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Konsekvensbeskrivning angående Konkurrensverkets förslag
till föreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas
Under förutsättning att regeringen beslutar om förordning (2020:000) om upphandlingsstatistik i den lydelse som notifierats till EU-kommissionen, eller en lydelse med motsvarande innehåll i sak, avser Konkurrensverket att med stöd av 12 §
i samma förordning besluta om verkställighetsföreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas enligt 6 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.
Konkurrensverket redovisar här sin konsekvensbeskrivning enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Förslag till föreskrifter
bifogas, se bilaga 1.

1

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 23 oktober 2019 i enlighet med propositionen
2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet om en ny lag om upphandlingsstatistik och om revideringar av befintliga upphandlingslagar. Avsikten är att förbättra statistiken om offentliga upphandlingar genom att samla in obearbetade
uppgifter från annonser om upphandling. För att kunna göra det måste annonserna i framtiden publiceras i registrerade annonsdatabaser och de registrerade annonsdatabaserna blir skyldiga att lämna uppgifter från annonserna till statistikmyndigheten.

KKV2002, v2.1, 2018-09-07

Förändringarna regleras i en ny lag om upphandlingsstatistik som träder i kraft
den 1 juli 2020. Revideringar av det befintliga regelverket för offentlig upphandling tillsammans med kravet att annonsera i en registrerad annonsdatabas träder i
kraft den 1 januari 2021. Regeringen har beslutat att Konkurrensverket kommer
att bli registermyndighet och få ansvaret för registrering av och tillsyn över annonsdatabaserna1.

Se 3 § första stycket 3 förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket, lydelse från och med
2020-07-01.
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Ett utkast till förordningen om upphandlingsstatistik har notifierats till EU-kommissionen2. Fortsättningsvis omnämns den notifierade versionen som ”förordningen om upphandlingsstatistik”. Notifiering till EU-kommissionen medför en
frysningsperiod under vilken beslut inte får fattas. Den perioden gick ut den
23 mars 2020. Med notifieringsprocessen följer också att några omfattande förändringar inte kan göras utan att en ny notifiering behöver göras, vilket medför
en ny frysningsperiod. Därför utgår förslaget till föreskrifter samt denna konsekvensbeskrivning från att regeringen kommer att fatta beslut om förordningen enligt
den lydelse som notifierats eller med motsvarande innehåll i sak.
Av 3 § förordningen om upphandlingsstatistik framgår att Konkurrensverket ska
pröva frågor om registrering av annonsdatabaser.
Av 9 § förordningen om upphandlingsstatistik framgår att Konkurrensverket ska
ta ut en ansökningsavgift enligt avgiftsklass 7 i 10 § avgiftsförordningen
(1992:1191) samt att verket ska tillämpa 9–14 §§ avgiftsförordningen vid uttaget av
avgifterna. Enligt 12 § avgiftsförordningen ska en ansökningsavgift betalas för
varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

2

Beskrivning av varför Konkurrensverket tagit fram
föreskrifterna och vad myndigheten vill uppnå med dem

2.1
Förutsättningar för registrering
En ansökan om registrering av en annonsdatabas får göras av den fysiska eller
juridiska person eller den upphandlande myndighet eller enhet som driver annonsdatabasen (6 § första stycket lagen om upphandlingsstatistik). Det innebär att
den som vill registrera flera annonsdatabaser behöver lämna in en ansökan per
annonsdatabas då ansökan för respektive annonsdatabas är ett enskilt avgiftsbelagt ärende som ska resultera i antingen en registrering eller ett avslag på
ansökan.
En annonsdatabas ska registreras om sökanden är lämplig att utöva verksamheten, och det kan antas att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagen
samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen (6 §
andra stycket lagen om upphandlingsstatistik).
En registrerad annonsdatabas ska vara elektronisk och ha vissa närmare beskrivna funktioner (7 § lagen om upphandlingsstatistik). Därutöver innehåller förordningen om upphandlingsstatistik bestämmelser om krav på registrerade annonsdatabaser vad avser funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå (6–8 §§ samma
lag).

