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Anmälan om tekniska regler och anmälan enligt 
tjänstedirektivet  
Tekniska föreskrifter 
Transportstyrelsens föreskriftsförslag om ändringar i Transportstyrelsen 
föreskrifter (TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning 
samt uppsikt över övningskörning i trafikskola bedöms inte behöva anmälas 
till kommissionen enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 

Grund för bedömningen 
Eventuella ändringar i föreskrifterna handlar om var trafikläraren får befinna 
sig när denne utövar uppsikt över övningskörning för vissa 
körkortsbehörigheter.  

Det handlar således varken om tekniska föreskrifter eller föreskrifter som 
reglerar etablering eller leverans av e-tjänster. 

Tjänstedirektivet 
Transportstyrelsens föreskriftsförslag om ändringar i Transportstyrelsen 
föreskrifter (TSFS 2010:81) om skylt vid övningskörning och körträning 
samt uppsikt över övningskörning i trafikskola bedöms inte behöva anmälas 
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). 
Avstämning med Kommerskollegium sker i samband med externremiss.  

Grund för bedömningen 
Av 4 kap. 6 § första stycket körkortsförordningen (1998:980) framgår att 
den som har uppsikt över övningskörningen ska följa med i bilen vid den 
körandes sida. Av 8 kap. 8 § andra stycket i körkortsförordningen framgår 
att Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från 
bland annat 4 kap. 6 § första stycket i förordningen för övningskörning vid 
trafikskola. Den föreslagna regleringen innebär undantag från kravet på att 
följa med i bilen vid den körandes sida vid vissa manövreringar. Detta för 
att trafikläraren ska kunna stå utanför fordonet vid exempelvis 
backningsövningar med fordon och tung släp och säkerställa att trafikfara 
inte uppstår. 
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Enligt artikel 2.2 d ska direktivet inte tillämpas på tjänster på 
transportområdet som omfattas av avdelning V i EG-fördraget. 
Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 
2006 om körkort samt ändringarna i direktivet har antagits med stöd av 
bland annat artikel 71 EGF1 respektive artikel 91 FEUF2 och omfattas av 
avdelning V. Körkortsdirektivet reglerar bland annat krav på körkortets 
utformning, vilka behörigheter som ger rätt att köra vissa fordon, vissa krav 
kopplade till förarprov. Det reglerar dock inte några krav kopplade till själva 
utbildningen av blivande förare. Den reglering som berörs i detta arbete är 
därför nationell reglering och omfattas inte av transportundantaget.  

Den föreslagna regleringen innebär dock inte några krav som avser tillträde 
till tjänsteverksamhet. Verksamhetsutövaren (trafikskolan) kan visserligen 
påverkas i hur de kan lägga upp och utföra sitt arbete (utövande av 
tjänsteverksamhet), men det är inte fråga om sådana krav som framgår av 
artikel 15.2 och som därför behöver anmälas enligt artikel 15.7.  

Det är inte heller aktuellt med anmälan enligt artikel 39.5 i direktivet 
eftersom det inte är aktuellt med tillfälligt tillhandahållande av tjänster av 
tjänsteutövare som är etablerade i annat land inom EU/EES. Detta eftersom 
trafikskoleverksamhet är tillståndspliktig och står under tillsyn. Det är 
dessutom straffbelagt att bedriva sådan verksamhet utan tillstånd. De 
befintliga regelverken innehåller omfattande krav för att beviljas och behålla 
tillstånd samt omfattande krav på hur verksamhet ska bedrivas som 
dessutom följs upp genom tillsyn. Regleringar som omfattar bland annat 
krav på lämplighet för anläggningar, lokaler, utbildningsmaterial och 
utrustning, anmälan av lärare, lämplighetskrav och kompetenskrav för 
lärare, krav på fortbildning för lärare, krav på utbildningsfordon samt krav 
på innehållet i utbildningar. Den omfattande regleringen torde i praktiken 
innebära att den som vill bedriva sådan verksamhet i Sverige kommer att 
vilja bedriva den med sådan varaktighet, regelbundenhet, periodicitet och 
kontinuitet att det blir fråga om etablering av verksamhet.  

                                                 
1 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
2 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 


