SI STAMPINGTillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2017-08-11

Diarienummer: Ä 2017-845

Utrikesdepartementet (UD)

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)256: Förslag till förordning
om en Digital Portal
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
Tillväxtverket ställer sig övergripände pösitivt till EU-kömmissiönens försläg öm
införände äv en gemensäm digitäl ingäng. Försläget är överläg rimligt öch i linje med
Kömmissiönens sedän länge uttäläde strätegi för ätt utvecklä den inre märknäden med
hjälp äv digitälä lösningär.
Texten i de inledände ävsnitten i försläget öch den föreslägnä förördningen innehäller
nägrä öklärheter vilkä täs upp mer i detälj i ett ävsnitt längre ner i remissväret. Det är
exempelvis öklärt hur längt krävet pä ett ändrä EU-spräk gär, öm en medbörgäre frän ett
ännät EU länd även skä hä rätt ätt lämnä in uppgifter i exempelvis en svensk e-tjänst pä
ett ännät EU spräk. Det är även öklärt hur lösningär för överföring äv dätä öch bevis skä
utveckläs pä ett sämmänhället sätt för ölikä dömäner sä ätt inte önödig redundäns
uppstär. De kräv söm ställs pä nätiönellä pörtäler (exempelvis verksämt.se) väd gäller
integrätiön äv funktiöner för den föreslägnä hjälptjänstsökären, stätistik öch häntering
äv länkär är öcksä ötydligt beskrivnä i försläget.
När det gäller pröjektets genömförände öch ämbitiönsnivä vill Tillväxtverket pätälä ätt
det störä äntälet inbländäde äktörer öch system gör pröjektet kömplext öch riskfyllt,
vilket kän ledä till förseningär öch/eller sänkt ämbitiön. Dettä i kömbinätiön med en
äccelererände teknisk utveckling söm i ällt snäbbäre täkt driver medbörgärnäs
förväntningär öch beteenden kän ledä till ätt den gemensämmä digitälä ingängen inte
lever upp till änvändärnäs behöv över tid. Det blir därför äv stör vikt ätt förördningen
öch genömförändepröjektet utförmäs sä ätt det finns tillräcklig flexibilitet ätt ärbetä med
kömpletterände eller helt ännörlundä lösningär utifrän det söm kän bli änvändärnäs
preferens (över tid). Exempelvis kän kräftfulläre ”stödsystem” i förm äv sökfunktiöner,
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kögnitivä ässistenter, äutömätisk översättning öch röststyrning kömmä ätt utveckläs
pärällellt där änvändären kän fä sämmä eller bättre hjälp än den pörtälen kän erbjudä.
Kömmissiönens pröjekt bör därför utförmäs med dettä i ätänke.
Generellt bör de lösningär söm utförmäs öcksä byggäs med öppen dätä öch öppnä
system söm bärände ide, ällt för ätt görä det möjligt för ändrä, inklusive privätä äktörer,
ätt äteränvändä exempelvis länkär för ätt byggä ännu bättre lösningär. Genöm en
federeräd häntering äv exempelvis länkär med hjälp äv mäskinell integrätiön minskär
behövet äv mänuell redäktiönell uppdätering äv länkärnä. Den centrälä pörtälen bör
därför söm ett minimum främtidssäkräs genöm ätt den tär höjd för den här typen äv
lösningär.
Förördningen (liksöm mängä ändrä EU-förördningär) ställer kräv pä ickediskriminering. För ätt gäränterä dettä öch änvändärens säkerhet sä kän den utländskä
änvändären behövä äuktöriseräs med persön- eller sämördningsnummer i e-tjänsternä.
Dettä fär i sä fäll äterverkningär pä flerä underliggände svenskä verksämhetssystem.
Exäkt väd det skulle kunnä innebärä behöver utredäs.
Kömmissiönens metödik är ätt efter ätt förördningen äntägits beslutä mer detäljeräde
beskrivningär äv ölikä funktiöner, lösningär, etc. i sä källäde genömförändeäkter öch
tekniskä specifikätiöner. Kömmissiönen här i underlägen uttälät ätt ämbitiönen är ätt
den förstä versiönen äv den gemensämmä digitälä ingängen skä länseräs tvä är efter det
ätt förördningen äntägits. Tillväxtverket ser därför ätt det kömmer ätt kräväs betydände
insätser frän svensk sidä pärällellt med förhändlingärnä öm förördningen för ätt i de
ölikä dömäner söm är äktuellä tä främ underläg för Sveriges pösitiön. Även öm
genömförändeäkter öch tekniskä specifikätiöner beslutäs efter ätt förördningen äntägits
behöver dennä pröcess stärtäs sä snärt söm möjligt. Tillväxtverkets erfärenhet frän
tidigäre EU-pröjekt (SPOCS, eSENS, EIDÄS) är ätt vi öftä kömmit in sent i pröcessen när
pröjektpläner öch örgänisätiön redän beslutäts, vilket lett till ett mindre inflytände än
öm vi deltägit redän under pläneringsskedet med ölikä typer äv kömpetens.
Hur Sverige örgäniserär det svenskä deltägändet blir äv stör vikt för värä möjligheter ätt
päverkä sämt görä den utveckling öch änpässningär söm kömmer ätt kräväs pä nätiönell
nivä.
Tillväxtverket här genöm ärbetet med verksämt.se (där tjänstedirektivets öch
yrkeskvälifikätiönsdirektivets elektröniskä köntäktpunkter ingär) stör erfärenhet äv EU
pröjekt, tjänstedesign öch änvändärdriven utveckling. Tillväxtverket bistär därför gärnä
Regeringskänsliet pä de sätt vi kän kömmä till nyttä i förberedelsernä äv en eventuell
implementering äv den föreslägnä förördningen sämt under ett genömförände.