Den notifierade versionen av förordningen finns i EU-kommissionens TRIS-databas, se
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=650.
2
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Upphandlingsmyndigheten (UHM) har med stöd av 10 och 11 §§ i förordningen
om upphandlingsstatistik utformat och notifierat föreskrifter avseende statistikdatabasen och registrerade annonsdatabasers tekniska prestanda, funktionalitet,
tillgänglighet och servicenivå samt om upphandlings-ID. Enligt notifieringen
träder dessa föreskrifter i kraft först den 1 augusti 2020 men de omhändertas i viss
mån redan nu i genom en hänvisning i Konkurrensverkets förslag till föreskrifterna som blir aktuell när Upphandlingsmyndighetens föreskrifter träder i kraft.
Konkurrensverket har enligt 12 § förordningen om upphandlingsstatistik ett
bemyndigande att besluta om närmare föreskrifter om handläggningen av
ärenden enligt lagen om upphandlingsstatistik.
2.2
Vad ansökan ska innehålla
Det är den som ansöker om en registrering som ska visa att sökande och den annonsdatabas ansökan avser uppfyller de förutsättningar som finns för registreringen. Konkurrensverkets föreskrifter pekar ut ett antal uppgifter som ansökan
som utgångspunkt behöver innehålla för att verket ska kunna dels bedöma om
förutsättningarna för registrering är uppfyllda, dels handlägga ärendet. Utöver
föreskrifterna finns även information på webbplatsen och ett formulär för
ansökan.
En ansökan om registrering ska därför lämnas i det formulär som Konkurrensverket har anvisat. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet.
Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandes namn, organisationsnummer eller
personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vidare ska den
innehålla uppgifter om namnet på den annonsdatabas som omfattas av ansökan
och eventuell webbadress. Därutöver behöver ansökan innehålla uppgifter som
utgör underlag för att Konkurrensverket ska kunna bedöma om sökanden är
lämplig att bedriva verksamheten och att verksamheten kan antas komma att
bedrivas i enlighet med regelverket, närmare om det nedan.
Om det behövs för bedömningen kan Konkurrensverket enligt förslaget till föreskrifter komma att begära in ytterligare information från sökanden utöver vad
som efterfrågas i formuläret.
2.2.1 Lämplighet att utöva verksamheten
Enligt 6 § andra stycket 1 lagen om upphandlingsstatistik ska den sökande vara
lämplig att utöva verksamheten. Någon ytterligare konkretisering av vad som avses med lämplighet finns inte i vare sig lagen eller förordningen om upphandlingsstatistik. Lämplighet är ett mycket vitt begrepp när det inte har konkretiserats
ytterligare och kan omfatta en mängd olika aspekter. Konkurrensverket har i förslaget till föreskrifter pekat ut vilka typer av uppgifter som Konkurrensverket avser att ta hänsyn till i bedömningen av lämplighetskriteriet för registrering.
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För att en bedömning ska kunna göras av om sökanden är lämplig att utöva verksamheten, ska ansökan innehålla handling som visar att sökanden inte är försatt i
konkurs eller har obetalda skatteskulder eller sociala avgifter. Sökanden ska även
lämna uppgifter om sökanden är dömd för brott som framgår av 13 kap. 1 § lagen
(2016:1145) om upphandlingsstatistik3 eller på annat sätt gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen4. Om sökanden är en juridisk person ska dessa uppgifter lämnas för varje person som för sökanden motsvarar den personkrets som
anges i 13 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, det vill säga sökandes förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt personer som är behöriga
att företräda, fatta beslut om eller kontrollera sökanden.
Att Konkurrensverket hänvisar till upphandlingsregelverket har flera skäl. Dessa
tjänster för annonsering av offentliga upphandlingar ska nyttjas av upphandlande
myndigheter och enheter vilket gör att om tjänsterna upphandlas är dessa regler
tillämpliga i upphandlingen. Dock ska noteras en viktig skillnad mot upphandlingsregelverket. I ärenden om registrering av annonsdatabaser utgör de efterfrågade uppgifterna inte några uteslutningsgrunder i samma avseende som i upphandlingsregelverken utan uppgifterna utgör underlag för den bedömning av
lämpligheten som Konkurrensverket ska göra i handläggningen av ansökningsärendena. En annan fördel med att använda samma aspekter som i upphandlingsregelverket är att det underlättar för aktörer baserade i ett annat EU/EES-land att
veta vilka aspekter som kan ingå i bedömningen då de känns igen från upphandlingsdirektiven. Ytterligare en fördel är att därmed kan EU-kommissionens verktyg eCertis användas för att identifiera motsvarande dokument när sökanden är
baserad i ett annat EU/EES-land, vilket kan underlätta för sökande baserade i ett
annat EU/EES-land att träda in på marknaden genom att registrera en annonsdatabas.
En sökande som är en juridisk person ska därutöver lämna in kopia på registreringsbevis. Om den juridiska personen redan bedriver verksamhet ska den för att
styrka finansiell långsiktighet och stabilitet bifoga årsredovisning, årsbokslut eller
motsvarande sammanställning av den juridiska personens räkenskaper samt
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det närmast föregående räkenskapsåret. En nystartad juridisk person som inte har haft verksamhet tillräckligt
länge för att ha upprättat sådana dokument kan i stället bifoga en affärsplan5 eller
annan motsvarande dokumentation som visar på att det finns en finansiell långsiktighet och stabilitet.

