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Inledning

§ Fri rörlighet för varor inom den inre marknaden har varit en avgörande drivkraft för 
EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Hela gemenskapens tekniska regelverk 
som säkerställer den fria rörligheten för produkter har också i hög grad bidragit, inte 
bara till lika villkor för ekonomiska aktörer, utan även till höga skyddsnivåer med 
avseende på produktsäkerhet och konsumentskydd.

§ Erfarenheterna av genomförandet av detta regelverk har dock visat på vissa brister. 
Särskilt en viss risk för snedvriden konkurrens på grund av att de nationella 
myndigheterna har olika praxis för att utse organ för bedömning av överensstämmelse 
och stora skillnader i infrastrukturer för nationell marknadsövervakning samt en brist 
på tilltro till – och förståelse för – CE-märkningen om överensstämmelse.

§ De lagstiftningsåtgärder som kommissionen föreslår i paketet om den inre marknaden 
för varor syftar därför till att skapa en gemensam ram för att förbättra den befintliga 
infrastrukturen och ange gemensamma referenser för utveckling av framtida 
produktlagstiftning.

§ Av de tre lagstiftningsåtgärder som föreslås i paketet om den inre marknaden för varor 
gäller två1 harmoniserade varor och säkerställer att samma minimikrav skall gälla för 
produkter i samtliga medlemsstater. Dessa förslag omfattar nästan 75 procent av 
handeln inom EU. Ett förslag2 gäller icke-harmoniserade varor vilka utgör omkring 
25 procent av handeln inom EU. 

§ När det gäller harmoniserade varor har kommissionen valt att dela upp sitt förlag i två 
skilda lagtexter: 

1. En förordning som anger en allmän ram som kompletterar den befintliga 
lagstiftningen med avseende på ackreditering och marknadsövervakning.

2. Ett beslut som anger gemensamma element för framtida lagstiftning på området 
för harmoniserade varor tillsammans med riktlinjer för genomförandet. 

§ Ämnet för detta arbetsdokument är förslaget till beslut om en gemensam ram för 
saluföring av produkter, vilket för samman de rättsliga instrument som kan tillämpas 
oavsett vilken lagstiftningsteknik som har använts (lagstiftning enligt den ”gamla” 
respektive den ”nya” metoden).

  
1 KOM(2007)0053: Förslag till beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter. KOM(2007)0037: 
Förslag till förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av 
produkter. 
2 KOM(2007)0036: Förslag till förordning om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska 
föreskrifter på produkter som lagligen släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat och om upphävande av 
beslut nr 3052/95/EG.



DT\664264SV.doc 3/5 PE 388.498v01-00
Extern översättning

SV

§ ”Gammal” respektive ”ny” metod. Två olika lagstiftningstekniker kan användas på 
området för harmoniserade varor: 1) den ”nya” metoden1 där 
gemenskapslagstiftningen begränsas till att fastställa väsentliga krav med avseende på 
frågor som hälsa, säkerhet, konsumentskydd och miljöskydd. De väsentliga krav som 
måste uppfyllas anges i tekniska specifikationer, i form av standarder, och 2) den 
”gamla” metoden där samtliga tekniska krav föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

§ Den nya metoden har rönt brett erkännande som ett gott exempel på en enklare och 
flexiblare lagstiftningsteknik. Genom att anta så få som 25 direktiv har det varit 
möjligt att öka den fria rörligheten för omkring 60 procent av produkterna inom EU. 
Denna siffra kan jämföras med omkring 600 direktiv antagna enligt den gamla 
metoden vilka täcker omkring 10 procent av de produkter som cirkulerar inom EU.

Frågor att diskutera

Föredraganden vill ta upp ett antal frågor som bör övervägas noga:

Val av lagstiftningsinstrument

En avgörande fråga gäller huruvida förslaget till beslut verkligen är rätt 
lagstiftningsinstrument för att garantera en så enhetlig framtida sektorsspecifik lagstiftning 
som möjligt på det harmoniserade området. Föredraganden anser att det är viktigt att beakta 
om så många bestämmelser som möjligt bör vara inkluderade i förordningen i stället för att 
garantera att de tillämpas och genomförs på ett så tidigt stadium som möjligt.

Överensstämmelse med förslaget till förordning

Förslaget till betänkande om förslaget till beslut bör dock samordnas i hög grad med förslaget 
till betänkande om förslaget till förordning om krav för ackreditering och 
marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter (KOM(2007)0037). 
Föredraganden kommer att utvärdera om det finns överlappningar eller bristande 
överensstämmelse i den terminologi och de definitioner som används i de båda texterna.

