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Remissvar angående förslag till nya föreskrifter rörande elsäkerhet
15EV734 och 15EV733 EMC från Elsäkerhetsverket
Teknikföretagen stödjer i stort Elsäkerhetsverkets förslag på hur direktiven
ska genomföras i Sverige. Vi anser att det är rätt att meddela en helt ny
förordning och att denna i huvudsak ska genomföra direktivets text i så
snarlik ordalydelse som möjligt.
Produkters fria rörlighet är en grundpelare för den inre marknaden och
därför är det en förutsättning att regelverket avseende produkter är
harmoniserat inom EU. Detta gäller i högsta grad för EMC och LVD. I
minsta möjliga mån får det finnas avvikelser mellan olika medlemsländer i
respektive lagstiftning varför vi ser det som föredömligt att föreskriften i så
hög grad som möjligt följer direktivtexten.
Vi har ett antal mindre påpekanden nedan:

Specifika kommentarer avseende EMC
2 Kap 2§ (föreskrift)
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Utrustning som endast visas eller demonstreras på handelsmässor,
utställningar eller liknande behöver inte uppfylla kraven i dessa föreskrifter
om det klart anges på en väl synlig skylt att utrustningen inte får
tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven i
denna föreskrift.
I direktivtexten framgår att medlemsstaterna inte får sätta upp några
hinder mot detta förfarande på mässor eller utställningar. Teknikföretagen
anser att det även bör framgå av föreskriften.
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5 kap 7 § (Föreskrift)
Tillverkaren skall se till att apparaten åtföljs av bruksanvisningar och den
information som avses i 3 kap 8 § på svenska.
Teknikföretagen anser att det finns en skillnad i konsumenters och
professionella användares behov av bruksanvisningar på svenska. Texten
i föreskriften ovan bör kompletteras med ett förtydligande att detta gäller
för konsumenter. För professionella användare bör det räcka med en
bruksanvisning på engelska.
5 kap 8 § (Föreskrift)
Om apparaten utgör en risk ska tillverkaren dessutom omedelbart
underrätta Elsäkerhetsverket, och lämna uppgifter om i synnerhet den
bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.
Till skillnad från i föreskriftstexten ovan anges i direktivtexten att
tillverkaren är skyldig att underrätta de behöriga nationella myndigheterna
i alla de medlemsstater där produkten släppts ut. Teknikföretagen anser
att för en bättre fungerande marknadskontroll bör det framgå även av
föreskriften att samma information skall finnas tillgänglig i alla
medlemsstater.
5 kap 10 § (Direktiv)
2 på motiverad begäran ge behörig nationell myndighet all information
och dokumentation som behövs för att visa att apparaten överensstämmer
med kraven, och…………………..
För företag är det viktigt med en tydlighet vad gäller myndighetens motiv.
Därför anser Teknikföretagen att det även av föreskriften bör framgå att en
motiverad begäran från den nationella myndigheten krävs.
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6 Kap Ersättning och avgifter vid Tillsyn (Föreskrift)
Den ekonomiska aktör från vilken Elsäkerhetsverket tagit utrustning, ska
erhålla ersättning motsvarande inköpspris, inklusive mervärdesskatt, samt
kostnader för frakt.
Teknikföretagen anser att företagen även bör ersättas för en kostnad för
hantering och administration.
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Specifika kommentarer om LVD
4 kap 10 § (Direktivtext)
på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den
myndigheten all……….
Teknikföretagen anser att som vid EMC bör föreskriften kompletteras med
den saknade formuleringen om ”på motiverad begäran” för att ge de
berörda företagen erforderlig tydlighet.

4 kap 14 §
I föreskriften anges att kontaktinformationen skall anges på svenska
medan det i direktivet anges att kontaktuppgiften skall anges på ett språk
som lätt förstås av marknadskontrollmyndigheten.
Teknikföretagen anser att för den svenska marknadskontrollmyndigheten
borde kontaktinformation på engelska, tyska och franska ses som lätt
förståeliga språk.

Med vänlig hälsning

Anders Östergren
Teknikföretagen
<Avd>
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