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Bakgrund till förslaget

Upprättandet av en inre marknad för varor är ett av Europeiska gemenskapens mål. Den inre 
marknaden är ett område utan (inre) gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 
garanteras i enlighet med bestämmelserna i EG-fördraget.

Syftet med kommissionens förslag är att utarbeta en gemensam ram för den befintliga infrastrukturen 
för ackreditering för att kontrollera organ för bedömning av överensstämmelse, och 
marknadsövervakning för att kontrollera produkter och ekonomiska aktörer.

Huvudsyftet med förslaget är att garantera fri rörlighet för varor på det harmoniserade området. Detta 
förslag bör enligt kommissionen leda till minskade skillnader mellan de nationella bestämmelserna om 
produkter på marknaden och till en ökad acceptans och tilltro till provningsrapporter och certifierings-
och inspektionsintyg.

Kommissionen beslutade att dela in sina förslag i en förordning om införande av ackreditering och 
förstärkt marknadsövervakning samt ett sui generis-beslut om en ram för framtida lagstiftning. I 
förordningen fastställs en övergripande ram som finslipar och fullbordar den befintliga lagstiftningen 
med avseende på ackreditering och marknadsövervakning. Förordningen ändrar inte den befintliga 
EU-lagstiftningen. Beslutet innehåller riktlinjer för den framtida lagstiftningen.

CE-märkning, som förordas av kommissionen, finns också med i beslutet och begreppet ges en enda 
definition. I förslaget till förordning konstaterar kommissionen emellertid dessutom att syftet med 
förslaget bland annat är att ”garantera myndigheternas tilltro till ... särskilt CE-märkningen”.

Specifika problem med förslaget till förordning

I princip välkomnas kommissionens avsikt att omarbeta den rättsliga ramen för den nya metoden för 
att förbättra lagstiftningen och dess tillämpning och göra bestämmelserna tydligare. Framför allt det 
faktum att definitionerna är tillämpliga på flera direktiv bör bidra till en bättre förståelse och 
konsekventare tillämpning.

Säkerställande av en hög konsumentskyddsnivå
I kommissionens förslag klargörs att man fäster stor vikt vid den fria rörligheten för varor, även om 
den bara är en av de centrala delarna av den inre marknaden och bara bidrar till mer tillväxt och 
konkurrenskraft om det finns en tilltro (till produkterna) hos konsumenterna. När hindren för de 
ekonomiska aktörerna undanröjs och ett gynnsammare ekonomiskt klimat för företagen skapas är det 
också viktigt att ständigt upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå. Ett centralt inslag i all EU:s 
politik bör därför vara att skapa och upprätthålla en hög nivå vad gäller konsumenternas hälsa och 
säkerhet och miljöskyddet. Veckopublikationerna från RAPEX visar i dagsläget en helt annan bild, för 
trots skyldigheten enlig lag (direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet) att bara släppa ut säkra 
produkter på marknaden finner man ständigt farliga produkter på marknaden runtom i Europa.

Det räcker därför inte med enbart lagstiftning utan nödvändiga instrument för att tillämpa 
lagstiftningen måste utvecklas och framför allt tillämpas.
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Direktivets tillämpningsområde
Enligt kommissionens aktuella förslag skall vissa politikområden undantas från den nya metodens 
tillämpningsområde, t.ex. livsmedel, livsmedelsprodukter och foder. Bortsett från de juridiska problem 
som en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet till att även omfatta dessa (och mycket möjligt 
även andra) politikområden skulle medföra, är det viktigt att även nämna konsumentskyddsaspekten. 
På känsliga områden och områden som påverkar hälsan är det ytterst svårt att upprätthålla och 
garantera en hög konsumentskyddsnivå genom enbart teknisk standardisering (jfr det mycket 
komplicerade systemet enligt kosmetikadirektivet, som reglerar ämnen som påverkar hälsan).

Enligt kommissionens förslag omfattas inte tjänster av förordningens tillämpningsområde.

