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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT 
 

fastställd vid första behandlingen den 21 februari 2008  

 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om 

förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen 

saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG 

 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 

och 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

efter att ha hört Regionkommittén, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

                                                 
1 Yttrande av den 13 december 2007. 
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 21 februari 2008. 
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av följande skäl: 

(1) Den inre marknaden är ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor tillförsäkras 

i kraft av fördraget, som förbjuder åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa 

importrestriktioner. Förbudet gäller varje nationell åtgärd som kan hindra varuhandeln 

inom gemenskapen, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt. 

(2) Hinder för den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna kan uppresas olagligen 

av medlemsstaternas behöriga myndigheter, i de fall där lagstiftningen inte har 

harmoniserats, genom att de på produkter som lagligen saluförs i andra medlemsstater 

tillämpar tekniska regler med krav som dessa produkter ska uppfylla, såsom regler 

avseende benämning, form, storlek, vikt, sammansättning, presentation, märkning och 

förpackning. Tillämpningen av sådana regler på produkter som lagligen saluförts i en 

annan medlemsstat kan strida mot artiklarna 28 och 30 i fördraget, även om de tillämpas 

utan åtskillnad på alla produkter. 

(3) Principen om ömsesidigt erkännande, som har sitt upphov i EG-domstolens rättspraxis, är 

ett sätt att tillgodose den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. Ömsesidigt 

erkännande tillämpas på produkter som inte omfattas av harmoniserad 

gemenskapslagstiftning, eller för produktaspekter som faller utanför sådan lagstiftnings 

tillämpningsområde. Detta innebär att en medlemsstat inte får förbjuda försäljning på sitt 

territorium av produkter som lagligen saluförs i en annan medlemsstat även om de 

tillverkats enligt andra tekniska regler än de som gäller för inhemska produkter. Enda 

undantag från den principen är restriktioner som kan motiveras med hänvisning till artikel 

30 i fördraget eller med hänvisning till andra tvingande hänsyn av allmänt intresse och 

som står i proportion till det uppsatta målet. 
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(4) Det återstår många problem när det gäller den korrekta tillämpningen i medlemsstaterna 

av principen om ömsesidigt erkännande. Det är därför nödvändigt att inrätta förfaranden 

för att minimera risken för att tekniska regler leder till olagliga hinder för varornas fria 

rörlighet mellan medlemsstaterna. Avsaknaden av sådana förfaranden i medlemsstaterna 

orsakar ytterligare hinder för varornas fria rörlighet, eftersom den avhåller företag från att 

sälja produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat på territoriet i den 

medlemsstat som tillämpar de tekniska reglerna. Undersökningar har visat att många 

företag, särskilt små och medelstora, antingen anpassar sina produkter för att följa 

medlemsstatens tekniska regler eller avhåller sig från att saluföra dem i dessa 

medlemsstater. 

(5) Behöriga myndigheter saknar också lämpliga förfaranden för att tillämpa sina tekniska 

regler på specifika produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat. Avsaknaden 

av sådana förfaranden hämmar deras förmåga att bedöma produkternas överensstämmelse 

i enlighet med fördraget. 

(6) Rådet noterade i sin resolution av den 28 oktober 1999 om ömsesidigt erkännande1 att 

ekonomiska aktörer och medborgare inte alltid till fullo och på rätt sätt utnyttjade 

principen om ömsesidigt erkännande därför att de inte var tillräckligt medvetna om 

principen och dess praktiska konsekvenser. Rådet uppmanade medlemsstaterna att 

utarbeta lämpliga åtgärder för att ge de ekonomiska aktörerna och medborgarna en 

effektiv ram för ömsesidigt erkännande, bl.a. genom att behandla ansökningar från 

ekonomiska aktörer och medborgare på ett effektivt sätt och svara snabbt på sådana 

ansökningar. 

                                                 
1 EGT C 141, 19.5.2000, s. 5. 
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(7) Europeiska rådet underströk vid sitt möte den 8–9 mars 2007 vikten av att ge ny drivkraft 

åt den inre marknaden för varor genom att förstärka det ömsesidiga erkännandet, 

samtidigt som man säkerställer en hög säkerhets- och konsumentskyddsnivå. Vid 

Europeiska rådets möte den 21 och 22 juni 2007 betonades att det fortfarande är av stor 

betydelse för tillväxten, konkurrensen och sysselsättningen att den inre marknadens fyra 

friheter (fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital) ytterligare stärks och att dess 

funktionssätt förbättras. 

(8) För att den inre marknaden för varor ska fungera väl krävs tillräckliga och öppna rutiner 

för att lösa de problem som orsakas av tillämpning av en medlemsstats tekniska regler på 

specifika produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat. 

