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Remiss av Europeiska kommissionens förslag till 

förordning om ett krisinstrument för den inre 

marknaden inklusive förslag till omnibusdirektiv och 

omnibusförordning med uppdatering av vissa 

förordningar och direktiv  

 

Elsäkerhetsverket har tagit del av rubricerad remiss och önskar lämna följande 

synpunkter.  

Elsäkerhetsverket ser positivt på att detta krisinstrument etableras på EU-nivå då 

nationella åtgärder på området inte bedöms vara tillräckliga.  

Elsäkerhetsverket påverkas främst i egenskap av ansvarig 

marknadskontrollmyndighet för direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU 

samt 2014/34/EU och den reglering som föreslås i artikel 26 i förordning om 

krisinstrument för den inre marknaden.  

Av preambeln till artikel 26 framgår att de nationella behöriga myndigheterna ska 

kunna utfärda godkännanden för produkter som inte har genomgått tillämpliga 

förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska släppas ut på deras 

respektive marknad, förutsatt att de uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. Sådana 

tillstånd ska endast vara giltiga på den utfärdande medlemsstatens territorium och 

begränsade till den tid som krisen på den inre marknaden pågår.  

Elsäkerhetsverket bedömer att det är av stor vikt att en myndighetsgemensam 

process för sådana godkännanden tas fram, antingen på nationell nivå eller på 

europeisk nivå. Det vore olyckligt om det är upp till respektive myndighet att själva 

fastställa sådana processer. Samma produkt omfattas inte sällan av flera 

produktdirektiv och det vore olyckligt om olika myndigheter har olika processer 

för dessa godkännanden. Om sådant förfarande ska tas fram på nationell nivå bör 
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marknadskontrollrådet få i uppdrag att i samarbete med 

marknadskontrollmyndigheterna ta fram en sådan beslutsprocess.  

Elsäkerhetsverket bedömer vidare att det inte tydligt framgår vad som händer med 

produkter som har godkänts enligt detta förfarande när tidsperioden för 

godkännandet har löpt ut. Får produkter som sålts till distributörer exempelvis 

fortsätta att säljas utan att en bedömning av överensstämmelse har genomförts eller 

upphör produktens legalitet så fort tidsperioden för godkännandet har löpt ut.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Anders Persson efter 

föredragning av verksjurist Karin Sjöberg. I ärendets slutliga handläggning har 

även teknisk direktör Anders Richert, avdelningschef Per Samuelsson och 

inspektör Martin Gustafsson deltagit. 
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