Eller motsvarande regleringar i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet.
4 Exempel på situationer när allvarligt fel i yrkesutövningen kan föreligga är situationer som omfattas av 13 kap.
3 § lagen (2016:1145) om upphandlingsstatistik eller någon av motsvarande paragrafer i lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
5 Som exempel se Almis webbplats https://www.almi.se/kunskapsbanken/mallar/affarsplan/.
3
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En sökande som är en fysisk person ska i stället lämna in en handling som visar
att sökanden inte har näringsförbud.
2.2.2 Verksamheten kommer bedrivas i enlighet med lagen, förordningen och
föreskrifter
Enligt 6 § andra stycket 2 lagen om upphandlingsstatistik ska det kunna antas att
verksamheten kommer bedrivas i enlighet med lagen samt de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. Detta handlar om de krav som ställs på
annonsdatabaserna enligt såväl lagen som förordningen om upphandlingsstatistik
samt, när de trätt i kraft, Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.
För att en bedömning ska kunna göras i dessa avseenden behöver sökanden lämna uppgifter om annonsdatabasens tekniska prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå samt uppgifter om hur sökanden säkerställer att statistikuppgifter kan lämnas till statistikmyndigheten.
Då de flesta av kraven är ställda som funktionskrav är det i många fall inte möjligt
att begära att sökanden ska bifoga någon specifik handling för att visa att kraven
uppfylls. Därför ställs i föreskrifterna krav på att ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet (3 § KKVFS 2020:x) samt att ansökan ska innehålla
uppgifter om annonsdatabasens tekniska prestanda, funktionalitet, tillgänglighet
och servicenivå utifrån de krav som ställs i lagen om upphandlingsstatistik, förordningen om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter när de träder i kraft (4 § första stycket 3 KKVFS 2020:x). Därutöver kommer
sedan ansökningsformuläret utformas så att sökanden ska beskriva hur funktionskraven uppfylls. Det kommer även att finnas ytterligare information om detta på
Konkurrensverkets webbplats.
Kommande revidering med anledning av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli medan Upphandlingsmyndighetens föreskrifter enligt notifieringen beräknas träda i kraft först 1 augusti 2020. I detta
förslag till föreskrifter har tagits viss höjd för Upphandlingsmyndighetens föreskrifter genom hänvisningen i 4 § första stycket 3 KKVFS 2020:x. Dock är den
slutliga versionen av deras föreskrifter samt de tillhörande anvisningarna inte
klara än. Därför kan dessa föreskrifter om vad ansökan ska innehålla för att visa
att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med föreskrifterna komma att revideras utifrån de krav som ställs i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter och
tillhörande anvisningar. Exakt vad som kan tillkomma är i dagsläget inte klart då
den notifierade versionen av föreskrifterna är på remiss och hänvisar till andra
underlag på Upphandlingsmyndighetens webbplats som ännu inte är klara.
2.3
Handläggningen
Enligt förslaget till föreskrifter ska ansökan lämnas i det formulär som finns tillgängligt på Konkurrensverkets webbplats och i övrigt på det sätt som Konkurrensverket anvisar. Konkurrensverket har för avsikt att skapa ett webbformulär
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där sökanden kan fylla i de uppgifter som ska finnas i ansökan samt bifoga de
dokument som ska följa med ansökan. Även om verket föredrar att sökanden
använder webbformuläret då det bidrar till att ansökan är fullständig när den
skickas in kommer det vara möjligt för sökanden att skriva ut formuläret och
antingen skicka eller lämna in det till Konkurrensverket.
På Konkurrensverket pågår ett arbete för att öka digitaliseringen av verkets samtliga handläggningsprocesser. För att hushålla med offentliga medel behöver detta
utvecklingsarbete genomföras sammanhållet för flera olika processer inom verket.
En följd av det är att även om ansökan kan göras via webbformuläret på Konkurrensverkets webbplats kommer ansökningsförfarandet inledningsvis inte vara
fullt ut elektroniskt. Eftersom uppgifterna om faktiska förhållanden ska lämnas på
heder och samvete behövs en sanningsförsäkran från en behörig person för sökanden. I dagsläget har Konkurrensverket inte någon möjlighet till e-tjänster och
digitala signaturer varför sanningsförsäkran behöver skrivas ut och postas eller
lämnas in till Konkurrensverket.