(9) Denna förordning bör dock inte hindra, när så är lämpligt, ytterligare harmonisering av 

tekniska regler, som syftar till att förbättra det sätt på vilket den inre marknaden fungerar. 
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(10) Handelshinder kan också vara resultatet av andra åtgärder som omfattas av artiklarna 28 

och 30 i fördraget. Sådana åtgärder kan till exempel utgöras av tekniska specifikationer 

som utarbetats för offentlig upphandling eller krav på att använda officiella språk i 

medlemsstaterna. Dessa åtgärder bör emellertid inte utgöra tekniska regler i den mening 

som avses i denna förordning och bör således inte omfattas av dess tillämpning. 

(11) Tekniska regler i den mening som avses i denna förordning tillämpas ibland under och 

genom förfaranden för obligatoriskt förhandsgodkännande, inrättat genom en 

medlemsstats lagar och genom vilket den behöriga myndigheten i en medlemsstat, innan 

produkten eller produkttypen får släppas ut på marknaden i medlemsstaten eller en del av 

denna, måste ge formellt tillstånd efter en ansökan. Förekomsten av ett sådant förfarande 

utgör i sig en begränsning av den fria rörligheten för varor. För att kunna motiveras med 

avseende på den grundläggande principen om fri rörlighet för varor inom den inre 

marknaden bör sådana förfaranden för obligatoriska förhandstillstånd vara 

icke-diskriminerande och proportionerliga samt eftersträva mål som enligt 

gemenskapsrätten är i allmänhetens intresse. Man bör således se till att det eftersträvade 

målet uppnås men inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå det målet. Huruvida ett 

sådant förfarande överensstämmer med proportionalitetsprincipen bör avgöras mot 

bakgrund av de överväganden som återfinns i domstolens rättspraxis. 
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(12) Ett krav på att utsläppandet av en produkt på marknaden ska vara föremål för 

förhandsgodkännande bör inte i sig utgöra en teknisk regel i den mening som avses i 

denna förordning, varför ett beslut att utestänga eller avlägsna en produkt från marknaden 

enbart med motiveringen att den inte har giltigt förhandsgodkännande inte bör utgöra ett 

sådant beslut som denna förordning är tillämplig på. Alla beslut om att avslå en ansökan 

på grundval av en teknisk regel ska emellertid handläggas i enlighet med denna 

förordning då en ansökan om obligatoriskt förhandsgodkännande för en produkt lämnats 

in, för att den som ansöker ska kunna omfattas av det förfarandeskydd som denna 

förordning tillhandahåller. 

(13) Nationella domstolsavgöranden som avgör lagenligheten i fall där produkter som, till följd 

av tillämpningen av tekniska regler, lagligen saluförs i en annan medlemsstat inte får 

tillträde till marknaden i en annan medlemsstat eller där sanktioner tillämpas bör undantas 

från denna förordnings tillämpningsområde. 

(14) Vapen är produkter som kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa och säkerhet 

och för den allmänna ordningen i medlemsstaterna. Flera specifika typer av vapen som 

lagligen saluförs i en medlemsstat kan, med hänsyn till skyddet av människors hälsa och 

säkerhet samt förebyggandet av brott, vara föremål för restriktiva åtgärder i en annan 

medlemsstat. Sådana åtgärder kan bestå av särskilda kontroller och tillstånd innan vapen 

som lagligen saluförs i en annan medlemsstat släpps ut på marknaden i en annan 

medlemsstat. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att hindra att vapen släpps ut på deras 

marknader innan de nationella förfarandekraven har uppfyllts fullständigt. 
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(15) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om 

allmän produktsäkerhet1 får endast säkra produkter släppas ut på marknaden. Vidare 

fastställs tillverkarens och distributörens skyldigheter när det gäller produktsäkerheten. 

Enligt direktivet får myndigheterna förbjuda alla farliga produkter med omedelbar verkan 

eller, under den tid som krävs för att utföra olika kontroller, verifikationer eller 

säkerhetsbedömningar, temporärt förbjuda en produkt som kan vara farlig. Myndigheterna 

har även rätt att, om en produkt utgör en allvarlig fara, vidta nödvändiga åtgärder för att 

snabbt kunna agera på ett lämpligt sätt, t.ex. på det sätt som avses i artikel 8.1 b–f i 

direktivet. Åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter i medlemsstaterna i enlighet med 

nationell lagstiftning som införlivar artikel 8.1 d−f och 8.3 i det direktivet bör därför 

undantas från denna förordnings tillämpningsområde. 

(16) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 

2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 

livsmedelssäkerhet2 inrättas bl.a. ett system för snabb varning för anmälan av direkta och 

indirekta risker för människors hälsa till följd av livsmedel och djurfoder. 

