
 

_______________________________________________________________________________________ 

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet: 

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se 

102 15  STOCKHOLM       

      

    

 

 

Utrikesdepartementet 

Internationell handelspolitik och EU:s inre marknad 

103 33 Stockholm 

 

 

Stockholm   Ert dnr  Vårt dnr  

2017-08-15   UD2017/08107/HI 2017/079 

 

 

Remissvar angående EU-kommissionens förslag gällande skapandet av en samlad digital 

portal – ”Single Digital Gateway” 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

God och lättillgänglig information om lagar och regler som gäller på den inre marknaden och 

i olika medlemsstater, i gränsöverskridande affärer på EU:s inre marknad är av betydelse för 

företagens konkurrenskraft. Att samla företagsrelevant information på ett ställe förenklar för 

företagen och är därför positivt. Den digitala portalen är avsedd att vara en central 

samlingsplats som ska hjälpa företag att finna information om vad som krävs för att göra 

affärer i olika medlemsstater. Den digitala portalen handlar inte bara om att tillhandahålla 

information på ett ställe utan också om att erbjuda möjlighet att använda elektroniska 

förfaranden såsom exempelvis elektroniska ansökningsblanketter. 

 

NNR noterar att underlagen innehåller en konsekvensutredning som tagits fram av EU-

kommissionen. Konsekvensutredningen visar att det för europeiska företag i stort finns 

möjlighet till besparingar om förordningen genomförs. NNR menar att EU-kommissionens 

konsekvensutredning behöver kompletteras med en konsekvensutredning med fokus på 

svenska företags förutsättningar och omständigheter. En av frågorna att besvara i en sådan 

konsekvensutredning är hur svenska företag skulle kunna dra nytta av de möjliga positiva 

effekter som förslaget enligt EU-kommissionen kan medföra. 

 

NNR noterar i punkten 4. av motiveringen (Budgetkostnader) att EU-kommissionen 

uppskattar en initial kostnad på 109 miljoner Euro för genomförandet av förordningen. 

Kommissionen skriver sedan att dessa kostnader för EU och för medlemsstaterna skulle delvis 

kompenseras genom besparingar för företagen som är inblandade i gränsöverskridande 

verksamhet. NNR har svårt att se att kostnader för EU och besparingar för europeiska företag 

skulle vara kommunicerande kärl. Besparingar för företagen skulle kunna medföra en 

kompensation för EU:s kostnader om Kommissionen och medlemsstaterna inför ett 

avgiftsuttag gentemot företagen till belopp som motsvarar besparingarna. Det framgår dock 

inte klart av underlagen till förordningen att kommissionen förutser ett sådant avgiftsuttag 

gentemot företagen. NNR menar att ett avgiftsuttag gentemot företagen måste framgå av en 

konsekvensutredning, oavsett om detta avgiftsuttag bedöms kompenseras av 

kostnadsminskningar för företagskollektivet. 



 

 

 

NNR vill också uppmärksamma att tillgång till online-förfaranden generellt sett är positivt för 

företagen men att dessa förfaranden inte får förutsätta tekniska lösningar som kan bli 

kostsamma för särskilt de små företagen. 

 

NNR uppmärksammar också Bilaga 1 i dokumentet ANNEXES 1 to 3 där det i 

”Informationsområden som rör företag” framgår att information om rättigheter och 

skyldigheter när det gäller socialförsäkringar i unionen, ska ingå. NNR menar att det behöver 

förtydligas i denna punkt att inte enbart regler om socialförsäkringar för anställda utan även 

för enskilda företagare ska framgå (gäller andra punkten inom området ”Personal”). 

 

NNR ställer sig sammanfattningsvis positivt till förslaget till förordning men finner att vissa 

delar av Kommissionens konsekvensutredning behöver kompletteras samt att specifika 

konsekvenser för svenska företag behöver utredas.  
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