3

Alternativa lösningar och effekter om någon reglering inte
kommer till stånd

Ett alternativ till reglering genom verkställighetsföreskrifter är att Konkurrensverket informerar marknaden om hur en ansökan ska vara utformad utan att
reglera detta närmare. Ett annat alternativ är att verket meddelar allmänna råd
med icke-bindande rekommendationer om detta. Allmänna råd och information
skulle kunna ge likvärdig nytta som verkställighetsföreskrifter vad gäller möjligheten att förtydliga för dem som driver annonsdatabaser om vad en ansökan om
registrering ska innehålla.
Genom allmänna råd och information skulle den som ansöker om registrering
emellertid inte vara bunden att följa det som Konkurrensverket anger, utan ha en
större frihet att välja hur ansökan utformas. För verkets del skulle detta kunna
innebära en större andel ansökningar som är bristfälligt utformade och där verket
följaktligen skulle behöva begära in omfattande kompletteringar. För de som ansöker om registrering kan det i sin tur innebära att handläggningsprocessen förlängs. Eftersom begreppet lämplighet i detta sammanhang inte är konkretiserat i
lag eller förordning bidrar föreskriftsformen dessutom till ökad transparens och
rättssäkerhet avseende vilka aspekter Konkurrensverket har för avsikt att väga in
i den bedömningen.
Alternativet att reglera uppgiftslämnandet i ansökan, kompletterat med information och ett ansökningsformulär på webbplatsen, framstår av dessa skäl som det
mest ändamålsenliga. Konkurrensverket ser även behov av att komplettera föreskrifterna med informationsinsatser, särskilt som tidsperioden för genomförandet
av reformen varit begränsad.
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Berörda av regleringen