Medlemsstaterna är enligt systemet för snabb varning skyldiga att omedelbart anmäla till 

kommissionen alla åtgärder de vidtar för att begränsa utsläppandet på marknaden av eller 

återkalla livsmedel eller foder för att skydda människors hälsa, i de fall där det krävs 

snabba åtgärder. De åtgärder som vidtas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i 

enlighet med artiklarna 50.3 a och 54 i den förordningen bör därför undantas från denna 

förordnings tillämpningsområde. 

                                                 
1 EGT L 11, 15.1.2002, s. 4. 
2 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 202/2008 

(EUT L 60, 5.3.2008, s. 17). 
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(17) I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 

offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd1 anges 

allmänna bestämmelser för officiell kontroll som utförs för att kontrollera efterlevnaden 

av bestämmelser som särskilt syftar till att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer 

minska riskerna för människor och djur direkt eller via miljön, och säkerställa god sed 

inom handel med foder och livsmedel och skydda konsumenternas intressen, inbegripet 

märkning av livsmedel och foder samt andra typer av konsumentinformation. I 

förordningen fastställs ett särskilt förfarande för att se till att ekonomiska aktörer 

avhjälper en situation där foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd inte efterlevs. Åtgärder som vidtas av medlemsstaternas behöriga 

myndigheter i enlighet med artikel 54 i den förordningen bör därför undantas från denna 

förordnings tillämpningsområde. Åtgärder som vidtas eller avses att vidtas av behöriga 

myndigheter på grundval av nationella tekniska regler ska emellertid omfattas av denna 

förordning såvida de inte avser de mål som anges i förordning (EG) nr 882/2004. 

(18) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på 

gemenskapens järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet)2 föreskrivs ett tillståndsförfarande 

för ibruktagande av befintlig rullande materiel, där utrymme ges för tillämpning av vissa 

nationella bestämmelser. De behöriga myndigheternas åtgärder i enlighet med artikel 14 i 

det direktivet bör därför undantas från denna förordnings tillämpningsområde. 

                                                 
1 EUT L 165, 30.4.2004; rättad version i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom rådets 

förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1). 
2 EUT L 164, 30.4.2004, s. 44; rättad version i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16. 
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(19) Enligt rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg1 och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det 

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg2 ska system och trafik gradvis 

harmoniseras genom att tekniska specifikationer för driftskompatibilitet successivt antas. 

System och driftskompatibilitetskomponenter som omfattas av dessa direktiv bör därför 

undantas från denna förordnings tillämpningsområde. 

(20) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 ... av den ... [om krav 

för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter]3+ införs 

ett system för ackreditering för att säkerställa ömsesidigt erkännande av kompetensnivån 

hos organen för bedömning av överensstämmelse. De behöriga organen i medlemsstaterna 

bör därför inte längre avvisa provningsresultat och certifikat som utfärdats av 

ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse på grund av att de saknar 

kompetens. Medlemsstaterna kan dessutom godta certifikat och provningsresultat som 

utfärdats av andra organ för bedömning av överensstämmelse, i enlighet med 

gemenskapsrätten. 

                                                 
1 EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/32/EG (EUT L 

141, 2.6.2007, s. 63). 
2 EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/32/EG. 
3 EUT ... 
+ EUT: Vänligen för in nummer, datum och EUT-hänvisning för dok. 3614/08. 
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(21) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänster1 är medlemsstaterna skyldiga att underrätta 

kommissionen och de övriga medlemsstaterna om eventuella förslag till tekniska 

föreskrifter som avser produkter, inbegripet jordbruks- och fiskeriprodukter, samt att ange 

skälen för att den föreskriften anses vara nödvändig. Efter att en teknisk föreskrift antagits 

är det emellertid viktigt att se till att principen om ömsesidigt erkännande tillämpas 

korrekt i de enskilda fallen på specifika produkter. Denna förordning fastställer ett 

förfarande för tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande i enskilda fall genom 

att den behöriga myndigheten är skyldig att styrka på vilka tekniska eller vetenskapliga 

grunder den specifika produkten i dess nuvarande form inte kan saluföras i medlemsstaten 

enligt artiklarna 28 och 30 i fördraget. Med avseende på denna förordnings tillämpning 

bör belägg inte tolkas som juridiskt bindande bevis. Medlemsstaternas myndigheter är inte 

skyldiga att med avseende på denna förordnings tillämpning motivera den tekniska regeln 

i sig. De bör dock, i enlighet med denna förordning, motivera eventuell tillämpning av en 

teknisk regel på en produkt som lagligen saluförts i en annan medlemsstat. 

