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Sammanfattning 
I denna studie jämförs tullmyndigheternas nuvarande roll i förvaltningen 
av de yttre gränserna med vad den borde vara. Den stora obalansen 
mellan tulltjänstemännens och gränsvakternas engagemang leder till att 
gränskontrollerna inte fungerar väl samtidigt som EU och dess 
medborgare utsätts för säkerhetsrisker, inklusive terroristattacker. I 
studien analyseras orsakerna till denna obalans och föreslås lämpliga 
lösningar i enlighet med internationella normer. 
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Tullsamarbete inom området med frihet, säkerhet och rättvisa 
Tullens roll i förvaltningen av EU:s yttre gränser  

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

EU:s gränser, och framför allt gränserna för området med frihet, säkerhet och rättvisa, har 
en särskild betydelse eftersom de fungerar som en dörr till omvärlden och ett filter för alla 
förflyttningar till och från unionen. Därmed befinner de sig mitt i skärningspunkten mellan 
två värden, dvs. rätten till fri rörlighet å ena sidan och behovet att skydda EU och dess 
medborgare mot hot å andra sidan. Förvaltningen av gränserna är en känslig uppgift 
eftersom man måste ta hänsyn till olika intressen.  
 
Även om man traditionellt sett noga har skilt på gränsvakternas/polisens roll (kontroll av 
personer) och tulltjänstemännens roll (kontroll av varor) sattes detta välgrundade system 
på prov i slutet av 2010 när Europa oroades av att terrorister oupptäckt kunde passera 
genom en stor del av EU:s territorium innan de slutligen stoppades i Storbritannien 
(”Jemenbomber”). Vissa polismyndigheter såg detta misstag som en möjlighet att kräva att 
polisen skulle få behörighet inom hela flygfraktbranschen och dessutom bekräftade en 
noggrannare analys av det aktuella läget för tullsamarbetet inom EU att tullen till stor del 
inte omfattades av utvecklingen på EU-nivå. I viktiga politiska dokument som 
Stockholmsprogrammet eller strategin för inre säkerhet ignorerade man i praktiken tullens 
existens när man planerade den integrerade gränsförvaltningens framtid. 
 
Detta strider inte bara mot etablerade europeiska traditioner utan också mot nuvarande 
praxis på andra platser i världen.  

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka denna tämligen ovanliga situation och dess orsaker 
samt att ta fram möjliga lösningar för att se till att EU:s gränsförvaltning motsvarar 
etablerade internationella normer. Därför innehåller studien ett antal rekommendationer till 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor så att 
parlamentet ska kunna sätta sig in i tullens roll i den nya ramen för EU:s gränsförvaltning 
som fastställs i Stockholmsprogrammet och i EU:s framtida strategi för tullsamarbete. 

 
Preliminära efterforskningar tydliggör behovet av att vidta följande åtgärder: 
 

 Att fastställa varför tullen inte ingår i gränsförvaltningen på EU-nivå.  

 Att bedöma i vilken grad EU:s tullmyndigheter kan uppfylla kriterierna för 
effektiv förvaltning av de yttre gränserna från regel- och säkerhetssynpunkt.  

 Att jämföra den nuvarande modellen för EU:s integrerade gränsförvaltning som 
utarbetades av rådet 2006 med de normer som har inrättats av 
världssamfundet, framför allt av Världstullorganisationen.  

 Att undersöka huruvida den senare tidens europeiska integration och dess 
egenartade splittring mellan den första och tredje pelaren kan ha bidragit till 
utvecklingen av en särskild europeisk modell med enbart poliser. 

I syfte att gå ett steg längre än att enbart fastställa problemen redogör man också 
kortfattat för olika lösningar som kan bidra till att tullen återigen fungerar korrekt och att 
EU:s gränsförvaltning anpassas till internationella normer. 
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REKOMMENDATIONER 

 Rekommendation 1. Europaparlamentet bör noggrant övervaka utvecklingen av den 
integrerade gränsförvaltningen inom EU. Den strategi som tillämpas i dag tillkom före 
Lissabonfördraget, vilket innebär att den alltjämt bygger på mellanstatliga 
arbetsmetoder, enligt f.d. avdelning IV i EU-fördraget, utan att parlamentet och 
EU-domstolen har möjlighet att utöva vederbörlig kontroll. I och med att strategin 
enbart omfattar polismyndigheternas kontroll av personer – och inte fraktrelaterad 
säkerhet som ska garanteras av tullen – är den inte förenlig med internationella normer 
och (eftersom tullmyndigheterna inte är involverade) ger den inte heller ett tillräckligt 
skydd och en fullgod förvaltning av den yttre gränsen.  

 Rekommendation 2. Europaparlamentet bör kräva att kommissionen och rådet förklarar 
hur de planerar att se över den nuvarande integrerade gränsförvaltningen i enlighet 
med vad som fastställts av rådet i december 2006 för att se till att tullmyndigheterna 
involveras fullt ut. Aktuella händelser som Jemenbomberna i flygfrakt i oktober 2010 
och oron för ”smutsiga bomber” i hamnen i den italienska staden Genua i februari 2011 
belyser tydligt att den europeiska säkerheten inte bara hotas av inresa av terrorister 
utan också av obeledsagade bomber som göms i försändelser. Om tullen tillämpar en 
mer medborgar-/företagsinriktad gränsstrategi (selektiva och riskbaserade kontroller i 
stället för 100 procent rutinkontroller) kan det dessutom leda till ”smartare” principer 
inom gränssäkerheten. 

 Rekommendation 3. Europaparlamentet bör utnyttja den aktuella utvärderingen av 
Frontex och den pågående ändringen av förordning (EG) nr 2007/2004 om Frontex för 
att stödja Frontex uttryckliga önskan att hitta en kompetent partner på tullsidan. Denna 
partner bör kunna företräda tullen inom alla dess befogenheter, dvs. såväl rättsliga 
aspekter som säkerhetsaspekter. Tullsamarbetsrådets arbetsgrupp är följaktligen inte 
ett lämpligt val. 

 Rekommendation 4. I detta sammanhang behövs Europaparlamentets stöd för att 
inrätta ett lämpligt organ som fungerar som en motpart till Frontex på tullsidan, dvs. 
antingen som en fristående europeisk byrå (en europeisk tullmyndighet) eller, om detta 
inte är genomförbart av budgetmässiga skäl, som en del av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf). Den starka närvaron av en EU-orienterad tull i systemet 
för integrerad gränsförvaltning kan också ytterligare förstärka det europeiska 
gränsbevakningssystemet i en anda av en tydlig europeisk identitet. 
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