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Sammanfattning
Kommerskollegium bedömer att rubricerat förslag omfattas av
anmälningsplikt enligt direktiv (EU) 2015/1535 eftersom det innehåller
tekniska krav på produkter.
Vad gäller anmälan enligt direktiv 2006/123/EG anser
Kommerskollegium att Energimarknadsinspektionen är bättre lämpad att
avgöra om energitjänsteföretagens oberoende aggregering är att betrakta
som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt tjänstedirektivet.
Kollegiet står till förfogande för diskussion.

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
Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i
enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller
av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt
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proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ((EU)
2015/1535).1
Tekniska föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors
egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning,
bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.2
Tekniska föreskrifter kan även vara regler för etablering av etjänsteleverantörer eller leverans av e-tjänster.3
Tekniska föreskrifter som genomför EU-lagstiftning behöver inte
anmälas,4 med undantag för om EU-lagstiftningen ger medlemsländerna
ett stort utrymme för olika nationella lösningar och medlemsstaten väljer
att utnyttja detta utrymme.5
Infrastrukturdepartementet har remitterat Energimarknadsinspektionens
rapport ”Oberoende aggregatorer: Förslag till nya regler för att
genomföra elmarknadsdirektivet”. I rapporten föreslås ändringar i ellagen
(1997:857) samt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el.
Kommerskollegium gör bedömningen att ändringarna i förordningen
(1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
innehåller sådana tekniska krav på produkter som omfattas av
anmälningsplikt enligt direktiv (EU) 2015/1535. Som exempel kan
nämnas 4 § och 6 e § om mätning av överförd el.
Med anledning av ovan rekommenderar Kommerskollegium att
Regeringskansliet uppdrar åt kollegiet att anmäla förslaget till
kommissionen.

Andra procedurer är de i enlighet med tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt
Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on Technical Barriers to
Trade).
2 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f).
3 Anmälningsdirektivet artikel 1.1(f).
4 11 § förordningen om tekniska regler.
5 EU-domstolens dom i mål C-443/98, Unilever (2000) p. 29.
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Anmälan av nya 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. I de remitterade
förslagen uppställs krav som gäller vid oberoende aggregering, och som
såvitt kollegiet förstår är tillämpliga på energitjänsteföretag. Kollegiet
bedömer att energitjänsteföretag bedriver tjänsteverksamhet, varför
frågan om anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet aktualiseras.
Enligt tjänstedirektivet7 ska direktivet inte tillämpas på tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse inom elsektorn. En tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse är tjänster som tillhandahålls för att uppfylla en
särskild uppgift av allmänt intresse som den berörda medlemsstaten
anförtrott tjänsteleverantören.8 Uppdraget bör tilldelas
tjänsteleverantören genom en eller flera rättsakter där den särskilda
uppgiftens art finns preciserad.9
Kollegiet anser att Energimarknadsinspektionen är bättre lämpad att
avgöra om energitjänsteföretagens oberoende aggregering är att betrakta
som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt tjänstedirektivet.
Kollegiet står till förfogande för diskussion.

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Christofer Berg efter föredragning
av utredare Johanna Nyman. I ärendets slutliga handläggning har
utredaren Hiba Zeydi deltagit.
Stockholm som ovan
Christofer Berg
Enhetschef
Johanna Nyman
Utredare

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre
marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5
7 Artikel 17.1 b tjänstedirektivet.
8 Skäl 70 tjänstedirektivet.
9 Ibid.
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