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Marknadskontrollrådets e-handelsgrupp
Kort om gruppens arbete



E-handelsgruppens målsättning:

• Att, med beaktande av EU:s vägledning för en-handel, ta fram en vägledning med 
en gemensam strategi för marknadskontroll genom att dra lärdom av varandras 
metoder och erfarenheter.



Metoder

Myndighetsgemensam marknadskontroll mot e-handlare av en och samma 
produkttyp mot våra respektive produktregler.

1. Marknadskontroll är påbörjad. 
2. Uppdatering av guiden till maskindirektivet kommer att föreslås  av Sverige som en 
följd av e-handelsgruppens arbete.
3. Informationsinsamling och diskussion.



Förutsättningar:

• En stor andel av de produkter för vilka marknadskontrollmyndigheter finner 
brister i förhållande till EU:s produktlagstiftning har sitt ursprung i Kina.



Olika strategier från ekonomiska aktörer som vill sälja 
bristfälliga produkter och hur marknadskontrollmyndigheterna 
kan anpassa sin marknadskontroll till dessa strategier: 

1. Byta produktnamn eller produktbeteckning utan att åtgärda brister.
2. Importörer ändar under ärendens handläggning uppgifter och/eller dokumentation 
om i vilken egenskap (typ av ekonomisk aktör) man tillhandhåller produkten till 
svenska köpare.
3. Youtube-video med instruktioner för att kringgå myndighetsförbud mot produkter 
tillverkade i Kina.



Kemikaliekontroll på Internet –
Samverkan inom EU

Markus Klar
Kemikalieinspektionen



• Workshop 
• 6 länder – Belgien, Norge, Polen, Schweiz, Sverige, Tyskland

• Kemikaliekontroll
• CLP, Reach, bekämpningsmedel, F-gaser, ODS, POP:s, RoHS, etc…



Tyskland

Ʃ 18 496



Tyskland

Ʃ 8 340



Bayern, Tyskland

• 3 inspektörer – 630 blockeringar 2017



Tyskland

Tillvägagångssätt

1. Googlar (key words) 
• SDS, begränsningar, Rapexnotifieringar, etc

2. Notifierar plattform/webbshop – ebay, amazon, etc

3. Notifierar relevant CA i DE eller oMS
• via standardiserat formulär (CLEEN) 

- e-post p.g.a. snabbheten



Andra länder

• Sverige (Kemikalieinspektionen)
• Två e-handelsprojekt 2018
• Ta fram strategi

• Schweiz
• Tillämpad E-handelsstrategi

• Belgien, Norge, Polen
• Ungefär som i Sverige



Slutsatser

• Anpassa arbetssättet efter

• Nationella särdrag
• Plattformar eller webbshopar

• Hastighet
• e-handel kräver e-kontroll

• Volym
• Prioritera

• Ny typ av aktörer
• neutrala” aktörer – plattformar, lager/packstationer

• Småhandlare
• Nyhandlare Konsument/företag  à Information
• Engångshandlare



Tack för oss!




