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Kompletterande bestämmelser till EU:s
plattformsförordning (Ds 2019:33)
Statskontoret avgränsar sitt yttrande till ett av förslagen i departementsskriften
2019:33, angående Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2019/1150 av
den 20 juni 2019), om främjande av rättvisa villkor och transparens för
företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, även kallad för EU:s
plattformsförordning. Förslaget vi tillstyrker är att en presumtiv ny lag, med
kompletterande bestämmelser till förordningen, ska ange att den myndighet som
regeringen bestämmer ska stödja och kontrollera att förordningen följs.

Regeringen bör utse en myndighet som svarar för att
förordningen följs
Statskontoret delar meningen att EU:s förslag till förordning behöver kompletteras
med nationella bestämmelser. DS:ets författare tar upp nationella regler om vilken
myndighet som ska ansvara för förordningstillämpning som ett specifikt exempel
på detta. Vi tillstyrker att regeringen ska utse vilken myndighet som ska sörja för
tillämpningen av EU:s plattformförordning. Som vi ser det bör regeringen utse en
implementerande myndighet i enlighet med att regeringen har det grundläggande
ansvaret att styra landet, även på områden där EU-lagstiftning gäller. Vi gör den
bedömningen i enlighet med vår sektorsövergripande kompetens i styrningsfrågor.
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I departementsskriften görs en preliminär bedömning att Kommerskollegium är
bäst lämpad att utses som den myndighet som ska svara för att förordningen följs,
samt att uppgiften ryms inom befintliga anslag. Vi avstår från att bedöma
Kommerskollegiums lämplighet. Vi noterar att det saknas egentligt underlag i
DS:et för bedömningen att den nya uppgiften skulle rymmas inom befintliga
anslag, för Kommerskollegium eller för någon annan myndighet. Vi menar att en
egen konsekvensanalys borde genomföras för att belägga detta.
Utredningschefen Matilda Ardenfors har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Matilda Ardenfors och utredare Eero Carroll, föredragande, var närvarande vid den
slutliga handläggningen.
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