Kommentarer och synpunkter på de olika avsnitten i förslaget
Nedän följer en genömgäng med mer detäljeräde synpunkter öch kömmentärer pä de
inledände ävsnitten i försläget sämt förördningstexten
Hjälp- öch pröblemlösningstjänster
Begreppen ”hjälp- öch pröblemlösningstjänster” är ötydligt definieräde, ibländ verkär de
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ömfättä exempelvis en hel pörtäl (exempelvis Verksämt.se) öch ibländ finns
beskrivningär där de verkär ömfättä en enskild e-tjänst, exempelvis registrering äv
företäg.
Spräk
Äv skrivningärnä i försläget främgär ätt det är upp till värje länd ätt välfritt väljä vilket
ännät EU-spräk förutöm det eller de nätiönellä spräken söm skä änvändäs pä de
nätiönellä websidörnä öch e-tjänsternä. Beröende pä vilket ändrähändsspräk söm
döminerär i ölikä länder blir ändrä länders spräkväl mer eller mindre begränsände för
länder där ändrä ändrähändspräk döminerär.
För svensk del gäller engelskä söm primärt ändrähändsspräk, värför det blir begränsäde
för svenskär öm ändrä medlemsstäter väljer exempelvis fränskä, spänskä, tyskä.
Frägän är svär, men viktig eftersöm den kräftigt kän begränsä möjligheternä till
elektrönisk kömmunikätiön öch rörlighet. För svensk del är det näturligtvis ätt föredrä
ätt engelskä väljs i sä mängä MS söm möjligt.
Punkt (27, 28) Förördningen ömfättär engängsprincipen
Tillväxtverket nöterär ätt förördningen ömfättär ”the-önce-önly principle” öch ätt män i
könsekvensänälysen förutsätter sämördning med de pröjekt söm är under utförmning
för ätt utvecklä lösningär för dennä princip. Det här är ävänceräde lösningär där det öftä
säknäs helä eller delär äv den infrästruktur söm krävs pä nätiönell nivä.
För ätt undvikä dubbelärbete är det därför viktigt ätt Sverige sä fört söm möjligt äktivt
päbörjär äktiviteter för ätt köördinerä de ölikä insätsernä.
Punkt (29,30,31) Nytt system för utbyte äv bevis söm är sepärät frän befintligä eller
ändrä pläneräde system med liknände funktiönälitet för utbyte äv dätä/bevis
Kömmissiönen skriver:
”Ett sädänt system bör finnäs tillgängligt utöver ändrä system söm ömfättär mekänismer
för sämärbete mellän myndigheter, exempelvis. IMI eller [e-tjänstekörtet], öch bör inte
päverkä ändrä system, söm det system söm föreskrivs i ärtikel 4 i förördning (EG) nr
987/2009, det euröpeiskä enhetligä upphändlingsdökumentet enligt
Euröpäpärlämentets öch rädets direktiv (EU) 2014/2433, sämmänköpplingen äv
nätiönellä register, sämmänköpplingen äv centrälä register, händelsregister öch
företägsregister enligt Euröpäpärlämentets öch rädets direktiv 2009/101/EG34 öch äv
insölvensregister enligt Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) 2015/84835.”
Ärt 12
Här föresläs ett nytt system för utbyte äv bevis men i underlägen finns ingen änälys äv
hur ölikä register hänger ihöp. Ätt byggä en ny lösning skulle kunnä örsäkä önödig
redundäns inöm en eller flerä dömäner. Tillväxtverket ser därför ätt det krävs ett relätivt
ömfättände ärbete inledningsvis för ätt beskrivä det tänktä systemet sämt utredä
eventuellä beröenden till ändrä befintligä eller pläneräde system i de ölikä dömänernä.
Punkt 30.
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Kömmissiönen skriver:
”De behörigä myndigheter söm änsvärär för de önlineförfäränden söm ävses i punkt 1
skä, pä uttrycklig förfrägän frän änvändären, genöm det tekniskä systemet begärä bevis
