
Maria Nilsson, Svenska Bankföreningen

Regelrådet avstyrker Justitiedeparte-
mentets remiss av betänkandet ”Ge-
nomförande av EU:s nya redovisningsdi-
rektiv (SOU 2014:22)” på grund av brister 
i beskrivningen av hur förslaget påverkar 
företagens administrativa kostnader. 
Även den tillhörande konsekvensutred-
ningen bedöms bristfällig.

I stort sett samtliga företag i Sverige som 
upprättar årsredovisningar påverkas av 
förslaget men främst kommer effekterna sy-
nas hos små och medelstora företag samt 
företag av allmänt intresse, exempelvis 
noterade företag och publika aktiebolag.
Av remissen framgår att flera företag kom-
mer att få minskade administrativa kostna-
der till följd av att många upplysningskrav 
försvinner. Regelrådet kan dock samman-
taget inte göra en bedömning av hur de 
administrativa kostnaderna förändras då 
brister föreligger i beskrivningen av eventu-
ella ökade kostnader för företag av allmänt 
intresse.

Vad gäller konsekvensutredningens sam-
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mantagna kvalitet anser Regelrådet att det 
är positivt att det lämnats exempel på
kostnadsminskningar för både små och 
medelstora företag. Däremot är det en 
allvarlig brist att kostnadsförändringen 
för företag av allmänt intresse och stora 
företag inom utvinnings- och skogsindustrin 
saknas. Det är också en brist att föränd-
ringarna på konkurrensförhållandena enbart 
belyser de konkurrensfördelar små företag 
kan komma att åtnjuta i och med förslaget. 
Även eventuella konkurrensnackdelar behö-
ver beskrivas enligt Regelrådet. 

Slutligen finner Regelrådet att konsekven-
serna av de delar av förslaget som innebär 
s.k. gold-plating borde ha utretts mer.

Bakgrunden till utredningens förslag är ett 
nytt EU-direktiv som ersätter de två tidigare 
direktiven på redovisningsområdet som lig-
ger till grund för svensk redovisningslagstift-
ning. Ett uttalat syfte med det nya direktivet 
var enligt EU-kommissionen att förenkla 
regelverket för berörda företag.

Regelrådet tillstyrker Naturvårdsverkets 
förslag till ändringar i förordningarna 
om stora förbränningsanläggningar, om 
förbränning av avfall och om användning 
av organiska lösningsmedel.  

Enligt Regelrådet uppnås syftet med försla-
get på ett enkelt sätt och till relativt sett låga 
administrativa kostnader för företag. 
Regelrådet anser att konsekvensutredning-
en uppfyller de krav som ställs i förordning-
en om konsekvensutredningar. Den innehål-
ler en mycket tydlig och bra redovisning av 
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genomförandet av EU-direktivet om indu-
striutsläpp. Det handlar bland annat om att 
komplettera förordningen om stora förbrän-
ningsanläggningar med nya regler om start- 
och stopp perioder. Det lämnas också 35 
förslag vars syfte är att förenkla regelverket 
på olika sätt för de berörda företagen. 

 Läs hela yttrandet här

hur Naturvårdsverkets förslag förhåller sig till 
det som krävs enligt EU-rätten. Regelrådet 
ser också positivt på att det har funnits en 
dialog med företagen om de förslag som 
lämnats och att många förslag är avsedda 
att åtgärda problem som företagen pekat 
på.

Samtliga förslag handlar om det svenska 

Läs hela yttrandet här
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-naturvardsverkets-forslag-till-andringar-i-forordningen-2013252-om-stora-forbranningsanlaggningar-forordningen-2013253-om-forbranning-av-avfall-och-forordningen-2013254-om-anva/
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-justitiedepartementets-remiss-av-betankandet-genomforande-av-eus-nya-redovisningsdirektiv-sou-201422-2/
http://www.regelradet.se/wp-content/uploads/2014/02/Regelradets_arsrapport_-2013_-web.pdf
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Regelrådet avstyrker Livsmedelsverkets 
förslag till nya föreskrifter om ett effekti-
vare kontrollsystem av Östersjöfisk som 
ska exporteras till andra länder inom EU.

