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ändring i Post- och telestyrelsens
föreskrifter (PTSFS 2008:1) om
spektrumauktioner
Er ref. dnr 18-2483

Sammanfattning
Kommerskollegium bedömer att Post- och telestyrelsens förslag till
föreskrifter om spektrumauktioner inte omfattas av anmälningsplikt
enligt anmälningsdirektivet eftersom förslaget inte innehåller några
tekniska regler om varor eller informationssamhällets tjänster. Vidare
bedömer kollegiet att det inte föreligger någon anmälningsplikt enligt
tjänstedirektivet.

Kommerskollegiums uppdrag
Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums 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
Av 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler, som hänvisar till
anmälningsdirektivet1, följer att nya eller förändrade förslag till tekniska
regler om varor och föreskrifter om informationssamhällets tjänster ska
anmälas till Kommerskollegium.

1

Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande
beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets
tjänster.
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Kollegiet förstår det som att ändringen i den remitterade föreskriften
handlar om att ersätta de nu inaktuella hänvisningarna till EU-rättsakter
med den nya förordningen (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag. Ändringarna är av redaktionell
karaktär och avser inte modifiering eller tillägg av nya produktkrav eller
informationssamhällets tjänster såsom definierat i anmälningsdirektivet.
Kollegiet instämmer därför med PTS bedömning om att förslaget inte
aktualiserar någon anmälningsplikt enligt anmälningsdirektivet.

Anmälan av tjänsteverksamhet
Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
som hänvisar till tjänstedirektivet2, följer att nya eller förändrade krav på
tjänsteverksamhet ska anmälas till Kommerskollegium.
Enligt konsekvensutredningen har föreskriften sin grund i ramdirektivet3.
Tjänster som omfattas av dessa regelverk faller utanför tjänstedirektivets
tillämpningsområde varför anmälningsplikten enligt tjänstedirektivet inte
blir aktuell.4
I ärendets slutliga handläggning har utredaren Fredrik Ahlstedt deltagit.

Hiba Zeydi
Utredare

2

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre
marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5
3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
4

Artikel 2.2 c) i tjänstedirektivet.

