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Kommerskollegiums yttrande över 
promemorian Näringslivets 
klimatomställning (PM2022:10) 

Er referens M2022/01829 

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.  

Synpunkter på förslaget 
Kommerskollegium välkomnar promemorians förslag och har utifrån vårt 

ansvarsområde inga synpunkter på förslaget. 

I rapporten lämnas 47 förslag och rekommendationer som i huvudsak 

består av utredningar som regeringen, enligt författarna, skyndsamt bör 

genomföra för att öka takten i klimatomställningen. Kommerskollegium 

vill notera vikten av att beakta Sveriges internationella åtaganden (både 

EU- och WTO-regler) vid vidare utredningar av de olika förslagen och 

rekommendationerna. Detta gäller bland annat förslagen om olika former 

av stöd till klimatomställningen. Kommerskollegium rekommenderar att en 

bedömning görs av de föreslagna stödens förenlighet med WTO:s regelverk 

gällande subventioner, framför allt WTO:s avtal om subventioner och 

utjämningsåtgärder. 

Vidare noterar Kommerskollegium att vi tidigare bland annat svarat på 

remisser relaterade till nedanstående frågor. 

- Förslag nr 28 – Remissvar på förslag om inrättandet av en 

gränsjusteringsmekanism för koldioxid (daterat den 10 september 

2021). Kommerskollegium har även skrivit en rapport om 
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Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp - En analys av de 

handelsrelaterade aspekterna och vägen framåt (2019).1 

- Förslag nr 30 – Vårt yttrande Kommissionens förslag till en ny 

byggproduktförordning (er ref. Fi2022/01190). 

- Förslag nr 33 – Vårt yttrande Europeiska kommissionens förslag 

till förordning om ekodesign för hållbara produkter 

(Miljödepartementets ref. M2022/00802), daterat 6 juni 2022. 

 

Anmälningsskyldighet 
Om författningsförslag tas fram mot bakgrund av de förslag som finns i 

promemorian kan författningarna behöva anmälas i enlighet med 

anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter i direktiv (EU) 2015/1535, 

tjänstedirektivet 2006/123/EG eller WTO:s avtal för tekniska 

handelshinder. Kommerskollegium kan vara behjälplig i bedömning av 

anmälningsplikt.  

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Pernilla Trägårdh efter 

föredragning av utredaren Emilie Eriksson.  

Stockholm som ovan 

 

 

Pernilla Trägårdh 

Enhetschef 

   Emilie Eriksson 

   Utredare 

 

 

 
1 Rapporten finns tillgänglig här: Gränsjusteringsåtgärder för koldioxidutsläpp | 

Kommerskollegium. 
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