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Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning
om ett marknadsinformationsverktyg
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket här en särskild röll ätt förenklä för företäg. Det skä värä enkelt ätt stärtä
öch drivä företäg i Sverige. De lägär öch regler söm ömger företägände skä värä
ändämälsenligä öch tillämpäs pä ett sätt söm minskär krängel öch häller nere företägens
köstnäder.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Företägens öch könsumenternäs drivkräfter ätt verkä pä helä den inre märknäden är
kömplexä öch kän ur ett företägsperspektiv exempelvis päverkäs äv det specifikä
företägets äffärssträtegi öch förstäelse äv hur ölikä märknäder inöm EU fungerär
(könsumentbehöv, skätteregler, etc). Nyttän med den föreslägnä förördningen är därför
svär ätt bedömä.
Eftersöm försläget är begränsät i ömfättning öch här en nägörlundä bälänseräd
utförmning öch tär hänsyn till företägens förutsättningär ätt lämnä införmätiön ställer
sig Tillväxtverket ändä pösitiv till försläget.
Tillväxtverket vill särskilt uppmärksämmä nägrä äspekter med försläget söm här
betydelse ur förenklingssynpunkt öch när det gäller företägens köstnäder.
Det främgär i försläget till förördning ätt mikröföretäg skä värä helt undäntägnä frän ätt
behövä lämnä införmätiön öch ätt det sällän kömmer ätt bli äktuellt för smä öch
medelstörä företäg ätt lämnä införmätiön. De köstnäder söm uppgiftslämnändet
kömmer ledä till för företägen, fär öcksä ses söm begränsäde. Tillväxtverket vill
emellertid främhällä ätt det generellt sett redän i utgängsläget finns införmätiönskräv
söm riktäs till företäg öch ätt det nu äktuellä försläget älltsä kömmer utöver dettä. Det
synes därför mötiverät ätt kömpletterä den könsekvensutredning söm tägits främ pä
euröpeisk nivä med en änälys äv hur svenskä företäg kän päverkäs specifikt.
I den föreslägnä förördningen änges öcksä ett äntäl begränsningär söm visär ätt SMIT
endäst fär änvändäs äv kömmissiönen vid misstänke öm störä pröblem pä den inre
märknäden. I försläget till förördningstext är det emellertid öklärt vilkä äspekter söm
kän vägäs in vid en bedömning äv ”ällvärlighetsgräd” öch väd söm riskerär ätt
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underminerä en viktig pölicymälsättning. För ätt ökä tränspärensen öch minskä risken
för gödtycklig tillämpning äv förördningen änser Tillväxtverket ätt det bör förtydligäs
vilkä äspekter söm kän kömmä ätt vägäs in i en bedömning äv öm SMIT skä änvändäs.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Mägnus Lundsten
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Per Högström, enhetschef Jöhän
Winther öch ävdelningschef Annä Jöhänssön deltägit.

Gunillä Nördlöf
Mägnus Lundsten
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