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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.
I socialdepartementets promemoria lämnas två förslag till förlängda
tillfälliga regleringar om utbetalning av svensk garantipension till
personer i andra länder än Sverige.
Kommerskollegium har inga synpunkter på förlängningen till utgången
av år 2020 av den tillfälliga regleringen om möjligheten att lämna
garantipension och garantipension till omställningspension till personer
bosatta i ett annat land inom EES eller i Schweiz.
När det gäller det andra förslaget som har sin grund i Förenade
kungarikets utträde ur EU och som innebär motsvarande möjlighet att
betala ut de aktuella förmånerna till utgången av 2020 för personer
bosatta i Förenade kungariket, förutsatt att utträdesavtalet träder i kraft,
lämnar kollegiet följande kommentar.
Eftersom utträdesavtalet ett flertal gånger har röstats ned och det är oklart
vad som kommer att gälla i förhållande till Förenade kungariket, vill
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kollegiet endast erinra om den EU-förordning 1 som vid ett utträde utan
avtal ska skydda socialförsäkringsrättigheterna för personer som utnyttjat
rätten till fri rörlighet före Förenade kungarikets utträde ur EU.
Det är kollegiets bedömning att förordningen kan komma att bli
tillämplig även efter den förlängning av tidsfristen för ett eventuellt
utträde till den 31 oktober 2019 som nu är beslutad om. Kollegiet vill
därför endast uppmärksamma att förordningen syftar till att tillvarata
sådana rättigheter som personer i egenskap av unionsmedborgare har
förvärvat genom att de utövat sin rätt till fri rörlighet före utträdet, och att
de generella principerna enligt förordningen för samordning av social
trygghet ska fortsätta tillämpas även efter ett eventuellt avtalslöst utträde
av Förenade kungariket ur EU.
Kollegiet lämnar dock inte några kommentarer på de eventuella
konsekvenser för rätten till garantipension och har i övrigt inte några
närmare synpunkter på de förslag som redovisats i socialdepartementets
promemoria.
Ärendet har avgjorts av enhetschef Agnès Courades Allebeck och
utredaren Charlotte von Mentzer, föredragande.

Agnès Courades Allebeck
Charlotte von Mentzer
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Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när
det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungarikets
utträde ur unionen, 2019/0019 (COD)

