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Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäk-

ring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträff-

ande sådan ansvarighet (COM[2018] 336). Förslaget åtföljs av en konsek-

vensbedömning (SWD [2018] 247) och en sammanfattning av konsekvens-

bedömningen (SWD [2018] 248). Förslaget bifogas utskicket och övriga 

dokument finns tillgängliga på https://eur-lex.europa.eu. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget. Remissvaren 

ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 augusti 2018. 

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2018/03104/L2 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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