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Remissvar på Utredningen om delaktighet i EU:s
betänkande EU på hemmaplan (SOU 2016:10)
PTS berörs främst av föreslagna åtgärder för att främja insyn och delaktighet.
Myndighetens verksamhet styrs såväl direkt som indirekt av ED-regler. Delar av
det regelverk vi har att tillämpa består av ED-förordningar och många av
myndighetens beslut notifieras till ED-kommissionen som i vissa fall har ett
veto över hela eller delar av nämnda beslut. Mot den bakgrunden arbetar PTS
redan idag med en aktiv dialog med myndighetens intressenter, dels genom mer
formaliserade konsultationsprocesser, dels genom intressentmöten. Det senare
sker också inför regelförändringar av ED-regelverket, för närvarande med
anledning av en kommande översyn av direktiven inom telekomområdet.
PTS delar dock till viss del utredningens bild att den dialog myndigheten har
med det omgivande samhället i ED-relaterade frågor ofta är sporadisk och av
informell karaktär. Det är svårt för andra än de av PTS intressenter som
löpande följer myndighetens arbete att få insyn i vilka ED-relaterade
frågeställningar som är aktuella och vilka möjligheter som finns för inflytande
och delaktighet.
PTS ställer sig därför positiv till förslaget om en stärkt dialog mellan regeringen
och intresseorganisationer och andra aktörer under det förberedande arbete
som sker parallellt med kommissionens utveckling av lagstiftningsförslag och
inför förhandlingsarbetet i unionen. Huruvida detta sker genom deltagande i
särskildaED-beredningsgrupper eller på annat sätt har myndigheten inga
synpunkter på. PTS delar bedömningen att en löpande dialog förenklar
utredningsarbetet och den formella remissbehandlingen i samband med det
nationella genomförandet, men också i den efterföljande tillsynen.
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PTS ställer sig också positiv till förslaget att regeringen i sina instruktioner till
myndigheterna ska förtydliga myndigheternas samrådsansvar i sitt EDrelaterade arbete och att myndigheterna ska skapa formella och transparenta
samrådsformer i frågor som beslutas på EU-nivå. Vägledning bör dock ges till
myndigheter i denna process.
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