Skyddsnivå för offentliga intressen (artikel 2)

I förslaget till beslut föreslås att framtida sektorsspecifik lagstiftning på det harmoniserade 
området bör bygga på den ”nya” metoden och att man endast om det inte är möjligt eller 
”lämpligt” att använda denna metod (där endast de väsentliga kraven anges i lagstiftningen) 
får använda den ”gamla” lagstiftningsmetoden (där detaljerade bestämmelser anges i 
lagstiftningen). 

Föredraganden anser det nödvändigt att undersöka konsekvenserna för den demokratiska 
kontrollen ytterligare. Därför måste de förutsättningar som styr valet mellan den ”nya” och 

  
1 Rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standardisering. Hittills har 
25 direktiv antagits enligt den nya metoden. 
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den ”gamla” metoden undersökas noggrannare och särskilt vad som i praktiken menas med 
”inte möjlig” eller ”inte lämplig”.

Ekonomiska aktörers förpliktelser (kapitel 2)

En av de avgörande frågorna i detta förslag till beslut är frågan om vilka rättsliga skyldigheter 
och vilket ansvar som gäller för ekonomiska aktörer – oavsett om de är tillverkare, 
auktoriserade representanter, importörer eller distributörer – när de släpper ut sina produkter 
på marknaden, liksom deras rätt till tillträde till marknaden. I detta sammanhang måste
principen om icke-diskriminering mellan ekonomiska aktörer, som är grundläggande för den 
inre marknaden, respekteras av lagstiftningen och genomföras fullt ut av medlemsstaterna.

Vidare måste lagstiftning som innebär rättsliga skyldigheter för ekonomiska aktörer garantera 
överensstämmelse med proportionalitetsregler, dvs. det måste vara säkerställt att de 
administrativa bördor som påförs ekonomiska aktörer står i rimlig proportion till de mål som 
skall uppnås.

CE-märkningens roll (artikel 17)

Genom att CE-märka en produkt förklarar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga 
kraven i tillämpliga direktiv enligt den ”nya” metoden. En CE-märkt produkt får cirkulera fritt 
inom den inre marknaden. Aktuella studier har visat att en stor andel av konsumenterna, och 
särskilt konsumenter med låg utbildning, dåligt förstår vilken roll som CE-märkningen på de 
produkter de förvärvar spelar och hur viktig den är1. Den uppfattas ofta som en 
ursprungsmärkning eller som bevis för att produkten har testats och godkänts av någon 
nationell övervakningsmyndighet. Dessutom har det sagts att CE-märkningen saknar 
trovärdighet, eftersom det har inträffat att CE-märkta produkter inte uppfyller kraven i 
lagstiftningen.

Föredraganden anser att det är viktigt att fundera över om detta förslag till beslut är det 
lämpligaste lagstiftningsinstrumentet för att öka kunskapen om CE-märkningen. Vidare bör 
det övervägas om det finns behov av att förstärka förtroendet för CE-märkningen och dess 
trovärdighet. 

Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse (kapitel 4)

Definitionen av organ för bedömning av överensstämmelse och deras roll måste granskas i 
detalj och värderas mot bakgrund av förslaget till förordning. 

Anmälande myndigheter (artikel 19)

Det måste klargöras om den anmälande myndigheten enligt definitionen i artikel 19 bör vara 
en oberoende myndighet eller en del av det ansvariga ministeriet eftersom det finns risk för ett 

  
1 CE – A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark, Handelns Utredningsinstitut, Stockholm, 
2004.
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mångfaldigande av administrativa nivåer till förfång för parterna i anmälningsförfarandet, 
särskilt för små och medelstora företag.

Krav på anmälda organ (artikel 22)

De krav som skall gälla för organ för bedömning av överensstämmelse har angetts i artikel 22, 
punkterna 2–11. Det är nödvändigt att undersöka om denna stora mängd detaljerade 
bestämmelser verkligen uppfyller kraven på överensstämmelse, såväl som att principen om 
öppenhet tillämpas. 

Skyddsförfaranden på gemenskapsnivå (artiklarna 36–37)

Detta avsnitt handlar om riskbedömning och möjliga åtgärder i händelse av lagligt saluförda 
produkter som skulle kunna utgöra en risk, särskilt risker för människors hälsa och säkerhet 
eller frågor om skydd för offentliga intressen. Det måste absolut finnas skyddsförfaranden 
både på nationell och på gemenskapsnivå som kan garantera konsumenter och medborgare de 
allra bästa skyddsnivåer. Medlemsstater bör inte tillåtas att utnyttja dessa förfaranden för att 
bygga upp onödiga marknadshinder i strid mot den inre marknadens principer.


