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Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter
om kriterier för EG:s miljömärkning av
campingplatstjänster
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget till föreskrifter.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av
ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för
campingplatstjänster. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk
miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket
att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i
stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar.
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de kostnader som kan uppkomma i samband med
ansökan om och innehav av en EU-blomma inte föranleds av de nu aktuella föreskrifterna. Regelrådet
kan – trots att föreskrifterna något motsägelsefullt innehåller bestämmelser om ansöknings- och
årsavgifter – ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Om en reglering kan få effekter av betydelse för företag följer det av 7 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning att en konsekvensutredning ska redogöra för dessa effekter.
Enligt Regelrådets uppfattning är det klart att ett uppfyllande av de i föreskrifterna angivna kriterierna för
tilldelning av EU-blomman kan medföra kostnader för de företag som berörs. Konsekvensutredningen
innehåller emellertid inte någon beskrivning av dessa kostnader. Konsekvensutredningen måste därför
– och detta oberoende av att systemet bygger på frivillighet – betecknas som bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 30 september 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Magnus Petersson

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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