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Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys 
avseende förslag [COM (2013) 75 final] om 
marknadskontroll av produkter och förslag [COM (2013) 
78 final] om konsumentprodukters säkerhet  
 

Inledning 
En av Regelrådets uppgifter är att bistå regelgivarna med att granska konsekvensanalyser som tagits 
fram inom EU för att bedöma om konsekvenserna av förslaget för svenska företag är tillräckligt belysta. 
Utrikesdepartementet har gett Regelrådet i uppdrag att granska EU-kommissionens konsekvensanalys 
avseende det s.k. Produktsäkerhetspaketet. I Produktsäkerhetspaketet ingår förslag [COM (2013) 75 
final] till ny förordning om marknadskontroll och förslag [COM (2013) 78 final] till ny förordning om 
konsumentprodukters säkerhet. Den föreslagna förordningen om marknadskontroll avser ersätta de 
rättsakter som reglerar området i dag, bl.a. förordning 765/2008 om krav för ackreditering och 
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och direktiv 2001/95/EG om allmän 
produktsäkerhet. Förslaget till förordning om produktsäkerhet ska ersätta direktiv 2001/95/EG om 
allmän produktsäkerhet och direktiv 87/357/EEG som handlar om farliga livmedelsimitationer.  
 
I yttrandet ger Regelrådet sin bedömning på huruvida en svensk kompletterande konsekvensutredning 
bör upprättas och vad den i så fall bör innehålla. I enlighet med sitt uppdrag begränsar Regelrådet sin 
granskning till att omfatta de ekonomiska effekter som förslaget kan medföra för berörda företag. 
 

Kommissionens Produktsäkerhetspaket 
Produktsäkerhet är en viktig del i arbetet med att få den inre marknaden för varor mer effektiv och 
konkurrenskraftig. Dagens splittrade system om marknadskontroll och produktsäkerhet komplicerar 
förfaranden för både företag och kontrollmyndigheter inom EU. I gällande regelverk finns olika krav och 
förfaranden för olika produktkategorier beroende på om produkterna omfattas av harmoniserad eller 
icke-harmoniserad unionslagstiftning eller om produkterna är avsedda att användas av konsumenter 
eller för yrkesmässigt bruk. Det främsta syftet med Produktsäkerhetspaktet är att göra reglerna på 
produktsäkerhetens område enhetligare, tydligare och enklare och på så sätt uppnå en hög nivå av 
produktsäkerhet inom EU och en bättre och fungerande inre marknad. 
 
Förslag till förordning om marknadskontroll av produkter 
I den nya förordningen om marknadskontroll föreslås nya regler avseende tillsyn på 
produktsäkerhetsområdet. Reglerna om marknadskontroll är i dag splittrade i flera regelverk och i vissa 
fall överlappande eller motstridiga vilket försvårar situationen för såväl myndigheter som företag inom 
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EU. Den föreslagna förordningen förväntas förenkla systemet för marknadskontroll av produkter som 
finns på den gemensamma marknaden. Förslaget innebär att ett enhetligt system skapas där alla regler 
sammanförs i en enda rättsakt. Förordningen riktar sig främst till marknadskontrollmyndigheterna och 
reglerar skyldigheter och samarbete vad gäller produkters säkerhet. Det föreslås bl.a. bildandet av 
European Market Surveillance Forum (EMSF) (art.25), samarbete kring prövning och testresultat 
(art.9.1 och 21.3), ökad samordning av information via Union Rapid Information System (RAPEX) och 
Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS) (art.19-21). Vissa föreslagna 
regler berör dock företag direkt. Exempelvis föreslås att företagen är skyldiga att ha information 
tillgänglig och föra dokumentation på ett språk som lätt kan förstås av marknadskontrollmyndigheten 
(art.8:1 och 9.3) om den kräver det. Det införs också nya krav avseende åtgärder företag ska vidta om 
en produkt kan innebära särskild risk (art.9:4). 
 
Förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet 
Den föreslagna förordningen om konsumentprodukters säkerhet reglerar produkters säkerhet inom EU. 
Regleringen på området är i dag splittrad på många olika rättsakter varför en harmonisering av reglerna 
på området anses nödvändig. Förordningen berör alla företag som tillverkar, distribuerar eller importerar 
produkter och den ska omfatta alla tillverkade produkter som släpps ut eller tillhandahålls på 
marknaden om de är avsedda för eller förväntas användas av konsumenter inom EU. Några kategorier 
av produkter, såsom exempelvis läkemedel, livsmedel och foder, undantas från förordningens 
tillämpningsområde.  
 
