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Remissvar avseende ”Marknadskontrollmyndigheter –
befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)
Teknikföretagen verkar för en effektivare och mer samordnad kontroll av
produkter. Vårt mål är att marknadskontroll bedrivs enligt principen en
marknad/en kontroll, att fri rörlighet på EU:s inre marknad ska råda på lika villkor
och att tillverkare ska ta ansvar för sina produkter istället för obligatorisk
tredjepartscertifiering.
Generella synpunkter
Det är viktigt att marknadskontroll uppmärksammas och utreds i syfte att skapa
mer effektiva och ändamålsenliga regler. En effektiv marknadskontroll är central
för att säkerställa en fungerande marknad med sund konkurrens och
regelefterlevnad bland marknadsaktörerna.
Teknikföretagens är mot denna bakgrund som utgångspunkt positiva till
utredningens förslag. Åtgärder som syftar till att samla och förenkla regelverket,
såsom också föreslås, är lovvärt då det underlättar för företag att identifiera de
aktuella bestämmelserna och få en helhetsbild av vilka regler som gäller.
Förhållandet till övrig produktlagstiftning
Samtidigt är det viktigt att det i någon mening tydliggörs, och finns information
om, vilka övriga marknadskontrollregler som kan komma att bli aktuella och
därigenom vilka myndigheter som involveras. Att så långt som möjligt ha
horisontella marknadskontrollbestämmelser är bra, men det behöver vara tydligt
när och var specifika sektorsbestämmelser går före och när de inte gör det.
Utredningens förslag behöver tydliggöras på den punkten om, och i så fall när,
det går vidare till ett eventuellt antagande.
Av förslagets 5 § framgår det att om en EU-förordning eller annan författning
innehåller någon bestämmelse som avviker från den föreslagna lagen gäller den
bestämmelsen. Förslaget frångår dock huvudregeln i 5 § under 18 § ifråga om
sanktionsavgift, dvs. här äger den föreslagna lagen företräde och i
bestämmelsen anges att sanktionsavgiften högst får uppgå till 100
prisbasbelopp. Av 19 § andra stycket framgår vidare att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter ifråga om
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sanktionsavgifter storlek. Av ovan refererade bestämmelser är det inte tydligt
vilken sanktionsavgift som huvudsakligen ska gälla – är det den föreslagna lagen
eller sektorsbestämmelser? För ett mindre företag är det svårt att hitta rätt regler
och det är därför viktigt att utredningens förslag tydliggörs i denna del.
Sanktioner
Det är en betydelsefull del i marknadskontrollen att ansvariga myndigheter har de
verktyg som krävs för att säkerställa en välfungerande marknad, inklusive en
adekvat finansiering för marknadskontroll. I utredningens förslag anges tre
sanktioner: vite, sanktionsavgift och sanktioner hänförliga till straffrättsliga
bestämmelser.
Teknikföretagen anser att det är av vikt att sanktionerna används på ett välavvägt
sätt, dels emellan de olika sanktionstyperna, dels när olika myndigheter kan vara
berörda i samma eller närliggande ärende. En skrivning som motverkar dubbla
sanktioner kan därför vara nödvändig.
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Ett ytterligare sätt att förhindra dubbelarbete och minska överskådligheten i
marknadskontrollen kan vara att i en horisontell lagstiftning om marknadskontroll,
såsom den föreslagna, ange att ett inlett marknadskontrollärende som resulterar i
en åtgärd alltid ska innefatta en myndighet som äger huvudansvar för
samordningen i ärendet. På så sätt kan företag förlita sig på att det räcker med
myndighetskontakt för att få fullständig information om ett aktuellt ärende,
samtidigt som samordningen mellan myndigheter som en följd av detta höjs.
Vidare är det viktigt att sanktionsavgifterna tillämpas baserat på proportionalitet
så att beaktande tas om det exempelvis är fråga om ett mindre företag. Här kan
kravet på proportionalitet uttryckligen skrivas ut i utredningens förslag så att det
ytterligare förtydligas hur myndigheterna förväntas värdera allvaret och
betydelsen av en eventuell överträdelse.
Det nya Varupaketet
I december presenterade EU-kommissionen igenom det så kallade ”Varupaketet”
förslag om en revidering av EU-förordningen 765/2008 om marknadskontroll.
Revideringen innehåller flera förslag som påverkar utredningens förslag om en
horisontell svensk lag om marknadskontroll av produkter. Exempelvis presenterar
kommissionen nya definitioner för exempelvis ”ekonomisk aktör” och olika
samarbetsinitiativ mellan marknadskontrollmyndigheter och andra aktörer.
Utredningens förslag behöver stämmas av i förhållande till en förmodad
uppdatering av förordning 765/2008. Förhoppningsvis kan även en horisontell lag
av det slag som föreslås i utredningen underlätta ett enhetligt genomförande av
kommande EU-bestämmelser på marknadskontrollområdet.
Med vänlig hälsning,
Teknikföretagen
Industriell Utveckling

Emanuel Badehi Kullander
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