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Enheten för EU:s inre marknad

Socialdepartementet

Yttrande över promemorian Fortsatt
beredskap genom förlängd giltighet av
covid-19-lagen och lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
(Ert dnr S2021/06915)
Detta yttrande avser Socialdepartementets promemoria Fortsatt
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Kommerskollegiums uppdrag

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.

Anmälningsplikt

Av 20 § p 6 förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till
författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av
Sveriges medlemskap i EU. Sådana förfaranden föreskrivs bland annat i
anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ([EU] 2015/1535) och i
tjänstedirektivet avseende nya eller förändrade krav på
tjänsteverksamhet. 1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre
marknaden, artiklarna 15.7 och 39.5
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Anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet
Den remitterade promemorian innehåller förslag om förlängd
giltighetstid av två lagar: lagen (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen och lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid19-lagen). Promemorian innehåller också ett förslag om uppskjutet
ikraftträdandedatum för lagen (2021:6) om ändring av ordningslagen
(1993:1617).
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och covid19-lagen
Enligt förslaget ska bestämmelserna om det ansvar som åvilar den som
driver ett serveringsställe i 3 § i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
ändras för att motsvara formuleringen i covid-19-lagen.
Enligt tjänstedirektivet ska samtliga krav som är tillämpliga på
tjänsteutövare som är etablerade i ett annat land inom EU/EES och som
tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige anmälas. Om den nya
bestämmelsen kan komma att tillämpas på företag som inte är etablerade
här, utan bara bedriver tillfällig verksamhet i Sverige, gör kollegiet
bedömningen att den ändrade bestämmelsen är anmälningspliktig enligt
tjänstedirektivet. 2
Vad gäller covid-19-lagen innehåller den i sin nuvarande utformning ett
krav på olika typer av verksamhetsutövare att vidta lämpliga åtgärder för
att förhindra smittspridning och på att bedriva sin verksamhet på ett
sådant sätt att trängsel undviks och människor kan hålla ett säkert avstånd
från varandra (4 § i covid-19-lagen). Såvitt kollegiet förstår är kravet
tillämpligt på tjänsteutövare som är etablerade i ett annat land inom
EU/EES och som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige. Det
remitterade förslaget innehåller ingen förändring av bestämmelsens
ordalydelse, men innebär att kravet kommer att gälla till utgången av maj
2022 istället för till utgången av januari 2022.
Kollegiet har i ett tidigare remissyttrande (ert dnr S2021/06085) avseende
bl.a. förlängd giltighetstid för förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 bedömt
att en ändring av den tid kraven på vissa tjänsteutövare kommer att gälla
är ett förändrat krav och därför anmälningspliktigt enligt
tjänstedirektivet. Kollegiet gör ingen annan bedömning nu.
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Lagen om ändring av ordningslagen
Såvitt kollegiet förstår kommer lag (2021:6) om ändring av
ordningslagen att innebära att den nu gällande bestämmelsen i 2 kap. 7 §
andra stycket ordningslagen om skyldigheter för anordnare av en allmän
sammankomst eller offentlig tillställning vid anmälan eller ansökan att
tas bort. Som kollegiet uppfattar det är det nuvarande kravet tillämpligt
på tjänsteutövare som är etablerade i ett annat land inom EU/EES och
som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige anmälas. 3 Denna framtida
ändring innebär alltså en lättnad av de nuvarande kraven för de
tjänsteutövarna.
Enligt tjänstedirektivet ska nya krav samt ändringar av befintliga krav
anmälas till kommissionen. Enligt kollegiets tolkning av bestämmelsen
bör lättnader av krav ses som en ändring av befintliga krav. Därmed
bedömer kollegiet att ändringen omfattas av anmälningsplikten i
tjänstedirektivet. Det ändrade kravet borde därför anmälas enligt
tjänstedirektivet innan bestämmelsen träder i kraft i juni 2022.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser kollegiet alltså att bestämmelsen i 3 § lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder och bestämmelsen om dess
giltighetstid samt den ändrade giltighetstiden för 4 § covid-19-lagen
omfattas av anmälningsplikten i tjänstedirektivet, förutsatt att kraven i de
bestämmelserna är tillämpliga på de som tillhandahåller sina tjänster
tillfälligt i Sverige. Kollegiet anser också att ändringen i lag (2021:6) bör
anmälas enligt tjänstedirektivet innan den träder i kraft.
Anmälningsplikt enligt anmälningsdirektivet för tekniska
föreskrifter
Kollegiet bedömer att anmälningsplikten enligt anmälningsdirektivet för
tekniska föreskrifter inte aktualiseras för något av förslagen i
promemorian.
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Synpunkter i övrigt

Kollegiet har inga synpunkter i övrigt på de remitterade förslagen.

Ärendet har avgjorts av enhetschef Agnès Courades Allebeck i närvaro
av utredarna Katarina Paul och utredaren Hanna Pettersson,
föredragande.

Agnès Courades Allebeck
Hanna Pettersson