Ackreditering och bedömning av överensstämmelse
Ackreditering har hittills inte reglerats på gemenskapsnivå även om ackreditering görs och har gjorts i 
alla medlemsstater. Medlemsstaterna har därför utvecklat olika system och ackrediteringskrav. I 
förslaget till förordning fastslås en heltäckande ram för ackreditering och det fastställs principer för 
hur det skall organiseras och drivas.

Det föreslås att ackreditering skall vara en offentlig verksamhet och att det inte får råda konkurrens 
mellan ackrediteringsorganen. Bortsett från några få undantag föreslås också att organ för bedömning 
av överensstämmelse (vid ackreditering) skall vända sig till sitt nationella ackrediteringsorgan.

Det finns dock en viktig aspekt som inte behandlas tillräckligt i förslaget, nämligen vad som händer 
om de nationella ackrediteringsorganen inte tar sitt ansvar eller tar tillräckligt ansvar. För närvarande 
föreslås bara att det är de enskilda medlemsstaterna som skall ta ansvar för överträdelser och brister.

EA:s roll 
EA:s (European co-operation for Accreditation) framtida roll måste definieras mycket tydligare i 
förslaget eftersom det å ena sidan föreslås att kommissionen skall överlåta omfattande befogenheter 
till EA (som är så långtgående att EA, som privat organisation, kan rekommendera omfattande 
riktlinjer för medlemsstaterna). Å andra sidan tycks inte kommissionens (och medlemsstaternas) 
befogenheter och kontrollinstrument gentemot EA vara tillräckligt fastställda. Också den framtida 
finansieringen av den verksamhet som har överlåtits åt EA måste klargöras.

Marknadsövervakning och tullmyndigheter
Under de senaste åren har man kunnat observera att personalen ständigt minskat vid de myndigheter 
som ansvarar för marknadsövervakningen i medlemsstaterna. Detta har lett till att 
marknadsövervakningen under en längre tid varit reaktiv snarare än förebyggande. De förslag som 
kommissionen har lagt fram i denna förordning skulle leda till ännu högre kostnader för 
marknadsövervakningen.

Kommissionen kan för närvarande inte på ett effektivt sätt kontrollera om och i vilken utsträckning 
medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter när det gäller marknadsövervakning. Inte heller i förslaget 
till förordning föreslås några nya eller bättre kontrollmekanismer eller kontrollinstrument. Så länge 
varken marknadsövervakningens karaktär och omfattning eller karaktären och omfattningen av 
medlemsstaternas påföljder har förts närmare varandra och konkretiserats inom EU kommer det att 
vara svårt att åstadkomma och garantera en enhetlig kvalitetsnivå när det gäller produktsäkerheten på 
den inre marknaden.

De nationella organens ansvar
Genom förslaget skulle omfattande befogenheter kodifieras för medlemsstaterna genom deras 
ackrediteringsorgan, marknadsövervakningsmyndigheter och tullmyndigheter. Hur dessa befogenheter 
utövas får betydande konsekvenser för både konsumenterna och de enskilda ekonomiska aktörerna. I 
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förslaget berörs vilka rättsmedel som finns tillgängliga om befogenheterna eventuellt inte har utövats 
korrekt eller inte har utövats alls. De berörs emellertid bara delvis och det ges ingen förklaring om 
vilka slags rättsmedel som bör tillämpas.

Resurser för riskbedömning 
För att i konsumenternas intresse öka produktsäkerheten på den inre marknaden är det nödvändigt att 
stärka förmågan till riskbedömning.

Det finns redan positiva exempel på gemenskapsnivå när det gäller disponering och användning av 
resurser för gemensam riskbedömning. Sådana ansträngningar görs för närvarande exempelvis när det 
gäller livsmedelssäkerhet (Efsa), sjösäkerhet (Europeiska sjösäkerhetsbyrån) och flygsäkerhet 
(EASA).
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