I förordningen föreslås bl.a. att tillverkare och importörer ska märka produkterna med ursprungsland 
(art.7). Enligt förslaget ska tillverkare och importörer dessutom föra teknisk dokumentation över 
produkter (art.8:4 och 10:1). Dokumentationen ska finnas tillgänglig för myndigheterna i 10 år från att 
produkten ifråga kommer ut på marknaden (art.8:5 och 10:8). Det föreslås också att tillverkarens och 
importörens kontaktadress ska finnas på produkten, på produktens förpackning eller i ett dokument som 
följer med produkten (art. 8:7 och 10:3). Vidare är tillverkare och importörer enligt förslaget också 
skyldiga att se till att bruksanvisningar och säkerhetsinformation följer med produkten på ett språk som 
lätt förstås av konsumenten (8:8 och 10:4). Dessutom ska en tillverkare eller importör omedelbart 
meddela marknadskontrollerade myndigheter om en produkt inte är tillräckligt säker (art.8:9 och 10:7). 
Ett annat krav som föreslås är att importörer ska utföra stickprovsundersökningar av produkter (10:6). 
Det föreslås även att distributörer ska kontrollera att tillverkaren/importören har uppfyllt sina åtaganden 
innan distributören ifråga tillhandahåller en produkt på marknaden (11:2). Därtill föreslås att företag, på 
myndigheternas begäran, ska kunna uppge vilka aktörer som har tillhandahållit produkter till företaget 
och till vilka aktörer företaget tillhandahållit produkter (art.14:1). Även dessa uppgifter ska finnas 
tillgängliga i 10 år (14:2). Det föreslås dessutom utökade skyldigheter avseende system för spårbarhet 
för företag som tillhandahåller produkter som kan innebära särskild risk för hälsa och säkerhet (15.1). 
Systemet för spårbarhet ska vara elektroniskt och innehålla uppgifter om produkterna och de företag 
som varit inblandade i försäljningskedjan (15:2). 
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Kommissionens konsekvensanalys 

I konsekvensanalysen beskrivs bakgrunden till och syftet med de föreslagna förordningarna som ingår i 
Produktsäkerhetspaketet. Enligt Kommissionens bedömning kan förslagen leda till administrativa 
kostnader och andra ekonomiska effekter för företag inom EU. Det framgår att det är svårt att initialt 
bedöma de kostnader som ett genomförande av förslagen kan leda till för dessa företag. Det saknas en 
närmare analys av de konsekvenser som förlsagen kan leda till för berörda företag i 
konsekvensanalysen. Vidare är det av konsekvensanalysen svårt att till alla delar utläsa vilka 
nya/ändrade krav som uppstår i jämförelse med kraven enligt gällande rätt. 
 

Administrativa kostnader 
Enligt konsekvensanalysen väntas harmoniserade regler leda till administrativa förenklingar för berörda 
företag då samma regelverk blir tillämpligt på samtliga produkter inom EU. Flera av de skyldigheter som 
föreslås i Produktsäkerhetspaketet kan dock komma att leda till ökade administrativa kostnader för 
berörda företag. Vissa bestämmelser är enligt Regelrådets uppfattning otydligt utformade och därmed 
svåra att överblicka. Som anförts i det föregående föreslås exempelvis att en importör omedelbart ska 
meddela marknadskontrollerande myndigheter om en produkt inte är säker. Det framgår inte när 
rapportering ska ske eller om det finns vissa risknivåer som ska beaktas innan en sådan rapportering 
ska ske. Det är också otydligt hur en distributör ska kontrollera att tillverkaren och importören uppfyllt 
sina åtaganden och vad detta kan få för konsekvenser. Marknadskontrollmyndigheterna ska dessutom 
kunna kräva att företagen har information tillgänglig och för dokumentation på ett språk som lätt kan 
förstås av myndigheten. För komplexa produkter kan denna information vara omfattande och 
tidskrävande att sammanställa. En närmare beskrivning och beloppsmässiga uppskattningar av vilka 
administrativa kostnader Produktsäkerhetspaketet kan ge upphov till för berörda företag saknas helt i 
konsekvensanalysen.  
 

