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Fri rörlighet för varor inom EU
Handeln med varor inom EU omfattas av principen av fri rörlighet. För de flesta
varor är reglerna gemensamma inom EU, men det finns undantag.
Varuhandeln mellan EU-länderna uppgick år
2009 till 2 194 miljarder euro. Mer än två
tredjedelar av EU:s totala varuexport går till ett
annat land inom unionen (källa: Eurostat).
EU är en viktig aktör i den internationella
handeln. Varuhandeln mellan EU-länderna står
för 25 procent av hela världens varuhandel
(källa: WTO).

Gränser inga hinder för varor i EU
Varor ska få röra sig fritt inom EU utan att
hindras. För många varor har det därför tagits
fram gemensamma regler så att kraven är
desamma i alla medlemsländer. Dessutom
är alla tullar och andra gränsformaliteter
avskaffade inom EU.
Alla krav som en vara måste uppfylla är dock
inte gemensamma inom EU. För vissa varor har
medlemsländerna egna nationella regleringar,
så kallade tekniska föreskrifter. Dessa har som
syfte att skydda exempelvis miljö, hälsa och
säkerhet. Kraven måste dock vara nödvändiga
och så lite handelshindrande som möjligt.

Sverige tvingades tillåta
byggställningar godkända i Tyskland
Ett svenskt företag tillverkade byggställningar. Arbetsmiljöverket ville förbjuda
ställningarna för att de inte var testade enligt
svenska regler. Företaget överklagade
Arbetsmiljöverkets beslut och hänvisade till
att ställningarna var testade och att de
lagligen såldes i Tyskland. Därmed skulle
byggställningarna, enligt principen om
ömsesidigt erkännande, också få säljas i
Sverige utan att behöva provas en gång till.
Domstolen fann att Arbetsmiljöverket inte
kunde kräva att ställningarna testades en
gång till i Sverige och upphävde verkets
beslut.

Godkänd i 1 = godkänd i 27
Även om det finns nationella krav på en produkt
gäller den så kallade principen om ömsesidigt
erkännande. Denna bygger på att medlemsländerna har förtroende för att ländernas
respektive lagstiftningar ger ett fullvärdigt skydd
för miljö och konsumenter.
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En vara som säljs i ett EU-land ska få säljas i
alla andra EU-länder utan vidare anpassningar
och provningar. Många företag känner inte till
detta och ändrar därför sina produkter enligt de
nationella kraven, trots att de egentligen inte
behöver det. Detta förutsätter dock att
produkten når upp till det skydd för exempelvis
miljö, hälsa och säkerhet som mottagarlandet
ställer krav på.
Om en myndighet kan visa att produkten inte är
lika säker eller miljövänlig för konsumenten som
den skulle ha varit om den uppfyllde de nationella kraven, kan myndigheten besluta att
produkten måste uppfylla de nationella kraven.
Myndigheten måste då noga motivera sitt
beslut.

Vad är en teknisk föreskrift?
Tekniska föreskrifter utfärdas av
myndigheter och innehåller bindande regler
för olika typer av produkter. En teknisk
föreskrift innehåller dels krav som en vara
måste uppfylla och dels anvisningar för hur
det ska utvärderas om varan når upp till
kraven innan den får säljas och användas.

heten anmäla förslaget till EU respektive
Världshandelsorganisationen. Förslagen görs
sedan tillgängliga för alla som vill ta del av dem.
Denna process ger andra länder och näringslivet möjlighet att påverka förslagen. En ny
teknisk regel som inte anmälts till europeiska
kommissionen får inte tillämpas.

Kontaktpunkten för varor
Den som vill ta reda på vilka nationella krav
som kan finnas i olika EU-länder, eller vill veta
mer om principen om ömsesidigt erkännande,
kan vända sig till kontaktpunkten för varor.
Kontaktpunkter för varor finns i alla EU-länder.
Här kan man få kontakt med den myndighet
som ansvarar för lagstiftningen för en viss vara i
ett annat EU-land. Här finns också information
om hur man överklagar ett myndighetsbeslut.

Svenska myndigheter anmäler förslag till nya
tekniska föreskrifter till Kommerskollegium, som
sedan vidarebefordrar dem till EU eller Världshandelsorganisationen.

I Sverige är det Kommerskollegium som är
kontaktpunkt för varor. Den svenska kontaktpunkten hjälper till att hitta andra länders
kontaktpunkter och ger information om vilka
regler som gäller för en viss vara i Sverige.

Länkar

Via Kommerskollegiums webbplats kan du ta
del av och kommentera EU-ländernas förslag
till nya tekniska föreskrifter.

Sveriges kontaktpunkt för varor finner du på:
www.kommers.se/kontaktpunkt/varor
Läs mer om nya tekniska föreskrifter:
www.kommers.se/tekniskaforeskrifter

Anmälda krav kan påverkas
När en myndighet ändrar eller bestämmer nya
tekniska föreskrifter för en vara, måste myndig-

Blankett för att anmäla nya tekniska föreskrifter:
www.kommers.se/underrättelse

