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Utrikesdepartementet 
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s 
inre marknad, Inre marknaden 

Teknikföretagens remissvar avseende utkast till lagrådsremiss 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 
UD2021/02695 

Teknikföretagen tackar för möjligheten att besvara ovanstående lagrådsremiss 
där vår övergripande bild är att förslaget beretts på ett gediget och funktionellt 
sätt samtidigt som hänsyn tagits till remissvaren avseende (SOU 2020:49). 

Marknadskontroll 
Teknikföretagen ser en effektiv och kraftfull marknadskontroll som en av de 
viktigaste beståndsdelarna i den inre marknadens funktionssätt. En effektiv 
marknadskontroll är central för att säkerställa en fungerande unionsmarknad med 
sund och jämlik konkurrens och regelefterlevnad bland marknadsaktörerna. Vi 
välkomnar därför genomförandet av EU:s marknadskontrollförordning i Sverige 
och ser en stor möjlighet att uppdatera och koordinera den svenska lagstiftningen 
på området. 

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. 

Utkastets förslag 
I utkastet föreslås anpassningar av bestämmelser om marknadskontroll i flera 
lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. 
Anpassningarna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får befogenheter för 
att kontrollera produkter som motsvarar de befogenheter de har i dag. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 16 juli 2021. 

När EU:s marknadskontrollförordning börjar tillämpas i sin helhet den 16 juli 2021 
tas artiklarna 15–29 i förordning (EG) nr 765/2008 bort. De marknadskontroll-
myndigheter som ansvarar för marknadskontroll av de produkter som omfattas av 
den harmoniserade unionslagstiftning som de nio sektorslagarna genomför eller 
kompletterar kommer då att sakna de befogenheter för den faktiska kontroll-
verksamheten som de i dag har med stöd av artikel 19.1 andra stycket i 
förordning (EG) nr 765/2008. Det finns därför behov av att tilldela 
marknadskontrollmyndigheterna verktyg för kontrollen som motsvarar dessa 
befogenheter. 

Teknikföretagens Kommentarer till specifika delar i utkastet 
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4.1 Marknadskontrollmyndigheter ska ha befogenheter som motsvarar de 
befogenheter de har i dag 

Utkastets förslag:  
Marknadskontrollmyndigheterna ska fortsätta att ha samma befogenheter som 
gäller enligt artikel 19.1 andra stycket i förordning (EG) nr 765/2008. 
Hänvisningen till förordning (EG) nr 765/2008 ska ersättas med en hänvisning till 
befogenheterna i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning, i 
den ursprungliga lydelsen. 

Befogenheterna ska framgå i de nio utpekade sektorslagstiftningarna enligt lista 
på sid 30. 

En marknadskontrollmyndighet ska få införskaffa varuprover under fingerad 
identitet enligt artikel 14.4 j endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med 
kontrollen. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om åtgärden så 
snart det går utan att den förlorar i 
betydelse. 

Teknikföretagen stödjer utkastets bedömning: Att det inte bör anges i lagarna 
att befogenheten att få tillträde till lokaler även omfattar bostäder. Det finns heller 
inte behov av att använda beteckningen anonymt köp för införskaffande av 
varuprover under fingerad identitet. 

4.2 Följdändringar i de nio sektorslagarna 

Utkastets förslag: Hänvisningar i de nio sektorslagarna till bestämmelser om 
marknadskontroll i förordning (EG) nr 765/2008 ska ändras så att hänvisningarna 
i stället avser EU:s marknadskontrollförordning. Förordning (EG) nr 765/2008 ska 
anges med dess nya titel i hänvisningar till bestämmelser om ackreditering eller 
CE-märkning. 

Därför ändras 
• lagen om leksakers säkerhet,
• lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar, och
• lagen om marin utrustning.

Teknikföretagen stödjer utkastets förslag ovan, vidare förordar vi att i enlighet 
med utkastet skall marknadskontrollmyndighet behålla de möjligheter de har i 
dag att; 

• ta hjälp av Polismyndigheten,

• förena beslut med vite

• bestämma att beslut ska gälla omedelbart, ska gälla vid utövandet av
befogenheterna i artikel 14.4 a, b, e och j i EU:s marknadskontrollförordning, i
den ursprungliga lydelsen.

Teknikföretagen tillstyrker utkastets förslag att beslut som en 
marknadskontrollmyndighet fattar med stöd av befogenheterna i artikel 14.4 a, b, 
e och j i EU:s marknadskontroll-förordning, i den ursprungliga lydelsen, ska få 
överklagas.  



3 (3) 

3 (3)

Det ska anges uttryckligen i 
• lagen om leksakers säkerhet,
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning,
• lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar,
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
personlig skyddsutrustning, och
• lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
gasanordningar.

5 Ikraftträdande 
Teknikföretagen tillstyrker utkastets förslag om att de föreslagna lagändringarna 
ska träda i kraft den 16 juli 2021. 

Vi stödjer även utkastets bedömning om att det inte finns behov av några 
övergångsbestämmelser men vill påtala behovet av en informationskampanj till 
de berörda sektorerna om lagändringarnas huvudsakliga innehåll. 

Med vänlig hälsning 

Teknikföretagen 
Näringspolitisk avdelning 

Anders Östergren 
e.u.


