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Generellt så stödjer Teknikföretagen förslaget att skapa en ny förordning för RoHS, men
vi är kritiska till att den meddelas med stöd av Miljöbalken. Det är vårt förslag att på sikt
alla produktdirektiv, oberoende av skyddsaspekt ska meddelas med stöd en generell
produktsäkerhetslag.
För Teknikföretagen är det avgörande att genomförandet av RoHS direktivet i Sverige
sker harmoniserat och att texten i den svenska lagstiftningen överensstämmer med EU
direktivet. Kemikalieinspektionens förslag på förordning avviker dock på tre väsentliga
punkter från kravet på ett harmoniserat genomförande, vilket vi anser måste ändras.
•

Förslaget i 4§ och 5§ innebär en oacceptabel skärpning av kraven, vilket inte är
förenligt med ett harmoniserat direktiv. Kraven på elektrisk och elektronisk
utrustning som rör sig fritt inom EU måste vara lika, annars skapas onödigt
merarbete och ökade kostnader.

•

Det är orimligt att det ska vara straffbart att bryta mot de nya administrativa
kraven i RoHS. De administrativa kraven syftar till att arbetet med att uppfylla
kemikalieförbuden ska dokumenteras på motsvarande sätt som företagen redan
idag gör med elsäkerhetskraven för produkten. Det finns inga straffsanktioner
mot administrativa krav vad gäller elsäkerhet.

•

Kemikalieinspektionens förslag på svensk RoHS-förordning har en otydlig
struktur som skiljer sig från direktivet. Främst vad gäller krav på importör,
distributör och tillverkare. Det gör det svårt att förstå vilka krav som egentligen
gäller i Sverige. Direktivtexten är den gemensamma nämnaren vid
kommunikation mellan tillexempel kunder och leverantörer inom EU vad gäller
RoHS. Samma rubriksättning och ordning i den svenska förordningen som i
direktivet skulle göra tillämpningen enklare samt underlätta svenska företags
affärer med företag i andra EU-länder.

Teknikföretagens detaljerade synpunkter framgår av bilaga 1.
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