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Oklara effekter för
eko-odlare
Regelrådet har i sin granskning av EUkommissionens konsekvensutredning till
förslaget om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter sett
att förslagets effekter på företag i Sverige i flera avseenden inte går att utläsa.
Den föreslagna förordningen syftar enligt
kommissionen till att genom regeländringar undanröja hinder för utvecklingen
av ekologisk produktion inom EU, säkra
rättvisa konkurrensvillkor för aktörer inom
ekologisk produktion och bevara och stärka
konsumenternas förtroende för ekologiska
produkter.
Enligt Regelrådet ger konsekvensutredningen inte någon god överblick av hur den
svenska marknaden för ekologiska produkter ser ut idag. Vad som karaktäriserar
svenska producenter av ekologiska produkter och deras produktion menar Regelrådet
behöver beskrivas utförligare för att en
bedömning av förslagets konsekvenser ska
kunna göras. Bl.a. föreslås att en mängd
olika undantag som aktörer inom ekologisk
produktion idag kan tillämpa ska tas bort.
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Hur borttagandet av dessa undantag slår
mot företag i Sverige går inte att utläsa av
konsekvensutredningen.
Vidare anser Regelrådet att konsekvensutredningen inte lyckas beskriva hur den
svenska marknaden för ekologiska produkter kommer att utvecklas till följd av förslaget. På vilket sätt utbud och efterfrågan kan
påverkas och hur pris på ekologiska produkter kan förändras är, enligt Regelrådet,
svårt att utläsa. Om förslaget får effekter för
antalet aktörer inom ekologisk produktion är
också det svårt att uttyda.

Enligt Regelrådets tilläggsdirektiv (direktiv
2011:71) ska rådet bistå regelgivare om
dessa begär det med att granska konsekvensutredningar på sådana förslag från EU
som bedöms ha stor påverkan på företag
i Sverige och lämna råd om vad en svensk
konsekvensutredning bör innehålla.
Landsbygdsdepartementet inkom i april
2014 med en begäran om gransking av
konsekvensutredningen till förslaget om
ekologisk produktion och märkning av
produkter.
Läs hela yttrandet här

Ökat krångel för livsmedelshandlare
Regelrådet avstyrker Livsmedelsverkets
förslag till föreskrifter om livsmedelsinformation. Enligt Regelrådet saknas
underlag för att kunna bedöma de
administrativa kostnaderna.
Förslaget innebär en utökad skyldighet
att lämna livsmedelsinformation. Enligt
Regelrådet är det inte tillräckligt analyserat
och tydligt redovisat vilka administrativa
kostnader förslaget får för berörda företag.
Livsmedelsverket har inte redogjort för den
totala kostnadsförändringen för företag
som följer av förslaget. Livsmedelsverket
har heller inte angivit syftet med de ökade

kraven i förslaget, som dessutom går
utöver kraven som följer av EUs informationsförordning.
Eftersom de administrativa kostnaderna
är ofullständigt beskrivna menar Regelrådet att även konsekvensutredningen är
bristfällig. Vidare uppger Livsmedelsverket
i sin konsekvensutredning att en ökad
provtagning till följd av förslaget av icke
färdigförpackad mat troligen kommer
aktualiseras. Däremot görs ingen koppling
till företagens kostnader. Regelrådet anser
att en kostnadsberäkning borde ha gjorts
även för tillsynen.
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Syftet bakom reglerna är att konsumenterna ska få tillgång till de uppgifter om
respektive livsmedel
som Svenska
behövs
för att
Maria Nilsson,
Bankföreningen
göra medvetna val. Samtidigt som man inte
får ”drunkna” i information som man inte
efterfrågat. Informationsplikten ska heller
inte onödigt belasta den enskilde livsmedelsföretagaren med administrativa bördor.
Läs hela yttrandet här

Enklare att få ersättning för höga sjuklönekostnader
Regelrådet tillstyrker Socialdepartementets promemoria Ersättning för höga
sjuklönekostnader.

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Colourbox

Förslaget innebär att arbetsgivare ska kunna
få ersättning för den del av sjuklönekostnaden som överstiger en viss andel av arbetsgiEnligt Regelrådet uppnås syftet med
varens totala lönekostnad, genom att lämna
förslaget på ett enkelt sätt och med relativt
kompletterande uppgifter i arbetsgivardebegränsade administrativa kostnader för
klarationen. Förenklingen för arbetsgivarna
företag. Regelrådet anser att konsevensutredningen är godtagbar. Det finns tydliga be- blir att de inte behöver lämna in en särskild
skrivningar av förslagets effekter för berörda ansökan om ersättning, vilket krävs idag.
företags administrativa kostnader och andra
effekter på företagens kostnader.
Läs hela yttrandet här

Intervju med Ulrik Wehtje, Ordförande
Näringslivets Regelnämnd, NNR
Hur ser du på ditt nya uppdrag som ordförande för NNR?
- Det är med glädje jag mottagit förtroendet
att som ordförande få leda NNRs viktiga
arbete. NNR, med sina medarbetare och 18
medlemsorganisationer, lyfter på ett tydligt
sätt fram regelförbättringarnas betydelse
för ett ännu bättre klimat för näringslivsutveckling i Sverige. Att få vara med och driva
dessa viktiga frågor känns väldigt meningsfullt.
Vad anser du är viktigast i arbetet med
konsekvensutredningar?
- I näringslivet är det viktigt att grunda beslut
genom att tänka efter före och sedan välja
den mest kostnadseffektiva lösningen. Tyvärr
har det inte alltid varit en självklarhet inom
politik och myndighetsutövning. Genom nya
regler visar politiker handlingskraft, även
om effekten är dåligt utredd. Tillskapandet
och permanentandet av Regelrådet som
genom sina granskningar ger myndigheter
och departement råd hur de ska förbättra
sina utredningar, är ett första steg. Vi på

Justitiedepartementets promemoria Patentoch marknadsdomstol.
Avstyrker
Bristfällig utredning
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för
luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter
om flygburet kollisionsvarningssystem och
transponder.
Tillstyrker
Godtagbar utredning
Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter
om virkesmätning.
Tillstyrker
Godtagbar utredning

Ulrik Wehtje

NNR kommer att verka för att verka för höjd
kvalitet i utredningarna och det sker
bl.a. genom ett förstärkt mandat för
Regelrådet att skicka tillbaka ofullständiga
förslag, stöd till regelgivare att beräkna
företagens alla effekter och ett krav att välja
den minst kostsamma lösningen.
Hur kan arbetet med regelförenkling för
företag förbättras ytterligare?
- Enligt min mening är högsta prioritet
att hålla fokus på regelförbättringarnas
betydelse. Att åter sätta mätbara mål så att
arbetet inte stannar vid lösa ambitioner som
inte leder till reella förändringar av verkligheten för företagen, samt att genomföra de
regelförbättringar som företagen efterfrågar.
Vi vet att bättre regler ger tillväxt!

25 juni
Regelrådet sammanträder
27 aug
Höstens första sammanträde efter
sommaruppehållet
Nästa nummer av Regelrätt kommer ut
i september.
Kansliet är bemannat hela sommaren
så tveka inte att kontakta oss.

Finansinspektionens förslag till nya regler
och tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se

Regelrådet bedömer om förslag till regler utformas så att de uppnår sitt syfte
på ett enkelt sätt och till en relativt sett
låg administrativ kostnad för företag.
En annan viktig del är att titta på om
konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.
Läs mer om Regelrådets uppdrag
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