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2020-01-17
Digitaliseringsavdelningen

Tillhandahållare av paketleveranstjänster samt
övriga berörda myndigheter, företag och
organisationer enligt sändlista

Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan och
lämnande av annan information rörande
paketleveranstjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över PTS förslag
till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande
paketleveranstjänster. Handlingarna bifogas samt finns tillgängliga på PTS
webbplats, www.pts.se.
Bakgrund till förslaget

Till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den
18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen)
och lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till förordningen är
tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige skyldiga att anmäla och lämna
uppgifter om sin verksamhet till Post- och telestyrelsen (PTS).
PTS har efter dessa reglers ikraftträdande identifierat behovet av att närmare
reglera dels vad en anmälan ska innehålla för uppgifter, dels hur insamlingen av
uppgifter från tillhandahållare ska gå till. Myndigheten bedömer att nuvarande
förfarande bidrar till överflödig administration för både berörda tillhandahållare
och PTS.
PTS avser därför att med stöd av 5 § förordning (2019:190) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande
paketleveranstjänster meddela verkställighetsföreskrifter som klargör hur
anmälan ska göras och vilka uppgifter den ska innehålla samt hur annan
information rörande paketleveranstjänster ska lämnas till myndigheten.
Förslagets innehåll

PTS föreslår i huvudsak följande:

Post- och telestyrelsen
Postadress:

Besöksadress:

Telefon: 08-678 55 00

Box 5398

Valhallavägen 117 A

Telefax: 08-678 55 05

102 49 Stockholm

www.pts.se

pts@pts.se
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 Anmälan
o ska vara skriftlig
o ska innehålla
 tillhandahållarens namn och organisationsnummer,
 tillhandahållarens postadress,
 om tillhandahållaren är etablerad i andra medlemsstater
(EU/EES) än Sverige, samt
 antalet personer hos tillhandahållaren som under
föregående kalenderår i genomsnitt var sysselsatta med
paketleveranstjänster i Sverige
o ska lämnas till PTS enligt det format som anges på
myndighetens webbplats.
 Uppgifter om verksamheten
o ska, för tillhandahållare som omfattas av skyldigheterna i artikel
4.1 - 4.3 i EU-förordningen, lämnas i formulär fastställt av EUkommissionen som tillhandahålls på PTS webbplats, i enlighet
med vad som anges där.
 Prislista
o ska, för tillhandahållare som omfattas av skyldigheten i artikel
5.1 i EU-förordningen, lämnas till PTS enligt det format som
anges på myndighetens webbplats.
Ert yttrande

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 28 februari 2020. PTS tar
emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange
diarienummer 19-13379 i ärenderaden. PTS föreskrifter är avsedda att träda i
kraft den 1 juni 2020.
Frågor rörande remissen besvaras av Joakim Levin, joakim.levin@pts.se
De handlingar som bifogas är:
1. Konsekvensutredning
2. Föreslagna föreskrifter (Bilaga 1), och
3. Sändlista
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