutöver lämna följande synpunkter på de ändringar som föreslås i
promemorian avseende förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan
närliggande tillsyn samt avseende tullförordningen (2016:287).
Enligt den föreslagna lydelsen av 4 kap. 19 § andra stycket tullförordningen ska, vid
tillämpningen av artiklarna 25–28 i förordning (EU) 2019/1020, de myndigheter som ingår i
marknadskontrollrådet avses med marknadskontrollmyndigheter. Konsekvensen av den
föreslagna lydelsen av 6 § första stycket förordningen 2014:1039 och den därtill hörande
bilagan är, i Tullverkets mening, att det inte längre i förordningen tydligt framgår vilka
myndigheter som är marknadskontrollmyndigheter.
När 4 kap. 19 § andra stycket tullförordningen och 6 § första stycket förordningen
2014:1039 och dess bilaga läses tillsammans så blir konklusionen, enligt Tullverkets
uppfattning, att både Kammarkollegiet och Tullverket skulle behandlas som
marknadskontrollmyndigheter. Detta kan inte vara avsikten med regleringen.
Tullverket föreslår därför att den nuvarande lydelsen av 6 § första stycket förordningen
2014:1039 och rubriken i dess bilaga behåller sina nuvarande lydelser. Därmed ska
Kammarkollegiet och Tullverket inte heller anges i bilagans löptext. Vidare föreslår
Tullverket att 4 kap. 19 § andra stycket tullförordningen istället ska ha följande lydelse.
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Vid tillämpningen av artiklarna 25–28 i förordning (EU) 2019/1020 avses med
marknadskontrollmyndigheter de myndigheter som anges i bilagan till förordningen
(2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.
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Ärendets handläggning
I detta ärende har rättschefen Karin Erlingsson beslutat. Föredragande har varit
verksjuristen David Bergman. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen Martina
Löfstrand deltagit.
TULLVERKET
Karin Erlingsson
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