                                                 
1 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 

20.12.2006, s. 81). 
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(22) I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande bör det förfarande som fastställs i 

denna förordning föreskriva att de behöriga myndigheterna i varje enskilt fall på grundval 

av tillgängliga tekniska och vetenskapliga uppgifter ska meddela den ekonomiska aktören 

att det föreligger tvingande hänsyn till allmänintresset som gör det nödvändigt att 

fastställa nationella tekniska regler för produkten eller produkttypen i fråga, och att 

mindre restriktiva åtgärder inte kan användas. Det skriftliga meddelandet bör göra det 

möjligt för den ekonomiska aktören att kommentera alla relevanta aspekter av det 

planerade beslutet att begränsa tillträdet till marknaden. Inget hindrar den behöriga 

myndigheten från att vidta åtgärder efter det att den angivna tidsfristen för att ta emot 

dessa kommentarer löpt ut om den ekonomiska aktören inte har svarat. 

(23) Begreppet tvingande hänsyn till allmänintresset, som det hänvisas till i vissa 

bestämmelser i denna förordning, är ett begrepp under utveckling i EG-domstolens 

rättspraxis när det gäller artiklarna 28 och 30 i fördraget. Detta begrepp täcker bland annat 

effektivitet vid skattekontroller, gott handelsskick, konsumentskydd, miljöskydd, 

upprätthållande av pressens mångfald och risken för att allvarligt undergräva den 

ekonomiska balansen i socialförsäkringssystemet. Sådana tvingande hänsyn kan berättiga 

behöriga myndigheter att tillämpa tekniska regler. En sådan tillämpning får dock inte leda 

till godtycklig diskriminering eller dolda handelsrestriktioner mellan medlemsstaterna. 

Proportionalitetsprincipen bör dessutom alltid respekteras, varvid det ska beaktas 

huruvida de behöriga myndigheterna faktiskt har använt sig av de minst restriktiva 

åtgärderna. 
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(24) En medlemsstats behöriga myndighet får inte vid tillämpning av det förfarande som 

fastställs i denna förordning återkalla eller inskränka utsläppandet på marknaden av en 

produkt eller produkttyp som lagligen saluförs i en annan medlemsstat. Däremot bör den 

behöriga myndigheten kunna anta provisoriska åtgärder när det krävs snabba insatser för 

att förhindra att användares säkerhet och hälsa kommer till skada. Sådana provisoriska 

åtgärder kan även vidtas av den behöriga myndigheten för att förhindra att en produkt, 

vars saluföring generellt är förbjuden med hänvisning till allmän moral eller allmän 

säkerhet, inbegripet förebyggande av brott, släpps ut på marknaden. Därför bör 

medlemsstater tillåtas att i varje skede av det förfarande som fastställs i denna förordning 

under sådana förhållanden tillfälligt återkalla saluföringen av produkter eller produkttyper 

på sitt territorium. 

(25) I varje beslut som denna förordning är tillämplig på bör de tillgängliga rättsmedlen anges, 

så att de ekonomiska aktörerna kan väcka talan vid behörig nationell domstol. 

(26) Den ekonomiska aktören bör även lämpligen informeras om tillgången till icke-rättsliga 

problemlösningsmekanismer, som exempelvis Solvitsystemet, för att undvika 

rättsosäkerhet och kostnader för rättsprocesser. 

(27) Efter det att en behörig myndighet har fattat beslut om att utestänga en produkt på 

grundval av en teknisk regel, i enlighet med de förfarandekrav som fastställs i denna 

förordning, bör ytterligare åtgärder som vidtas i fråga om denna produkt och som grundar 

sig på det beslutet och på samma tekniska regel, inte omfattas av de krav som införs 

genom denna förordning. 
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(28) Det är viktigt för den inre marknaden för varor att nationella tekniska regler är 

tillgängliga, så att företagen, särskilt de små och medelstora, kan inhämta tillförlitlig och 

exakt information om gällande rätt. 

(29) Därför måste principerna för administrativ förenkling tillämpas, bl.a. genom inrättandet 

av ett system med kontaktpunkter för produkter. Systemet bör utformas för att säkerställa 

att företag kan få tillgång till information på ett öppet och korrekt sätt, så att förseningar, 

kostnader och avskräckande verkan på grund av nationella tekniska regler undviks. 

(30) För att underlätta den fria rörligheten för varor bör kontaktpunkterna för produkter utan 

kostnad tillhandahålla information om de nationella tekniska reglerna och om 

tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande beträffande produkter. 