Varken i lagen eller i förordningen om upphandlingsstatistik finns det någon
skyldighet att registrera en annonsdatabas. Däremot kommer upphandlingslagarna6 från och med den 1 januari 2021 innehålla en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att publicera annonser om offentliga upphandlingar i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen om upphandlingsstatistik. Därmed blir registrering en nödvändighet för den som vill erbjuda annonseringstjänster för offentliga upphandlingar.
Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas
enligt lagen om upphandlingsstatistik berör dem som ansöker om registrering av
en annonsdatabas.
På marknaden för elektroniska databaser som är allmänt tillgängliga finns i dag
uppskattningsvis fyra till sex aktörer verksamma i Sverige som kan väntas ansöka
om registrering. I departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet
(Ds 2017:48) uppskattade Finansdepartementet att det kan komma att handla om
tio registrerade annonsdatabaser. Dessa kan enligt promemorian drivas av antingen någon av de i dag befintliga aktörerna, någon ny aktör som träder in på marknaden eller av en upphandlande myndighet eller enhet som väljer att skapa sin
egen registrerade annonsdatabas.

5

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på

Enligt 12 § förordningen om upphandlingsstatistik får Konkurrensverket meddela
verkställighetsföreskrifter om handläggningen av ärenden enligt lagen om upphandlingsstatistik.

6

Konsekvenser

De villkor som ska vara uppfyllda för att en annonsdatabas ska registreras fastställs i lagen om upphandlingsstatistik och förordningen om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens kommande föreskrifter. Konkurrensverkets föreskrifter lägger inte till några ytterligare villkor eller krav för registreringen
utöver de som ställs i lagen, förordningen och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter. Konsekvensbeskrivning för de villkor som uppställs för registreringen

10 kap. 5 a §, 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 § och 19 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 6 a §,
16 kap. 16 §, 17 kap. 2 § och 19 kap. 13 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 8 kap. 7
a §, 14 kap. 16 § och 15 kap. 5 a § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner samt 8 kap. 5 § och 15 kap. 7
a § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
6
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finns därmed i propositionen Statistik på upphandlingsområdet7, departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet8 samt Upphandlingsmyndighetens
konsekvensbeskrivningar för deras föreskrifter9.
6.1
Uppgifter om innehållet i en ansökan
Enligt förslaget specificerar Konkurrensverkets föreskrifter vad en ansökan behöver innehålla för att verket ska kunna pröva om sökanden och annonsdatabasen uppfyller de villkor som ställs i lagen, förordningen och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.
Det är den som ansöker som ska visa att samtliga villkor för registreringen är
uppfyllda. Eftersom Konkurrensverket i föreskrifterna specificerat vilka uppgifter
och underlag som verket kommer att efterfråga innebär föreskrifterna en minskad
administrativ börda för den som söker. Behovet av kompletteringar av ansökningar kan minimeras. Därmed kommer såväl Konkurrensverket som de som ansöker
behöva lägga mindre tid på frågor och osäkerhet om vad en ansökan ska innehålla för att en prövning ska kunna ske.
6.2
Inlämnade av ansökan
Enligt förslaget ska ansökan lämnas till Konkurrensverket i det formulär som
verket har anvisat på sin webbplats. Konkurrensverket bedömer att föreskrifternas precisering av ansökningsförfarandet kommer att innebära en mindre inledande kostnad för verket för att skapa webbformulär för en ansökan. Sammantaget
kommer preciseringen dock sannolikt att innebära att Konkurrensverket behöver
ägna mindre resurser åt exempelvis frågor från sökande. Hanteringen av ansökningar förenklas även genom att de kommer in till myndigheten i ett och samma
format samt på ett och samma sätt.
6.3
Sammanfattande konsekvenser
Konkurrensverket bedömer att föreskrifterna ökar transparensen och förutsägbarheten i ansökningsförfarandet. Förskrifterna tar hänsyn till att även nystartade
företag ska kunna ansöka om registrering av en annonsdatabas. De tar även hänsyn till att företag baserade i andra länder ska kunna ansöka om registrering.
Föreskrifterna medför inte några konsekvenser av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Förslaget innebär därmed sammanfattningsvis en effektiv och rättssäker handläggning av ansökningar
om registrering.

