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Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har följande synpunkter att redovisa med
anledning av Förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet.

Den svenska översättningen av förslaget bör ses över och harmoniseras med språkbruket
enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 768/2008/EG av den 9
juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter samt
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1020 av den
20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter.
Av förslagets artikel 2.1 (b) framgår att kapitel XI inte ska tillämpas för produkter som
omfattas av särskilda krav som införts genom den harmoniserade unionslagstiftning enligt
definitionen i artikel 3.25. Det bör ses över om hänvisningen till kapitel XI ska avgränsas
till artikel 39-43 alternativt om artikel 44-47 ska flyttas till ett nytt kapitel XII.
Av förslagets artikel 3.22 framgår att marknadskontrollmyndighet är en myndighet som av
en medlemsstat enligt artikel 10 i förordning (EU) 2019/1020 utses som ansvarig för att
organisera och utföra marknadskontroll inom den medlemsstatens territorium. Det bör
förtydligas hur en marknadskontrollmyndighet vilken är utpekad enligt artikel 10 i
förordning (EU) 2019/1020 för unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I (till
förordning (EU) 2019/1020), även ges mandat att kontrollera de tillämpliga krav som
framgår av förslaget om allmän produktsäkerhet, tex. artikel 18, gällande de
konsumentprodukter som omfattas av artikel 3.25.
Av förslagets artikel 18 framgår vilken information som de ekonomiska aktörerna
åtminstone ska ange vid distansförsäljning. Artikel 18 bör kompletteras med krav om att
de ekonomiska aktörerna även ska ange den märkning om överensstämmelse som framgår
av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2019/1020. I
normalfallet är detta CE-märkningen men för vissa produkter gäller andra märkningar än
CE, exempelvis är energimärkning obligatoriskt för bland annat vitvaror och tv-apparater,
rattmärket används på viss marin utrustning, aerosolbehållare ska vara märkta med
symbolen ”3” (omvänt epsilon) och pi-märket är obligatoriskt på transportabla
tryckbärande anordningar.
Artikel 20.5 i förslaget anger särskilda skyldigheter för internetbaserade marknadsplatser.
Även artikel 20.5 bör kompletteras med krav på att möjliggöra för näringsidkaren att den
märkning om överensstämmelse som framgår av unionslagstiftning som förtecknas i bilaga
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I till förordning (EU) 2019/1020 inkluderas, i enlighet med förslaget ovan gällande artikel
18.
Av förslagets artikel 21 framgår att ett antal artiklar i förordning (EU) 2019/1020 ska
tillämpas bl.a. artikel 13 om den Nationella strategin för marknadskontroll. Den Nationella
strategin för marknadskontroll enligt artikel 13 i (EU) 2019/1020 ska tillämpas på de
produkter som avses i förslagets artikel 3.25. Det bör förtydligas om avsikten är att övriga
produkter som förslaget till förordning reglerar, ska integreras i den Nationella strategin
för marknadskontroll enligt artikel 13 i (EU) 2019/1020 eller om en separat strategi ska
upprättas för dessa produkter.
I artikel 45.2 bör hänvisning till 2001/95/EG justeras då den svenska versionen anger
20221/95/EG.
I detta ärende har vikarierande generaldirektör Camilla Asp beslutat. Per-Olov Sjöö har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefen för avdelningen för
räddningstjänst och olycksförebyggande Cecilia Looström, chefen enheten för hantering
av explosiva varor Ann-Sofie Eriksson deltagit.
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