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Sammanfattning
Kommerskollegium bedömer att förslaget behöver anmälas enligt
förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Kollegiet bedömer dock att
förslaget inte behöver anmälas enligt förordningen (2009:1078) om
tjänster på den inre marknaden.

Kommerskollegiums uppdrag
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt globalt.

Anmälan av tekniska föreskrifter
Enligt 6 § i förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska
myndigheter under regeringen göra en anmälan till Kommerskollegium
när de föreslår nya tekniska föreskrifter.1
Tekniska föreskrifter är bl.a. krav på varors egenskaper eller provning,
begränsningar av varuanvändning, bestämmelser om återvinning av varor
samt vissa förbudsbestämmelser.2 Om en myndighet inte anmäler
tekniska föreskrifter, fast myndigheten borde gjort det, förlorar de
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Förordningen genomför anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ([EU]
2015/1535) och Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on
Technical Barriers to Trade) i svensk lagstiftning.
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2 § 1 p. förordningen om tekniska regler.
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tekniska föreskrifterna sin rättsverkan och kan inte tillämpas mot
enskilda.3
Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ändringar i PTS föreskrifter
(PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa
radiosändare. De föreslagna ändringarna består bland annat av
bestämmelser som anger under vilka förutsättningar slutanvändare kan
använda terminaler med riktantenn.
Kommerskollegium välkomnar att PTS i konsekvensutredningen gjort en
bedömning av anmälningsplikten.4 Kollegiet delar bedömningen och
anser således att förslaget bör anmälas enligt förordningen om tekniska
regler.
Kommerskollegium rekommenderar därför att PTS anmäler
föreskriftsförslaget genom att skicka in en s.k. § 6-underrättelse till
kollegiet. Information om hur en sådan underrättelse görs finns i
Kommerskollegiums vägledning om anmälningsproceduren, som finns
tillgänglig på kollegiets webbplats.5 Innan PTS anmäler föreskrifterna till
Kommerskollegium ska följande text läggas till i föreskriftsförslaget:
”Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9
september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster.”

Anmälan av krav på tjänsteverksamhet
Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
som hänvisar till tjänstedirektivet6, följer att nya eller förändrade krav på
tjänsteverksamhet ska anmälas till Kommerskollegium.
Förslaget innehåller regler om undantag från krav på tillstånd för
användning av radiosändare inom vissa frekvenser. Av
konsekvensutredningen framgår att den föreslagna regleringen sker i
enlighet med bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation och
auktorisationsdirektivet.7 Förslaget till särskilda villkor för användning
av riktantenn anges dock vara nationellt utformade.

3

Mål C-95/14, UNIC (2015) p. 29.
Konsekvensutredning, s. 14.
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http://www.kommers.se/publikationer/For-myndigheter-och-kommuner/Vagledningom-anmalningsproceduren-for-tekniska-foreskrifter-och-e-tjanster--Sa-paverkasmyndigheter/.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre
marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5.
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Konsekvensutredningen, s. 4, 6 och 7.
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Tjänstedirektivet är inte tillämpligt på elektroniska
kommunikationstjänster och kommunikationsnät och därmed förbundna
resurser och tjänster när det gäller frågor som omfattas av bl.a.
auktorisations- och ramdirektiven.8 Kollegiet anser därför att de förslag
som presenteras huvudsakligen faller utanför direktivets
tillämpningsområde och därmed inte är anmälningspliktiga enligt
tjänstedirektivet. Föreskrifterna innehåller inte i övrigt något krav på
tjänsteverksamhet.
I ärendets slutliga handläggning har utredaren Marita Ljunggren deltagit.
Sara Emanuelsson
Utredare
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre
marknaden, artikel 2.2 c.