Kontaktpunkter för produkter bör ha tillräcklig utrustning och tillräckliga resurser och 

även uppmuntras att göra informationen tillgänglig på en webbplats och på andra 

gemenskapsspråk. Kontaktpunkter för produkter kan också ge den ekonomiska aktören 

kompletterande information eller synpunkter under det förfarande som föreskrivs i denna 

förordning. När det gäller övrig information kan kontaktpunkterna för produkter ta ut en 

avgift som står i proportion till kostnaden för denna information. 
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(31) Inrättandet av kontaktpunkter för produkter bör inte inverka på fördelningen av uppgifter 

mellan behöriga myndigheter inom varje nationellt regelsystem. Varje enskild 

medlemsstat bör därför kunna inrätta kontaktpunkter för produkter i enlighet med 

regionala eller lokala befogenheter. Medlemsstaterna bör kunna anförtro uppdraget som 

kontaktpunkt för produkter till befintliga kontaktpunkter som inrättats i enlighet med 

andra gemenskapsinstrument för att undvika alltför många kontaktpunkter och för att 

förenkla de administrativa förfarandena. Medlemsstaterna bör också kunna anförtro 

uppdraget som kontaktpunkt för produkter inte bara till befintlig verksamhet inom 

offentlig förvaltning utan också till nationella Solvit-centra, handelskammare, 

yrkesorganisationer och privata organ, för att inte öka de administrativa kostnaderna för 

företag och behöriga myndigheter. 

(32) Medlemsstaterna och kommissionen bör uppmuntras att samarbeta nära för att underlätta 

utbildning av personalen vid kontaktpunkterna för produkter. 

(33) Mot bakgrund av utvecklingen och uppbyggnaden av alleuropeiska e-förvaltningstjänster 

och därtill hörande driftskompatibla telematiknät bör möjligheten att bygga upp ett 

elektroniskt system för informationsutbyte mellan kontaktpunkterna för produkter 

undersökas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 2004/387/EG av den 

21 april 2004 om interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster 

för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC)1. 

                                                 
1 EUT L 144, 30.4.2004; rättad version i EUT L 181, 18.5.2004, s. 25. 
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(34) Tillförlitliga och effektiva mekanismer för övervakning och utvärdering bör inrättas för 

att ge information om tillämpningen av denna förordning, för att öka kännedomen om 

funktionen hos den inre marknaden för varor inom icke-harmoniserade sektorer och för att 

säkerställa att principen om ömsesidigt erkännande tillämpas på ett korrekt sätt av 

medlemsstaternas behöriga myndigheter. Sådana mekanismer bör inte gå utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(35) Förordningen tillämpas enbart på produkter och aspekter av produkter vilka inte omfattas 

av gemenskapens harmoniseringsåtgärder som syftar till att eliminera handelshinder 

mellan medlemsstaterna orsakade av skillnader mellan nationella tekniska regler. 

Bestämmelserna i sådana harmoniseringsåtgärder är ofta uttömmande och innebär att 

medlemsstaterna inte får förbjuda, begränsa eller förhindra att produkter som 

överensstämmer med den åtgärden släpps ut på marknaden på deras territorium. Vissa av 

gemenskapens harmoniseringsåtgärder ger emellertid medlemsstaterna möjlighet att 

fastställa ytterligare tekniska villkor för utsläppandet av en produkt på marknaden. Dessa 

ytterligare villkor bör omfattas av artiklarna 28 och 30 i fördraget och bestämmelserna i 

denna förordning. För en effektiv tillämpning av förordningen är det därför lämpligt att 

kommissionen upprättar en vägledande och icke-uttömmande förteckning över produkter 

som inte omfattas av  harmonisering på gemenskapsnivå. 
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(36) Det övervakningssystem som inrättats genom Europaparlamentets och rådets 

beslut nr 3052/95 av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig 

information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor 

inom gemenskapen1 har i stort sett visat sig vara misslyckat, eftersom dess tillämpning 

inte gett kommissionen tillräcklig information för att kunna avgöra inom vilka sektorer 

harmonisering kan vara påkallad. Det har inte heller lett till snabba lösningar av vissa 

problem för den fria rörligheten. Beslut nr 3052/95/EG bör därför upphävas. 

(37) När det gäller tillämpningen av denna förordning är det lämpligt att införa en 

övergångsperiod för att de behöriga myndigheterna ska kunna anpassa sig efter kraven i 

förordningen. 

(38) Eftersom målet för denna förordning, nämligen undanröjande av tekniska hinder för den 

fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna, och det därför på grund av åtgärdens omfattning och 

verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att nå detta mål. 

                                                 
1 EGT L 321, 30.12.1995, s. 1. 
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(39) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet 

med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall 

tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Kapitel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

Artikel 1 

Syfte  

1. Syftet med denna förordning är att stärka den inre marknadens funktion genom att 

förbättra den fria rörligheten för varor. 

2. I denna förordning fastställs bestämmelser och förfaranden som medlemsstaternas 

behöriga myndigheter ska följa när de fattar eller avser att fatta sådana beslut som avses 

i artikel 2.1 och som skulle kunna hindra den fria rörligheten för en produkt som 

lagligen saluförts i en annan medlemsstat och som omfattas av artikel 28 i fördraget. 

