
 
 
 

Box 6803, 113 86 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 89 
Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59 
E-post: kommerskollegium@kommerskollegium.se    www.kommerskollegium.se 

 YTTRANDE 
Enheten för EU:s inre marknad 2022-02-09 Dnr 2022/00141-2 
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Yttrande över promemorian Upphävande 
av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 
(Ert dnr S2022/00468) 

 
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 
det s.k. anmälningsdirektivet avseende tekniska föreskrifter m.m.1 och i 
tjänstedirektivet avseende nya eller förändrade krav på 
tjänsteverksamhet.2 

  

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om 
ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 
för informationssamhällets tjänster EUT L 241, 17.9.2015, s. 1–15. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 
tjänster på den inre marknaden, EUT L 376, 27.12.2006, s. 36–68. 
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Anmälningsplikt enligt tjänstedirektivet 

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Kommerskollegium har i tidigare remissvar3 uttalat att vissa 
bestämmelser i covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen kan vara anmälningspliktiga 
enligt tjänstedirektivet, förutsatt att de är tillämpliga på tjänsteutövare 
som är etablerade i ett annat land inom EU/EES och som tillfälligt 
tillhandahåller tjänster i Sverige. 

De nu remitterade förslagen kommer att innebära ett borttagande av de 
nuvarande kraven som ställs på de aktuella tjänsteleverantörerna. Enligt 
tjänstedirektivet ska nya krav samt ändringar av befintliga krav anmälas 
till kommissionen.4 Enligt Kommerskollegiums tolkning av 
bestämmelsen bör lättnader av krav ses som en ändring av befintliga 
krav.5  

Kollegiets bedömning är alltså att de föreslagna ändringarna avseende 
lagarnas giltighetstid bör anmälas enligt tjänstedirektivet. 

Lagen om ändring av ordningslagen 

Kollegiet har också i tidigare nämnda remissvar tagit ställning till om 
förslaget om den ändring i ordningslagen som innebär att den nu gällande 
bestämmelsen i 2 kap. 7 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) tas 
bort är anmälningspliktigt. Kollegiet bedömde att eftersom denna 
framtida ändring innebär ett borttagande av de nuvarande kraven 
omfattas ändringen av anmälningsplikten i tjänstedirektivet. Kollegiet 
gör ingen annan bedömning nu.  

Upphävande av begränsningsförordningen och förordningen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

I förslaget nämns att de två förordningar som är meddelade med stöd av 
de två lagar som upphävs genom förslaget också ska upphävas. 

Kollegiet har på uppdrag av Regeringskansliet gjort flera anmälningar 
enligt tjänstedirektivet av nya och förändrade krav i 

 
3 Ert dnr S2021/06915, Kommerskollegiums yttrande över promemorian Fortsatt 
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
4 Artikel 39.5 tjänstedirektivet. 
5 Detta är även kommissionens uppfattning. Enligt kommissionen bör resonemangen 
kring motiveringen och proportionaliteten i en sådan anmälan fokusera på varför kravet 
inte längre behövs. 
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begränsningsförordningen.6 Kollegiet har också i tidigare remissvar 
bedömt att ändringar i förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen ska anmälas enligt tjänstedirektivet.7 

Som angetts ovan bedömer kollegiet att ett borttagande av ett krav är ett 
förändrat krav som ska anmälas enligt tjänstedirektivet. Även 
upphävandet av dessa krav bör därför omfattas av anmälningsplikten i 
tjänstedirektivet.   

Anmälningsplikt enligt anmälningsdirektivet 

Kollegiet bedömer att anmälningsplikten enligt anmälningsdirektivet inte 
aktualiseras.  

 

Synpunkter i övrigt 
Kollegiet har inga synpunkter i övrigt på de remitterade förslagen. 

 

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

 

 

Agnès Courades Allebeck 

 

   Hanna Pettersson 

 

 

 
6 Anmälan med IMI-nummer 173843, anmälan med IMI-nummer 185359, anmälan med 
IMI-nummer 307730, anmälan med IMI-nummer 328520. 
7 Ert dnr S2021/07875. 
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