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Remissvar avseende Efterlevnadspaketet 
Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om 
fastställande av villkor och förfarande genom vilka 
kommissionen får begära att företag och 
företagssammanslutningar tillhandahåller information när 
det gäller den inre marknaden och närliggande områden 
KOM (2017) 257

Post- och telestyrelsen (PTS) har i enlighet med 1 § förordningen (2007:951) 
med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet 
och området för elektronisk kommunikation. 

PTS lämnar med utgångspunkt från myndighetens ansvarsområde följande 
synpunkter på Europaparlamentets och rådets förslag till förordning.

En förutsättning för kommissionens möjligheter att använda verktyget är att det 
ska föreligga ett allvarligt problem med tillämpningen av unionsrätten som 
riskerar att undergräva förverkligandet av ett viktigt politiskt mål (art. 4). Det 
kan behöva förtydligas under vilka förutsättningar kommissionen kan använda 
detta verktyg. Det är otydligt vilket behov som faktiskt finns, om det finns ett 
konkret problem som motiverar lagstiftningsåtgärder. Det är osäkert om en 
förutsedd användning om fem tillfällen per år motiverar den här typen av 
åtgärder.

Vidare ska kommissionen underrätta medlemsstaterna vid en begäran om 
information. PTS vill understryka att det är viktigt att en ordentlig avstämning 
med tillsynsmyndigheten sker. Tillsynsmyndigheten kan bidra med värdefull 
information till ärendet och informera om angränsande och relevanta 
tillsynsärende

Med förslaget blir det svårt att förutse om det kommer att göras 
sammanställningar etc. som kan bli känslig för Sveriges säkerhet. I och med att 
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uppgiftslämnandet sker vid äventyr av påföljd kan situationer uppstå där 
företagen känner sig tvingade att lämna information som skulle kunna vara av 
betydelse för t.ex. rikets säkerhet. Det behöver därför klargöras vad som avses i 
förordningen med konfidentiell information. Vidare bör man analysera om 
kommissionen ska ges möjlighet att begära in all information, eller om det bör 
finnas undantag (med hänsyn t.ex. till skyddet för rikets säkerhet). Det saknas 
även krav på informationssäkerhet. 

Det är också viktigt att kommissionen säkerställer att informationen verkligen 
inte finns tillgänglig på annat sätt. Det finns annars en risk att olika statistik och 
fakta används i snarlika ärenden hos kommissionen och tillsynsmyndigheten. 
Det kan bidra till en ökad administrativ börda och även i detta avseende behövs 
en noggrann avstämning göras.

Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören Jonas Wessel. I ärendets 
slutliga handläggning har även verksjuristen Per Andersson och tf. 
avdelningschefen Anna Wikström (föredragande) deltagit.
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