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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 det remitterade betänkandet presenteras en rad författningsförslag, bl.a.
avseende aktiebolagslagen, som syftar till att införliva EU-direktiv
2019/2121 med svensk rätt. Det aktuella EU-direktivet har som mål att
underlätta bolags rörlighet över nationsgränserna på den inre marknaden
samtidigt som bolagens intressenter skyddas i möjligaste mån. Regelverket ställer krav på att medlemsstaterna harmoniserar sina bestämmelser om när framför allt aktiebolag kan ombildas, flytta, fusioneras
eller delas över nationsgränserna. Det aktuella direktivet innebär utökade
möjligheter till rörlighet på den inre marknaden, dvs. att bolag på ett
smidigare sätt än i dagsläget ska kunna byta hemvist över gränserna inom
EU utan att behöva upplösas i en medlemsstat för att sedan etableras på
nytt i en annan stat.
I det remitterade betänkandet görs enligt kollegiets bedömning en väl
genomarbetad EU-rättslig analys på flera områden, t.ex. i avsnitt 3.2 och
kollegiet har inga synpunkter på analysernas slutsatser kring rättsläget.
Enligt kollegiets mening bör dock understrykas att när rent nationell
reglering föreslås på områden relevanta för den fria rörligheten på EU:s
inre marknad, så ska dessa bestämmelser som utgångspunkt vara
objektivt motiverade, icke-diskriminerande och proportionerligt
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utformade för att anses ligga i linje med EU-rätten. I betänkandet
diskuteras svensk särreglering, bl.a. på sid. 415, 544, 550-551 och 556.
Kommerskollegium har inte några andra synpunkter i sak på betänkandet
och kollegiet bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s
anmälningsprocedurer för varor och tjänster, som kollegiet
administrerar.1

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro
av utredaren Felinda Wennerberg samt ämnesrådet Ralph Eliasson,
föredragande.
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Det avser EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet
2006/123.

