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Remissvar om utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s
marknadskontrollförordning

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Kemikalieinspektionen ställer sig positiv till att det nu aktuella utkastet till
lagrådsremiss bygger på sektorsvisa nationella anpassningar till EU:s nya
marknadskontrollförordning 1 och ser gärna, såsom Kemikalieinspektionen framhållit
i sitt remissvar avseende SOU 2020:49, att sektorsvisa lösningar övervägs i den
fortsatta beredningen av de förslag i betänkandet som inte tas om hand i det nu
aktuella utkastet till lagrådsremiss. För synpunkter på de förslagen hänvisar
Kemikalieinspektionen till sitt remissvar avseende nämnda betänkande.
Av de ändringar som nu föreslås i utkastet till lagrådsremiss är det enbart de
föreslagna ändringarna i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet som direkt påverkar
Kemikalieinspektionen, eftersom Kemikalieinspektionen enligt 17 § förordningen
(2011:703) om leksakers säkerhet är marknadskontrollmyndighet enligt EU:s
nuvarande marknadskontrollförordning 2 när det gäller leksakers brännbarhet och
kemiska egenskaper. I utkastet till lagrådsremiss anges inte vilka ändringar som
kommer att göras i förordningen om leksakers säkerhet. Kemikalieinspektionen utgår
dock från att den förordningen kommer att ändras så att samma myndigheter som i
dag ansvarar för marknadskontroll avseende leksaker som omfattas av lagen om
leksakers säkerhet kommer att ha det ansvaret även efter det att EU:s nya marknadskontrollförordning ersatt EU:s nuvarande marknadskontrollförordning. För
Kemikalieinspektionens del skulle det betyda att Kemikalieinspektionen även
fortsättningsvis kommer att ansvara för marknadskontroll när det gäller leksakers
brännbarhet och kemiska egenskaper. Baserat på detta antagande har Kemikalieinspektionen följande synpunkter på de ändringar som i utkastet till lagrådsremiss
föreslås i lagen om leksakers säkerhet. De befogenheter som föreslås avser inte
samtliga de befogenheter som Sverige som medlemsstat enligt artikel 14.4 i EU:s nya
marknadskontrollförordning är skyldig att tilldela sina marknadskontrollmyndigheter.
Det innebär att det i ett kommande lagstiftningsärende måste tas ställning till hur de
befogenheter som följer av artikel 14.4 och som inte omfattas av de nu föreslagna
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93.
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ändringarna i utkastet till lagrådsremiss ska regleras i lagen om leksakers säkerhet för
att EU:s nya marknadskontrollförordning ska kunna tillämpas fullt ut vid tiden för
dess ikraftträdande, den 16 juli 2021. Med det sagt tillstyrker Kemikalieinspektionen
de ändringar i lagen om leksakers säkerhet som nu föreslås.
Kemikalieinspektionen vill därutöver påpeka att hänvisningen i 4 § 9 i förslaget till lag
om ändring i lagen om leksakers säkerhet till det numera upphävda Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder lämpligen bör ändras i
samband med att det nu föreslås ändringar i samma paragraf. Rätteligen bör
hänvisningen göras till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av
den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
Kemikalieinspektionen har inga synpunkter på övriga ändringar som föreslås i
utkastet till lagrådsremiss.
I detta ärende har generaldirektören Per Ängquist beslutat. Juristen Magnus
Petersson har varit föredragande.

Per Ängquist
Magnus Petersson

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat.
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