De administrativa och övriga kostnader som 
förslaget kan förväntas medföra för före-
tag bedöms vara ofullständigt beskrivna. 
Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven 
eftersom den bland annat saknar en redovis-
ning av vilka företag som blir direkt berörda 
av förslaget och hur dessa kan komma att 
påverkas av de ändrade kraven. Konse-
kvensutredningen bedöms därför inte hålla 

tillräckligt god kvalitet.
Efter rekommendationer från EU föreslår 
livsmedelsverket ett effektivare kontrollsystem 
för att säkerställa att fisk från Östersjöområdet 
som innehåller för mycket dioxin och pCB inte 
exporteras till EU-medlemsstater.

24 september
Regelrådet sammanträder

8 oktober
Regelrådet sammanträder

16 oktober
Regelrådet medverkar i Tillväxtverkets 
utbildning i att upprätta konsekvensut-
redningar

Nästa nummer av Regelrätt kommer ut 
i oktober 

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler 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 tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande 
av föreskrifter om förebyggande av allvarliga 
kemikalieolyckor.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

miljödepartementets förslag till ändringar i 
lagstiftningen om handel med utsläppsrät-
ter rörande bl.a. frågor om kontoföring och 
avgifter.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

finansdepartementets promemoria genom-
förande av avtal mellan Sveriges regering 
och Amerikas förenta staters regering för att 
förbättra internationell efterlevnad av skatte-
regler och för att genomföra fACtA.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

 
Boverkets förslag till ändring av Boverkets 
byggregler.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Socialstyrelsens förslag om ändring av före-
skrifter om utfärdande av intyg inom  hälso- 
och sjukvården mm.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

Kontroll av Östersjö 
fisk för export

Hur arbetar Europeiska kommissionen 
med konsekvensanalyser? 
Att utreda möjliga konsekvenser av framtida 
lagstiftning är generellt en utmaning. på 
EU-nivå tillkommer ytterligare svårigheter. till 
exempel kan det vara svårt att få tillgång till 
bra data, som dessutom täcker alla 28 med-
lemsländer. En annan aspekt är att de förut-
spådda konsekvenserna av ett förslag, som 
lagts fram av kommissionen, kan komma att 
förändras genom Europaparlamentets och 
ministerrådets ändringsförslag, eller genom 
det sätt medlemsländer tillämpar den slutliga 
lagstiftningen. Det är därför viktigt att alla 
aktörer inom EU:s lagstiftningsprocess tar 
ansvar för att se till att EU:s regler blir så 
enkla och effektiva som möjligt.

Kan ytterligare förstärkningar göras av 
konsekvensanalysarbetet på EU-nivå? 
Vi anser att vi har ett ambitiöst och effektivt 
system, vilket också har bekräftats av flera 
externa experter. Under årens lopp har vi 

konstant arbetat för att förbättra vårt system. 
målet är att förbättra och uppdatera dem på 
basis av våra erfarenheter och utvecklingen 
under de senaste åren. 

Vilka frågor står högst upp på er agenda 
för 2014?
Detta är ett speciellt år med tillträde av en ny 
kommission. Vår nya president, Jean-Claude 
Juncker, har redan bekräftat att ”smart lag-
stiftning” kommer stå högt på den nya kom-
missionens agenda. här kommer revidering-
en av våra riktlinjer för konsekvensanalyser, 
samt de som också genomförs parallellt av 
våra riktlinjer för samråd och utvärdering, att 
bidra till en ytterligare förstärkning av kom-
missionens arbete för ett bättre regelverk. 

Läs hela yttrandet här

Mona Björklund, European Commission, 
Secretariat-General, Head of Unit
SG.C2 — Impact Assessment

Den 10 september 2014 anordnade 
Regelrådet tillsammans med sina fyra 
systerorganisationer i RegwatchEurope 
ett frukostseminarium i Europaparlamen-
tet i Bryssel. Vid seminariet presenterade 
RegwatchEurope sitt nyskrivna positions-
papper adresserat till den nya kommis-
sionen.
     Läs mer om skrivelsen och 
RegwatchEurope här

Mona Björklund
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Skrivelse ”A Smart Agenda for the New 
European Commission”
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