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utfärdad den 6 juni 2002.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium2
dels att 7 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § skall utgå,
dels att 1, 3, 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse.
1 §3 Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU), särskilt deltagandet i den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är
Sveriges intresse av en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt multilateralt handelssystem och av fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.
3 §4 Kollegiet skall
1. vara samordningscentral för behandling av sådana frågor som uppstår i
samband med genomförandet av den inre marknaden och som har kommit in
från andra medlemsstater i EU eller från Europeiska gemenskapernas kommission,
2. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan vända sig med problem
på den inre marknaden, och
3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt
lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets
tjänster.
Kollegiet skall samråda med Utrikesdepartementet vid behandlingen av
sådana ärenden i 1 som har kommit in från kommissionen.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1,
Celex 32000L0031).
2
Senaste lydelse av 7 § 1999:552.
3
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
4
Senaste lydelse 2000:81.
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9 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.
Om ett ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får det avgöras
av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller
i särskilda beslut.
Handelsprocedurrådet skall sammanträda när ordföranden anser att det
behövs.
10 §5 Ordförande och ledamöter i handelsprocedurrådet utses, efter förslag
av kollegiet, av regeringen för en bestämd tid.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
ANNA LINDH
Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)
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