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EUROPEISKA KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

Bryssel den 1 februari 2010
-

Vägledning1

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om
ömsesidigt erkännande
1.

INLEDNING

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en användarvänlig vägledning om
tillämpningen av förordning (EG) nr 764/20082 (nedan kallad förordningen om ömsesidigt
erkännande eller förordningen), och särskilt förhållandet mellan förordningen och
direktiv 2001/95/EG3 (nedan kallat direktivet) om allmän produktsäkerhet. Vägledningen
kommer att uppdateras för att avspegla medlemsstaters, myndigheters och företags
erfarenheter och information.
2.

TILLÄMPLIGT REGELVERK FÖR PRODUKTER SOM SLÄPPS UT PÅ EU-MARKNADEN

Genom direktiv 2001/95/EG garanteras att de produkter som släpps ut på marknaden är säkra.
I artikel 2 anges att man med ”produkt” i direktivet avser ”varje produkt som […] är avsedd
för konsumenter eller som under rimligen förutsebara förhållanden kan komma att användas
av konsumenter även om den inte är avsedd för dem, och som tillhandahålls eller ställs till
förfogande i kommersiell verksamhet, oavsett om detta sker mot betalning eller ej och oavsett
om produkten är ny, begagnad eller renoverad” [kursivering tillagd].
Direktivet gäller följaktligen för konsumentprodukter, dvs. både produkter som är föremål för
harmoniserande EU-lagstiftning (när lagstiftningen inte innehåller några särskilda
bestämmelser som har samma syfte som bestämmelserna i direktivet), och de som inte är
harmoniserade.
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Detta dokument är inte rättsligt bindande. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som
agerar på kommissionens vägnar kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används,
eller för eventuella fel som kan finnas trots att dokumentet har utarbetats och granskats noggrant. Denna
vägledning avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter eller ståndpunkter.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för
tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan
medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän
produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

SV

Enligt direktivet ska alla konsumentprodukter vara säkra. I direktivet fastställs därför
skyldigheter för producenter, distributörer och medlemsstater.
3.

FÖRORDNING (EG) NR 764/2008 OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE

Förordningen tillämpas på det icke-harmoniserade området, och gäller särskilt produkter som
inte omfattas av harmoniserad lagstiftning på EU-nivå eller för aspekter av produkter som
faller utanför tillämpningsområdet för EU:s harmoniseringsåtgärder.
Huvudsyftet med förordningen är att genomföra principen om ömsesidigt erkännande fullt ut.
I artikel 2 fastställs att förordningen ska tillämpas på administrativa beslut som hindrar
tillträde till den nationella marknaden för produkter som lagligen saluförs i en annan
medlemsstat och som riktar sig till ekonomiska aktörer och fattas eller avses att fattas på
grundval av en teknisk regel.
I förordningen menas med tekniska regler alla bestämmelser i en medlemsstats lagar eller
andra författningar
1)

som inte är föremål för harmonisering på EU-nivå,

2)

som förbjuder saluföring av produkter från en annan medlemsstat på den
medlemsstats territorium där det administrativa beslutet fattas eller kommer att fattas,
eller som det är obligatoriskt att följa när produkten saluförs på den medlemsstatens
territorium, och

3)

som fastställer de egenskaper som krävs av produkten (eller produkttypen), såsom
krav på kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inbegripet krav på produkten
eller produkttypen med avseende på varubeteckning, terminologi, symboler,
provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering.

Förordningen om ömsesidigt erkännande ska tillämpas på alla icke-harmoniserade produkter,
både sådana som är avsedda för konsumenter och sådana som inte är det.
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4.

TILLÄMPNING AV FÖRORDNINGEN OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE PÅ PRODUKTER
SOM SLÄPPS UT PÅ EU-MARKNADEN

4.1.

Konsumentprodukter

4.1.1.

Åtgärder som rör produkter som utgör en risk för konsumenternas hälsa och
säkerhet
Enligt artikel 3.2 a ska förordningen inte tillämpas på åtgärder som en medlemsstats
myndigheter vidtar i enlighet med artikel 8.1 d–f och 8.3 i direktivet för att förhindra
eller begränsa saluföring eller användning av en konsumentprodukt på grund av den
risk produkten kan medföra för konsumenternas hälsa och säkerhet.
Detta innebär att följande åtgärder som vidtas av de nationella myndigheterna på
grundval av nationell lagstiftning som har anpassats för att genomföra artikel 8.1 d–f
och 8.3 i direktivet är undantagna från förordningens tillämpningsområde:

4.2.

–

För varje produkt som kan vara farlig: temporärt, under den tid som krävs
för att utföra olika kontroller, verifikationer eller säkerhetsbedömningar,
förbjuda leverans, leveranserbjudande eller exponering av produkten
(artikel 8.1 d i direktivet).

–

För varje farlig produkt: förbjuda att den släpps ut på marknaden och
fastställa de kompletterande åtgärder som krävs för att säkerställa att
förbudet efterlevs (artikel 8.1 e i direktivet).

–

För varje farlig produkt som redan finns på marknaden: ii) besluta om
eller organisera ett effektivt och omedelbart tillbakadragande av
produkten, och varna konsumenterna för de risker som den medför, ii)
besluta om eller samordna eller i förekommande fall med tillverkarna och
distributörerna organisera en återkallelse av produkten från
konsumenterna och förstöring av den under lämpliga förhållanden
(artikel 8.1 f i direktivet).

–

För produkter som medför en allvarlig risk: varje åtgärd som anges ovan
samt i) kräva att den förses med lämpliga varningar för de risker som den
kan medföra, utformade på ett tydligt och lättbegripligt sätt på de
officiella språken i den medlemsstat där produkten saluförs, ii) ställa
förhandsvillkor innan en produkt släpps ut på marknaden så att den görs
säker, och iii) besluta att dessa personer i god tid och på lämpligt sätt
informeras om dessa risker, bland annat genom att särskilda varningar
utfärdas (artikel 8.3 i direktivet).

Åtgärder som rör produkter som medför andra risker
Förordningen om ömsesidigt erkännande ska tillämpas när de behöriga
myndigheterna i en medlemsstat avser att förbjuda saluföring eller användning av
icke-harmoniserade konsumentprodukter som lagligen saluförs i en annan
medlemsstat på grundval av en teknisk regel och av andra skäl än risk för
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konsumenternas hälsa och säkerhet. Så är t.ex. fallet när en produkt inte får saluföras
på grund av skäl som avser benämning, storlek, sammansättning eller förpackning,
eller av miljöskäl.
5.

PRODUKTER SOM INTE ÄR AVSEDDA FÖR KONSUMENTER

Förordningen om ömsesidigt erkännande är tillämplig på icke-harmoniserade produkter som
inte är avsedda för konsumenter.
I artikel 7 fastställs att medlemsstaterna tillfälligt kan förbjuda saluföring av en produkt som
inte är avsedd för konsumenter om den utgör en allvarlig säkerhets- och hälsorisk för
konsumenterna. En medlemsstat som tillämpar ett tillfälligt förbud måste meddela ett förbud
till den ekonomiska aktör och till kommissionen. Meddelandet ska åtföljas av tekniska och
vetenskapliga uppgifter.
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