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inre marknaden 

Sammanfattning  

Folkhälsomyndigheten har vid genomgång av förslagen utgått från myndighetens 

verksamhetsområde.  

 Folkhälsomyndigheten tillstyrker del V av förslaget till förordning om ett 

krisinstrument för den inre marknaden och har inga synpunkter i övrigt på 

förslaget.  

 Folkhälsomyndigheten tillstyrker införandet av tillägget i 

Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 

2016 om personlig skyddsutrustning genom förslaget till 

omnibusförordning.  

 

och lämnar följande kommentarer.  

Kommentarer 

Förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden  

Folkhälsomyndigheten ser positivt på att EU:s medlemsstater, vid ett aktiverat 

nödläge, har möjlighet att enskilt upphandla sådana varor eller tjänster som berörs 

då krisläge aktiverats i enlighet med artikel 14. Då detta förutsätter samråd och 

samordning mellan medlemsstater och med kommissionen, anser 

Folkhälsomyndigheten att det är av stor vikt att samordningen sker effektivt och 

skyndsamt, i syfte att undvika fördröjningar i enskilda medlemsstaters anskaffning, 

(se art. 38). 



 

 

Folkhälsomyndigheten instämmer i att det är en rimlig begränsning att 

medlemsstaterna inte själva upphandlar varor eller tjänster som omfattas av 

kommissionens upphandling på uppdrag av medlemsstaterna (se art. 39 om 

regelverk avseende aktiverat nödläge i enlighet med art. 16).  

Förslag till omnibusdirektiv och omnibusförordning och uppdateringar av övriga 

rättsakter 

Utöver förslaget om tillägget i Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 

2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning bedömer 

Folkhälsomyndigheten att förslagen faller utanför myndighetens 

verksamhetsområde.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har tillförordnade avdelningschef Agneta Falk Filipsson, 

och avdelningscheferna Patric Winther och Sara Byfors samt chefsjurist Bitte 

Bråstad och enhetschefen Anette Richardson deltagit. Utredare Ezra Hultberg har 

varit föredragande. 
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