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Kommerskollegiums yttrande över Ds
2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s
förordning om inrättande av europeiska
arbetsmyndigheten (ELA)
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.

8.2 Kompletterande bestämmelser om
samarbetsskyldigheterna
Kommerskollegium har, som promemorian noterar, ett sammanhållande
ansvar för frågor om arbetskraftsrörlighet enligt unionsrättsakter om
sådan rörlighet. Denna uppgift utgör dock en förhållandevis begränsad
del av ELA:s verksamhetsområde.
Kollegiet har dock endast ansvar för samordningen av dessa frågor. Det
formella och operativa ansvaret samt även det praktiska kunnandet kan, i
enlighet med genomförandet av direktiv 2014/54/EU, finnas hos ett stort
antal svenska myndigheter.
Kollegiet vill poängtera att, givet att vårt samordningsuppdrag omfattar i
princip alla svenska myndigheter, det inte uppfyller sitt syfte att peka ut
enbart kollegiets samarbetsskyldighet inom ramen för direktiv
2014/54/EU. Det finns inget i artikel 7.1 som tyder på att det skulle
finnas en begränsning i dess tillämpningsområde, som att den endast
skulle gälla ”berörda” myndigheter. Tvärtom skulle den begränsning som
föreslås i 2 § kunna innebära en ökad administrativ börda för
myndigheter som har behov av att samarbete eller utbyte av information.
Detta eftersom paragrafen kan uppfattas som att sådana åtgärder måste
vidtas av eller gå via en berörd myndighet.

11.2 Myndighetsövergripande samordning
Kollegiet delar promemorians bedömning att Kommerskollegiums ansvar
utgör en förhållandevis begränsad del av ELA:s verksamhetsområde och
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att vi därför inte är bäst lämpade att ha ett samordnande ansvar i frågor
som omfattas av ELA-förordningen.
Stockholm som ovan
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