Prop. 2018/19:142
Ds 2017:48
9 De notifierade versionerna av föreskrifterna samt tillhörande konsekvensbeskrivningar finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omossmeny/om-oss/vart-uppdrag/Nylagstiftning-2020/.
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Övrigt

7.1

Särskild hänsyn vad gäller tidpunkten för ikraftträdandet och behov
av speciella informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Konkurrensverket är medvetet
om att detta är en kort tid för införande av föreskrifter men har tagit hänsyn till att
det nya regelverket för registrering av annonsdatabaser träder i kraft den 1 juli
2020 och förordningen om upphandlingsstatistik ännu inte är beslutad.
Föreskrifterna kan också behöva revideras med anledning av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål samt
om upphandlings-ID då dessa träder i kraft först 1 augusti.
Konkurrensverket har informerat vid samråd med aktörer på marknaden både i
december 2019 och februari 2020 om att verket överväger att ta fram föreskrifter
om vad en ansökan ska innehålla.
Tidpunkten för ikraftträdandet av det nya regelverket för upphandlingsstatistik
samt skyldigheten för upphandlande myndigheter och enheter att annonsera i en
registrerad annonsdatabas, och därmed tiden däremellan för förberedelser, har
kommenterats av aktörer i Finansdepartementets remittering av ändringar i bland
annat upphandlingsförordningen10. Konkurrensverket kan inte genom sitt bemyndigande påverka förberedelsetiden för aktörerna. Men genom föreskrifterna
och övriga informationsinsatser är avsikten att ge förutsebara förutsättningar för
ansökningsförfarandet och genom att vara tydliga med vad ansökan behöver
innehålla effektivisera handläggningen och minska behovet av kompletteringar.
Utöver föreskrifterna kommer det även finnas information om ansökan och ett
ansökningsformulär på Konkurrensverkets webbplats som också kommer bidra
till att förtydliga och öka transparensen om hur Konkurrensverket avser att hantera ansökningarna.
För att öka kännedomen om vilken information en ansökan ska innehålla planerar
Konkurrensverket att, inför och i samband med föreskrifternas ikraftträdande, informera om regleringen och vad den får för betydelse för berörda företag.
7.2

Bedömning av behovet av underrättelse för anmälan till EUkommissionen
Kravställningen för att en annonsdatabas ska registreras från och med 1 juli 2020
framgår av lagen och förordningen, vilka båda har notifierats i enlighet med EU:s
tjänstedirektiv. De nu föreslagna föreskrifterna innehåller inte några ytterligare

Finansdepartementets remiss med dnr Fi2020/00495/OU, se
https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-av-promemoria-andringar-i-upphandlingsforordningen-ochforordningen-om-kollektivtrafik-med-anledning-av-regleringen-om-upphandlingsstatistik/.
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kravställningar. De innebär enbart en konkretisering av vilken information Konkurrensverket bedömer behöver finnas inledningsvis i en ansökan för att verket
ska kunna bedöma om annonsdatabasen och den som driver annonsdatabasen
uppfyller de krav som ställs för en registrering. I det fall konkretiseringen innebär
att viss dokumentation ska bifogas ansökan är det dock inte avgränsat till dokument från svenska myndigheter utan kan även vara motsvarande dokumentation
från sökandes hemland. I de fall sökanden är baserad i ett annat EU/EES-land används kommissionens verktyg eCertis för att identifiera vilka handlingar det är.
Sammantaget bedömer Konkurrensverket därför att förslaget inte innehåller
sådana krav som avses i artiklarna 15.7 och 39.5 andra stycket i tjänstedirektivet11
och att någon skyldighet att anmäla förslaget enligt 2 § förordningen (2009:1078)
om tjänster på den inre marknaden inte föreligger.
I 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler föreskrivs att en myndighet som
avser fatta beslut om en teknisk regel i god tid ska underrätta Kommerskollegium
om det förslag som har utarbetats. Enligt Konkurrensverkets bedömning är inte
de föreslagna föreskrifterna sådana tekniska regler där underrättelse krävs enligt
förordningen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre
marknaden.
11
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