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Förordning
om ändring i förordningen (1998:279) med
instruktion för Kommerskollegium;

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

utfärdad den 24 maj 2006.
Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1998:279) med instruktion
för Kommerskollegium skall ha följande lydelse.
4 §1 Kollegiet skall
1. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga frågor om import- och exportlicenser och reglering av utrikeshandeln m.m.
som följer av Sveriges deltagande i tullunionen, om inte andra myndigheter
har den uppgiften,
2. inom sitt verksamhetsområde informera främst myndigheter och näringsliv om EG:s och WTO:s regelverk samt om andra relevanta regelverk,
3. i enlighet med WTO:s TBT-avtal och SPS-avtal samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster2, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG3 anmäla sådana regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden enligt nämnda avtal och direktiv,
4. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1996:830)
om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri
rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen,
5. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och följa det internationella arbetet på handelsprocedurområdet,
6. handlägga frågor om handelskamrar,
7. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska området, om inte andra myndigheter har den
uppgiften,
8. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket efterlevs i
Sverige,
9. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1999:762)
om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor, och
10. enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om
handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan
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grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 4 vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som ankommer på sådan.
Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2006.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)
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