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Näringslivets erfarenheter

• Stor förbättringspotential finns för det svenska 
arbetet med EU-lagstiftning

• Problemet med överimplementering och in-
effektiv tillämpning kvarstår

• Myndigheternas regelgivning och tillämpning
• Uppföljning och utvärdering av det svenska

genomförandet eller tillämpningen



Exempel på överimplementering och ineffektiv tillämpning 
av EU-lagstiftning

Exempel på överimplementering
• Ändringsdirektiv om åtgärder för att förhindra att det 

finansiella systemet används för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism

• Entreprenörsansvaret (genomförande av 
utstationeringsdirektivet)

• Redovisningsdirektivet (ändringsdirektivet)
• EU:s första järnvägspaket
• Yrkesförarkompetensdirektivet
• Upphandlingsdirektivet – arbetsrättsliga villkor
• EU:s fågeldirektiv
• Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
• Industriutsläppsdirektivet
• Art- och habitatdirektivet – undantag för fredning

Exempel på ineffektiv tillämpning
• Likviditetstäckningskrav för kreditinstitut (LCR-förordningen)
• Förordningen om ekologiska livsmedel
• Förordning om resthalter av bekämpningsmedel i livsmedel



Exempel – allmänna iakttagelser och slutsatser

• Den svenska överimplementeringen och tillämpningen medför kostnader och 
konkurrensnackdelar för både små och stora företag

• Beslut har fattats om överimplementering utan att nyttan visats och kostnader 
och andra konsekvenser utretts

• Ingen ökad måluppfyllelse med striktare tolkningar – endast försämrad 
konkurrenssituation för svenska företag

• Jämförelser med andra länder – kan ge mer effektiva alternativ som inte hämmar 
svenska företags konkurrenskraft

• Avsaknad av systematiska uppföljningar och utvärderingar leder till att ineffektivt 
genomförande och tillämpning, med kostnader och konkurrensnackdelar för 
företag, kan bestå 



Förslag på åtgärder

• Inför en princip om att EU-direktiv ska genomföras i svensk lagstiftning på ett sätt 
som inte försämrar företagens konkurrenskraft

• Ställ tydligare krav på redovisning av överimplementering i konsekvens-
utredningarna i samband med genomförande av EU-lagstiftning

• Inrätta en process och ett forum för diskussion och råd till regeringen beträffande 
genomförande av EU-lagstiftning och tolkning/tillämpning av EU-förordningar

• Skapa rutiner för tidiga och återkommande samråd med näringslivet



Förslag på åtgärder (forts.)

• Genomför svenska konsekvensanalyser av förslag till EU-regler med konsekvenser 
för svenska företag

• Ställ krav på jämförelser med andra nordiska länder och EU-medlemsstater
• Ställ krav på utvärderingar av genomförda EU-direktiv och tolkningar

av EU-förordningar
• Öka det nordiska samarbetet



Tack för er uppmärksamhet!
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