3. I denna förordning fastställs också att det ska upprättas kontaktpunkter för produkter i 

medlemsstaterna för att bidra till uppnåendet av målsättningen med denna förordning, i 

enlighet med punkt 1. 

                                                 
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11). 
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Artikel 2 

Tillämpningsområde 

1. Denna förordning ska tillämpas på administrativa beslut som riktar sig till ekonomiska 

aktörer och som fattas eller avses att fattas på grundval av en teknisk regel enligt 

definitionen i punkt 2, avseende alla produkter, inklusive jordbruks- och 

fiskeriprodukter, som lagligen saluförs i en annan medlemsstat, om beslutet har någon 

av följande direkta eller indirekta verkningar: 

a) Förbud mot att produkten eller produkttypen släpps ut på marknaden. 

b) Ändring eller ytterligare provning av produkten eller produkttypen innan den kan 

släppas ut på eller vara kvar på marknaden. 

c) Återkallande av produkten eller produkttypen från marknaden. 

När det gäller första stycket b menas med ändring av produkten eller produkttypen varje 

ändring av en produkts eller produkttyps egenskaper såsom de förtecknas i punkt 2 b i. 

2. I denna förordning menas med tekniska regler alla bestämmelser i en medlemsstats lagar 

eller andra författningar 

a) som inte är föremål för harmonisering på gemenskapsnivå, och 
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b) som förbjuder saluföring av en produkt eller produkttyp på den medlemsstatens 

territorium, eller som det är obligatoriskt att följa när en produkt eller produkttyp 

saluförs på den medlemsstatens territorium, och där något av följande fastställs: 

i) De egenskaper som krävs av en produkt eller produkttyp, såsom krav på 

kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inbegripet krav på produkten 

eller produkttypen med avseende på varubeteckning, terminologi, symboler, 

provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering. 

ii) Alla andra krav som gäller för produkten eller produkttypen i konsument- 

eller miljöskyddssyfte, och som påverkar produktens livscykel efter det att 

den har släppts ut på marknaden, såsom villkor för användning, återvinning, 

återanvändning eller bortskaffande, om sådana villkor på ett väsentligt sätt 

kan påverka produktens eller produkttypens sammansättning, natur eller 

saluföring. 

3. Denna förordning ska inte tillämpas på 

a) rättsliga beslut som fattas av nationella domstolar, 

b) rättsliga beslut som fattas av brottsbekämpande myndigheter i samband med en 

utredning eller vid lagföring av brott som avser terminologi, symboler eller 

sakuppgifter avseende författningsstridiga eller brottsliga organisationer eller brott 

av rasistisk eller främlingsfientlig karaktär. 
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Artikel 3 

Förhållande till andra gemenskapsbestämmelser 

1. Denna förordning ska inte tillämpas på system eller driftskompatibilitetskomponenter 

som omfattas av direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på åtgärder som en medlemsstats myndigheter 

vidtar i enlighet med 

a) artikel 8.1 d–f och 8.3 i direktiv 2001/95/EG, 

b) artiklarna 50.3 a och 54 i förordning (EG) nr 178/2002, 

c) artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004, 

d) artikel 14 i direktiv 2004/49/EG. 

Kapitel 2 

Förfarande vid tillämpningen av tekniska regler 

Artikel 4 

Produktinformation 

En behörig myndighet, som underställer en produkt eller produkttyp bedömning för att fastställa 

om ett beslut av det slag som anges i artikel 2.1 ska antas eller inte, kan, med tillbörligt beaktande 

av proportionalitetsprincipen, begära att den ekonomiska aktör som identifierats i enlighet med 

artikel 8 särskilt tillhandahåller något av följande: 

a) relevant information om den berörda produktens eller produkttypens egenskaper, eller 
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b) relevant och lättillgänglig information om laglig saluföring av produkten i en annan 

medlemsstat. 

Artikel 5 

Ömsesidigt erkännande av kompetensnivån hos  

ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse 

Medlemsstater ska inte vägra att godta certifikat eller provningsresultat från organ för bedömning 

av överensstämmelse som är ackrediterade för bedömning av överensstämmelse inom ett särskilt 

område i enlighet med förordning (EG) nr .../...+ av skäl som hänför sig till dessa organs 

kompetens. 

Artikel 6 

Bedömning av behovet av att tillämpa en teknisk regel 

1. När en behörig myndighet avser att fatta ett sådant beslut som avses i artikel 2.1 ska den 

till den ekonomiska aktör som identifierats i enlighet med artikel 8 skicka ett skriftligt 

meddelande om sin avsikt, där det anges vilka tekniska regler som beslutet är avsett att 

grundas på samt tekniska eller vetenskapliga belägg om 

a) att det avsedda beslutet är motiverat av något av de allmänintressen som 

förtecknas i artikel 30 i fördraget eller av ett annat tvingande hänsyn av 

allmänintresse, 

                                                 
+ EUT: Vänligen för in EUT-nummer för förordningen i skäl 19. 
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b) att det avsedda beslutet är ändamålsenligt för att det eftersträvade målet ska 

uppnås och att det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå det målet. 

