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Kommerskollegiums föreskrifter om ändring i
kollegiets föreskrifter (KFS 2008:1) om tekniska
regler;
beslutade den 23 mars 2011.
Kommerskollegium föreskriver med stöd av 20 § förordningen
(1994:2029) om tekniska regler att 1-8 §§ kollegiets föreskrifter
(KFS 2008:1) om tekniska regler ska ha följande lydelse.

Samråd
1 § Samråd med Kommerskollegium enligt 5 § förordningen om
tekniska regler ska ske så snart som möjligt, om den tilltänkta regeln
avviker från bindande unionsrättsakter eller från sådana standarder som
avses i 4 § förordningen eller annars saknar internationell motsvarighet.

Underrättelse
2 § En underrättelse till Kommerskollegium enligt 6 § förordningen
om tekniska regler ska lämnas minst 16 veckor innan myndigheten
avser att fatta beslut om den tekniska regeln. Myndighet bör beakta att
tidpunkten då myndighet får fatta beslut om den tekniska regeln kan
skjutas fram i fall som avses i 14 § andra stycket 1-6 förordningen. Det
formulär som Kommerskollegium tillhandahåller på sin webbplats ska
användas vid underrättelsen.
En ändring enligt 6 § förordningen är inte obetydlig om den i väsentlig
grad innebär att
1. tillämpningsområdet förändras,
2. den tid förkortas som ursprungligen tänkts för genomförandet, eller
3. krav läggs till eller skärps.

3 § En underrättelse till Kommerskollegium enligt 6 § förordningen
om tekniska regler ska innehålla uppgift om
1. titel på den föreslagna regeln,
2 a. vilka varor den föreslagna regeln gäller,
2 b. vilka informationssamhällets tjänster den föreslagna regeln gäller
3. hur den föreslagna regeln förhåller sig till bindande
unionsrättsakter,
4. huruvida den föreslagna regeln helt eller delvis motsvarar en
internationell eller europeisk standard och i så fall hänvisning till
standarden.
Underrättelsen ska även innehålla en sammanfattning av den föreslagna
regelns innehåll på högst 20 rader och en beskrivning av den föreslagna
regelns syfte på högst tio rader.
Uppgift enligt första stycket punkt 1 och 2a samt sammanfattningen och
beskrivningen av syftet ska lämnas även på engelska om regelförslaget
ska anmälas enligt Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om
tekniska handelshinder (TBT-avtalet) eller avtalet om sanitära och
fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet).
4 § Om avsikten med ett regelförslag framför allt är att begränsa
avsättningen eller användningen av ett kemiskt ämne, ett preparat eller
en produkt av hänsyn till folkhälsan eller av konsument- eller
miljöskyddshänsyn, ska en underrättelse också
1. innehålla antingen en sammanfattning av eller hänvisningar till
alla relevanta uppgifter om ämnet, preparatet eller produkten och
om kända och tillgängliga ersättningsprodukter, om sådana
uppgifter finns tillgängliga, och
2. ange vilka effekter åtgärden förväntas ha på folkhälsan och
konsument och miljöskyddet.
Underrättelsen ska även innehålla en riskanalys som utförts i enlighet
med de allmänna principer för riskbedömning av kemiska ämnen som
anges i artikel 10.4 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars
1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen1, om
det gäller ett befintligt ämne, eller i artikel 3.2 rådets direktiv
(67/548/EEG) av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga
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ämnen2, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/2/EG3, om
det gäller ett nytt ämne.
5 § Till en underrättelse ska fogas konsekvensutredning enligt
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Även annars tillgängliga uppgifter om regelns förväntade effekt på
handeln med berörda varor och/eller tjänster ska bifogas.
6 § Vad som föreskrivits i 3-5 §§ gäller även underrättelse om sådant
brådskande beslut som avses i 18 § förordningen om tekniska regler. I
sådan underrättelse ska även ingående och tydligt anges de skäl som
föranleder det brådskande beslutet. Särskild tonvikt ska läggas på
oförutsebarheten och allvaret i den fara som myndigheten avser att
avvärja och på nödvändigheten av att vidta en omedelbar åtgärd.

Beslut om teknisk regel
7 § Innan en myndighet fattar beslut om en teknisk regel ska
myndigheten hos Kommerskollegium förvissa sig om att
anmälningsförfarandet har fullgjorts och att det inte föreligger sådana
hinder för beslut som anges i 14 § förordningen om tekniska regler.

Underrättelse om slutlig version
8 § Underrättelse enligt 9 § förordningen om tekniska regler om den
slutliga versionen av en teknisk regel ska göras genom att den slutliga
versionen av regeln överförs elektroniskt till Kommerskollegium så
snart beslut fattats.
Denna författning träder i kraft den 29 april 2011.
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