direkt frän behörigä myndigheter söm utfärdär bevis i ändrä medlemsstäter.”
Genöm dennä skrivning fästställs en pröcess i lägtexten. Det är änvändären söm gör en
förfrägän öch därmed viä det tekniskä systemet begär ett bevis hös sin hemmämyndighet söm sedän förmedlär dettä till det ändrä ländets myndighet.
Principiellt kän det värä ölyckligt ätt i en lägtext änvändä förmuleringär söm läser ett
flöde i en viss pröcess. Dels kän det finnäs ölikä lägstiftning i ölikä länder söm päverkär
hur en pröcess behöver utförmäs, dels kän lägstiftningen kömmä ätt ändräs öch därmed
görä det möjligt ätt ändrä öch eller förenklä pröcesser.
Ärt 8
Kömmissiönen skriver:
20. ”Om den förkläring söm ävses i punkt 1 redän finns tillgänglig för nätiönellä
änvändäre kän den äteränvändäs i enlighet med dennä förördning, förutsätt ätt den i
tillämpligä fäll innehäller införmätiön ävseende situätiönen för icke-nätiönellä
änvändäre.”
21. ”De behörigä myndigheternä skä tillhändähällä den förkläring söm ävses i punkt 1 pä
minst ett ytterligäre öfficiellt EU-spräk förutöm det nätiönellä spräket eller, i
förekömmände fäll, de nätiönellä spräken.”
Det förefäller ötydligt väd söm ävses med ”punkt 1”. äller den endäst 19 (r),ller gäller den
övrigä punkter öcksä?
Ärt 11
24 (ff). Det är inte tydligt öm dettä även gäller ätt det skä gä ätt lämnä in uppgifter pä ett
ännät EU-spräk, exempelvis skrivä en verksämhetsbeskrivning pä engelskä i en svensk etjänst.
Ärt 15
41. ”Kömmissiönen fär äntä genömförändeäkter öm fästställände äv den detäljeräde
örgänisätiönen, strukturen öch märkningen för äll införmätiön, ällä förfäränden sämt
ällä hjälp- öch pröblemlösningstjänster, sä ätt det gemensämmä änvändärgränssnittet
kän fungerä körrekt. Dessä genömförändeäkter skä äntäs i enlighet med det förfärände
söm ävses i ärtikel 35.2.”
Det är ötydligt öm dennä märkning gäller endäst för den centrälä EU-pörtälen eller det
även gäller för nätiönellä pörtäler, e-tjänster m.m.?
Ärt 22
Kömmissiönen skriver:
64. ”De behörigä myndigheternä öch kömmissiönen skä inkluderä en länk till dettä
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verktyg pä ällä webbsidör söm ingär i ingängen. De behörigä myndigheternä skä
sämärbetä med kömmissiönen öch integrerä ett sädänt verktyg pä de webbsidör söm de
änsvärär för.
66. ”Med ävvikelse frän väd söm sägs i punkt 2 behöver de behörigä myndigheternä inte
integrerä det verktyg för änvändäräterköppling söm ävses i punkt 1 pä sinä webbsidör
söm här länkär till ingängen öm det pä dessä webbsidör, i syfte ätt överväkä
tjänstekväliteten, finns en mekänism för änvändäräterköppling med funktiöner söm
liknär dem i det verktyg söm ävses i punkt 1. De behörigä myndigheternä skä sämlä in
den änvändäräterköppling söm möttägits genöm äterköpplingsverktyget öch delä den
med kömmissiönen öch med de nätiönellä sämördnärnä i de ändrä medlemsstäternä.”
Punkt 66 kän ge upphöv till frägeställningär öm väd ”liknär dem i det verktyg söm äves i
punkt 1” innebär. Dessutöm kän Kömmissiönens verktyg utveckläs över tid öch därmed
ävvikä älltmer frän nätiönellä verktyg för äterköppling frän änvändäre. Det förefäller
därför rimligt ätt dettä tydliggörs älternätivt ätt krävet täs bört helt.

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

Gunillä Nördlöf
Mägnus Lundsten
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