Alla avsedda beslut ska baseras på den berörda produktens eller produkttypens 

egenskaper. 

Den berörda ekonomiska aktören ska efter att ha mottagit ett sådant meddelade ges 

minst tjugo arbetsdagar för att lämna sina synpunkter. I meddelandet ska det anges inom 

vilken tidsfrist synpunkterna får lämnas. 

2. Varje sådant beslut som avses i artikel 2.1 ska fattas och meddelas den berörda 

ekonomiska aktören och kommissionen inom en period av 20 arbetsdagar från det att 

den i punkt 1 angivna tidsfristen för synpunkter från den ekonomiska aktören löpt ut. 

Beslutet ska ta vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter och ange vilka skäl det grundas 

på, inbegripet skälen för att avvisa eventuella argument som aktören kan ha framfört, 

samt de tekniska eller vetenskapliga belägg som avses i punkt 1 i denna artikel. 

När det på grund av frågans komplexitet är vederbörligen motiverat får den behöriga 

myndigheten förlänga den period som avses i första stycket en gång med högst 

tjugo arbetsdagar. Förlängningen ska vara vederbörligen motiverad och meddelas den 

ekonomiska aktören innan den ursprungliga perioden har löpt ut. 
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I ett beslut enligt artikel 2.1 ska också anges hur det enligt den berörda medlemsstatens 

gällande bestämmelser kan överklagas, och inom vilka tidsfrister detta ska ske. Ett 

sådant beslut får överklagas till nationella domstolar eller andra överklagandeinstanser. 

3. Om den behöriga myndigheten, efter att ha lämnat ett skriftligt meddelande i enlighet 

med punkt 1, bestämmer sig för att inte fatta ett sådant beslut som avses i artikel 2.1 ska 

den omedelbart underrätta den berörda ekonomiska aktören om detta. 

4. Om den behöriga myndigheten underlåter att informera den ekonomiska aktören om ett 

beslut som avses i artikel 2.1 inom den period som anges i punkt 2 i den här artikeln, ska 

produkten betraktas som lagligen saluförd i den medlemsstaten när det gäller 

tillämpningen av den tekniska regel som avses i punkt 1 i denna artikel. 

Artikel 7 

Tillfälligt stopp för saluföringen av en produkt 

1. Under tillämpningen av det förfarande som föreskrivs i detta kapitel får den behöriga 

myndigheten inte tillfälligt avbryta saluföringen av den ifrågavarande produkten eller 

produkttypen, utom i följande fall: 

a) Den ifrågavarande produkten eller produkttypen i fråga utgör under normala eller 

rimligen förutsebara användningsförhållanden en allvarlig säkerhets- och hälsorisk 

för användarna, eller 
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b) det råder ett generellt förbud att saluföra den ifrågavarande produkten eller 

produkttypen i en medlemsstat med hänvisning till allmän moral eller allmän 

säkerhet. 

2. Den behöriga myndigheten ska omgående till den ekonomiska aktör som identifierats i 

enlighet med artikel 8 och till kommissionen meddela ett försäljningsstopp enligt punkt 

1. När det gäller sådana åtgärder som avses i punkt 1 a ska meddelandet åtföljas av 

tekniska och vetenskapliga uppgifter som motiverar åtgärderna. 

3. Ett stopp för saluföringen av en produkt i enlighet med denna artikel får överklagas till 

nationella domstolar eller andra överklagandeinstanser. 

Artikel 8 

Information till den ekonomiska aktören 

Hänvisningar till den ekonomiska aktören i artiklarna 4, 6 och 7 ska anses som hänvisningar 

a) till tillverkaren av produkten, om denne är etablerad inom gemenskapen, eller den 

person som har släppt ut produkten på marknaden eller som hos den behöriga 

myndigheten ansöker om att få släppa ut produkten på marknaden, 

b) om den behöriga myndigheten inte kan identifiera och ange kontaktuppgifterna till 

någon av de ekonomiska aktörer som avses i a − till tillverkarens representant, om 

tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen eller, om en sådan representant saknas 

inom gemenskapen, till den som importerar produkten, 
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c) om den behöriga myndigheten inte kan identifiera och ange kontaktuppgifterna till 

någon av de ekonomiska aktörer som avses i a och b − till en annan yrkesmässigt 

verksam i leveranskedjan, i den mån som dennes verksamhet kan påverka någon 

egenskap hos produkten som regleras av de tekniska regler som är tillämpliga på den, 

d) om den behöriga myndigheten inte kan identifiera och ange kontaktuppgifterna till 

någon av de ekonomiska aktörer som avses i a, b och c − till en annan yrkesmässigt 

verksam i leverantörsledet vars verksamhet inte påverkar någon egenskap hos den 

produkt som regleras av den tillämpade tekniska regeln. 

