2018-01-15

Justitiedepartementet
Enheten för lagstiftning om allmän ordning
och säkerhet och samhällets krisberedskap
103 33 Stockholm

Anders Östergren
anders.ostergren@teknikforetagen.se
+46 8 782 08 52

Remissvar avseende promemorian ”Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om gasanordningar”
Teknikföretagen stödjer syftet med de författningsändringar som föreslås
enligt promemorian för att anpassa svensk rätt till ikraftträdandet av EU
förordningen 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga
ämnen. Promemorians förslag på tillsynsområdet är viktiga för en
effektivare och mer kvalificerad marknadskontroll.
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 följer direktiv texten.
Vi har ett antal mindre påpekanden nedan:
Detaljkommentarer specifikt avseende Lag om kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om Gasanordningar
Föreläggande och förbud
5 § Ett föreläggande eller förbud……..ska förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.
Önskvärt att det förtydligas att vite skall sättas i proportion till den brist
som gett upphov till föreläggandet eller förbudet.

Ersättning
7 § En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för
provtagning och undersökning av prov….
Finns ingen tydlig koppling mellan graden av överträdelse och av
förordningen och hur stora kostnader för provtagning och undersökning
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som marknadskontrollmyndigheten kan kräva ersättning för.
Sanktionsavgift
9 § En ekonomisk aktör skall åläggas att betala en sanktionsavgift om….
Teknikföretagen stödjer principiellt övergången till sanktionsavgifter som
påföljd vid överträdelser av produktlagstiftning då de i första hand
upptäcks av marknadskontrollmyndigheten istället för polis och åklagare.
Men vi anser likväl att det av bestämmelsen måste framgå att
marknadskontrollmyndigheten måste eftersträva en tydlig proportionalitet
mellan överträdelsens grad och även att sanktionsavgiften sätts i portion
till företagets storlek och omsättning.
Kommentarer till förslag till förordning om kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om gasanordningar
Marknadskontrollmyndigheter
6 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en
samordnande funktion när det gäller marknadskontroll av anordningar och
tillbehör.
Vi anser att det är väsentligt att Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ges erforderliga resurser och befogenheter så att en effektiv
koordinering av marknadskontrollen uppnås.

Konsekvensanalysen
Vi anser att konsekvensanalysen brister i sin bedömning av vilka
kostnadsökningar som är förenade med en effektiv marknadskontroll. Vi
skulle vilja se en skrivning där myndigheterna för innevarande år ges i
uppdrag att följa upp sina kostnader för att åstadkomma ett effektivt
genomförande av sina respektive uppdrag. Detta bör sedan utgöra
underlag för följande års budgetar samt att uppdraget skrivs in i brevet.
Befintlig svensk lagstiftning
Vi saknar en analys av vad ikraftträdandet av den nya EU förordning har
på den nu existerande SÄIFS 2000:6 föreskrifter och allmänna råd om
gasapparater som överlappar direktivets innehåll.

Ikraftträdande
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Då den svenska lagen och förordningen som kompletterar EU:s förordning
om gasanordningar träder ikraft den 1 juli 2018 vill vi att berörda
myndigheter, företag och konsumenter uppmärksammas om att EU
förordningen 2016/426 träder ikraft den 21 april 2018.
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