Övriga ekonomiska effekter 
Enligt konsekvensanalysen kan förslagen även leda till andra ekonomiska effekter för berörda företag. 
Genom förbättrad produktsäkerhet väntas konsumenternas förtroende för varor på den inre marknaden 
öka samtidigt som lika villkor för näringsidkare garanteras. Det framgår att stärkt marknadskontroll 
anses gynna såväl konsumenter som företag och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl 
fungerande inre marknad. Det framgår emellertid att förenklade regler för marknadskontroll väntas 
innebära vissa besparingar för företag, särskilt vad gäller små- och medelstora företag. Det saknas 
dock en närmare diskussion eller uppskattningar av dessa besparingar. Vidare anges att stärkt kontroll 
och spårbarhet kan leda till ökade kostnader för berörda företag. I konsekvensanalysen saknas dock en 
närmare beskrivning av vilka regler som avses. Enligt Regelrådets uppfattning kan exempelvis kraven 
för ursprungsmärkning leda till omfattande ekonomiska konsekvenser för företag. För avancerade 
produkter kan det vara svårt och kostsamt att fastställa ursprungsland, särskilt för importörer. Importörer 
ska dessutom utföra stickprovsundersökningar av produkter på marknaden. Det saknas information om 
när stickprovsundersökningar ska ske och hur många produkter som ska testas och vad detta kan 
komma att kosta företagen. Förslaget om skyldigheten att vidta åtgärder om en produkt kan innebära 
en risk är otydligt utformad och det saknas information om vad detta kan innebära och vilka kostnader 
det kan medföra för företagen. 
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I konsekvensanalysen saknas en närmare analys av vad Produktsäkerhetspaketet kan komma att 
innebära för berörda företag och vilka kostnader som det kan ge upphov till. Enligt Regelrådets 
bedömning är därmed de ekonomiska effekter som ett genomförande av förslaget kan leda till för 
berörda företag otillräckligt belysta. 
 

Innehållet i en kompletterande svensk konsekvensutredning 
Enligt Regelrådets uppfattning kan Produktsäkerhetspaketet leda till omfattande förändringar för 
berörda företag. Det har tidigare påpekats att de ekonomiska effekterna som ett genomförande av 
förslaget kan leda till är otillräckligt belysta i konsekvensanalysen. Den anses därför inte utgöra 
tillräckligt underlag för en bedömning av Produktsäkerhetspaketets samtliga konsekvenser för företag i 
Sverige. En nationell konsekvensutredning som kompletterar EU-kommissionens analys bör därför 
upprättas. Den bör innehålla en för svenska förhållanden godtagbar redovisning av samtliga förslag 
samt den påverkan som förändringarna får på gällande svensk rätt. 
 
En svensk konsekvensutredning ska uppfylla de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning.1 Konsekvensutredningen bör upprättas i samråd med 
berörda företag och organisationer och bör omfatta samtliga skyldigheter och konsekvenser som 
förslagen kan leda till för berörda företag i Sverige. Konsekvensutredningen bör bl.a. innehålla en 
beskrivning och kvantifiering av de administrativa kostnaderna som förslagen kan ge upphov till för 
berörda företag. Även övriga ekonomiska effekter som förslagen kan medföra för olika kategorier av 
företag i Sverige ska beskrivas och beloppsmässigt uppskattas i den mån det är möjligt.  
Därtill bör antalet företag som berörs av förslagen identifieras, likaså storleken av dessa och i vilka 
branscher de är verksamma. En konsekvensutredning bör dessutom ge en god bild av hur förslagen i 
förordningarna påverkar konkurrensförhållandena på den svenska marknaden, särskilt vad gäller små 
företag om dessa kan komma att drabbas hårdare än större företag.  
 
Vidare bör en jämförelse göras av de kostnader som Produktsäkerhetspaketet förväntas medföra för 
berörda företag i förhållande till de kostnader som gällande lagstiftning ger upphov till. Om det visar sig 
att Kommissionens Produksäkerhetspaket medför ökade kostnader för företagen bör man från svensk 
sida framhålla att det kan finnas skäl att överväga alternativa lösningar som är mindre ingripande för 
företag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Se även Statsrådsberedningens Cirkulär 14 Riktlinjer för genomförande av unionsrättsakter.   
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 15 maj 2013. 
 
 
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, samt Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Annika 
Andebark. 
  
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Elin Törnqvist. 
 
 

   
 
Karin Lindell    Elin Törnqvist 
Ordförande   Föredragande 