Kapitel 3 

Kontaktpunkter för produkter 

Artikel 9 

Inrättande av kontaktpunkter för produkter 

1. Medlemsstaterna ska utse kontaktpunkter för produkter inom sina respektive territorier 

och lämna kontaktuppgifter för dessa till de andra medlemsstaterna och till 

kommissionen. 

2. Kommissionen ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över 

kontaktpunkter för produkter och offentliggöra den i Europeiska unionens officiella 

tidning. Kommissionen ska också göra denna information tillgänglig på en webbplats. 
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Artikel 10 

Uppgifter 

1. Kontaktpunkterna för produkter ska på begäran av bland annat en ekonomisk aktör eller 

en behörig myndighet i en annan medlemsstat tillhandahålla följande information: 

a) De tekniska regler som är tillämpliga på en viss produkttyp på det territorium där 

kontaktpunkten för produkter är inrättad samt information om huruvida det för 

denna produkttyp enligt lagstiftningen i denna medlemsstat föreligger ett krav på 

förhandsgodkännande, tillsammans med information om principen om ömsesidigt 

erkännande samt om tillämpningen av denna förordning inom den medlemsstatens 

territorium. 

b) Kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i deras medlemsstat, så att dessa 

kan kontaktas direkt, inklusive uppgift om de myndigheter som ansvarar för att 

övervaka tillämpningen av de aktuella tekniska reglerna på det nationella 

territoriet. 

c) Vilka rättsmedel som generellt finns tillgängliga på den medlemsstatens 

territorium vid en eventuell meningsskiljaktighet mellan de behöriga 

myndigheterna och en ekonomisk aktör. 

2. Kontaktpunkterna för produkter ska svara inom femton arbetsdagar från mottagandet av 

varje begäran enligt punkt 1. 

3. Kontaktpunkterna för produkter i den medlemsstat där den berörda ekonomiska aktören 

lagligen har salufört den ifrågavarande produkten får tillhandahålla den ekonomiska 

aktören eller den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 6 relevant information 

eller synpunkter. 
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4. Kontaktpunkter för produkter får inte ta ut avgifter för att tillhandahålla information som 

avses i punkt 1. 

Artikel 11 

Telematiknät 

Kommissionen får, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 13.2, upprätta ett 

telematiknät för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning avseende 

informationsutbytet mellan kontaktpunkterna för produkter och/eller medlemsstaternas behöriga 

myndigheter. 

Kapitel 4 

Slutbestämmelser 

Artikel 12 

Rapporteringskrav 

1. Medlemsstaterna ska en gång om året till kommissionen översända rapporter om 

tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska innehålla minst följande information: 

a) Det antal skriftliga meddelanden som skickats enligt artikel 6.1 samt de berörda 

produkttyperna, 

b) tillräcklig information om alla beslut som fattats i enlighet med artikel 6.2, 

inbegripet de skäl som besluten grundats på samt de berörda produkttyperna, och 
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c) antalet beslut som fattats i enlighet med artikel 6.3 samt de berörda 

produkttyperna. 

2. Mot bakgrund av den information som medlemsstaterna tillhandahåller i enlighet med 

punkt 1 ska kommissionen analysera de beslut som fattats i enlighet med artikel 6.2 och 

bedöma de skäl på vilka besluten grundats. 

3. Kommissionen ska senast den ..., och därefter vart femte år, göra en översyn av 

tillämpningen av denna förordning och lämna en rapport härom till Europaparlamentet 

och rådet. Kommissionen får vid behov komplettera rapporten med förslag för att 

förbättra den fria rörligheten för varor. 

4. Kommissionen ska upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera en icke 

uttömmande förteckning över produkter som inte omfattas av harmoniserad 

gemenskapslagstiftning. Kommissionen ska göra denna förteckning tillgänglig på en 

webbplats. 

Artikel 13 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté, bestående av företrädare för 

medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 

1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 7.3 och artikel 8 i 

det beslutet. 

                                                 
  EUT: Tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas. 
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Artikel 14 

Upphävande 

Beslut nr 3052/95/EG ska upphöra att gälla från och med den ...*. 

Artikel 15 

Ikraftträdande och tillämpning 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Den ska tillämpas från och med den ...*. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 

Ordförande Ordförande 

 

 

                                                 
* EUT: Nio månader efter den dag då denna förordning offentliggörs. 


