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Europeiska produktregler

Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden

- Gemensamt (harmoniserat) regelverk för produkter

- EU-förordningar

- EU-direktiv 

- Standarder  CE-märkning

- Gemensam mall för hur vi arbetar

- Ekonomiska aktörers roller

- Ekonomiska aktörers ansvar



Vilka aktörer pratar vi om? 

Definierat ansvar för kedjan från tillverkning till slutkund

Generella krav 2008, men fler produktområden efterhand

- Tillverkare

- Tillverkarens representant

- Importör

- Distributör

- Plattformar



Tillverkare

”Fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt, 

eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och 

saluför denna produkt i eget namn eller varumärke.”

Ansvaret gäller även för den som 

- släpper ut produkter i sitt eget namn

- ändrar eller bygger om en produkt 



Tillverkarens skyldigheter

- Säkerställa att produkten uppfyller gällande krav

- Upprätta en teknisk tillverkningsdokumentation

- Garantera spårbarhet

För produkter som omfattas av krav på CE-märkning ska 
tillverkaren dessutom

- Genomföra bedömning om överensstämmelse
- För byggprodukter: bedöma prestanda för produktens väsentliga egenskaper

- Upprätta en försäkran om överensstämmelse
- För byggprodukter: upprätta en prestandadeklaration

- Anbringa CE-märke på produkten
- Gäller även för byggprodukter



Tillverkarens representant

Representanten ska ha fullmakt att

- Ge information och dokumentation till 
nationella myndigheter

- Samarbeta med nationella myndigheter 
om dessa vidtar åtgärder mot en produkt

- Inneha försäkran om överensstämmelse 
om produkten omfattas av krav på CE-
märkning 
- För byggprodukter: inneha prestandadeklaration

Representanten får inte ansvara för

- Konstruktion, tillverkning och 
uppfyllande av säkerhetskrav

- Upprättande av teknisk dokumentation

”Fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och 

som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i 

dennes ställe utföra särskilda uppgifter”



Importör

”Fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen 

och släpper ut en produkt från ett tredjeland på 

unionsmarknaden” 



Importörens skyldigheter

Importören ansvarar för att

- Produkten överensstämmer med gällande krav

- Tillverkaren upprättat en teknisk dokumentation

- Kraven på märkning och spårbarhet är uppfyllda 

- Tillverkaren genomfört korrekt procedur för bedömning 
av överensstämmelse (om produkten omfattas av krav 
på CE-märkning) 

- För byggprodukter: system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

- Under tio år tillgängliggöra den tekniska 
dokumentationen och försäkran om överensstämmelse 
- För byggprodukter: teknisk dokumentation och prestandadeklaration



Distributör

”Varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver 

tillverkaren eller importören, som tillhandahåller en 

produkt på marknaden”

Distributören ska se till att produkten rimligen uppfyller 

kraven



Gemensamma krav för

tillverkare, importör och distributör

- Märkning, bruksanvisning och säkerhetsinformation 

på relevant språk 

- Vidta åtgärder och återkalla produkter som inte 

överensstämmer med lagstiftningen

- Samarbeta med, och underrätta myndigheter om 

brister och åtgärder

- Under 10 år identifiera vem som levererat produkter 

och till vilken aktör produkten levererats



Gemensamma krav för 

tillverkare, importör och distributör

Lagrings- och transportförhållanden får inte äventyra 

produktens överensstämmelse



Gemensamma krav för 

tillverkare, importör och distributör

I vissa fall beroende på de risker en produkt kan utgöra:

- Utföra slumpvis provning av saluförda produkter

- Föra register över klagomål, bristfälliga produkter och 

produktåterkallelser

- Informera distributörer



E-handeln har gett oss nya aktörer - 1

Logistikföretag 

(Fulfilment service provider)

Definieras i EU:s nya marknadskontrollförordning som en 
ny typ av ekonomisk aktör

Företag som tillhandahåller tjänster till andra ekonomiska 
aktörer utan att äga produkterna. Tjänsterna omfattar 
minst två av följande: lagerhållning, ordermottagning, 
packning och sändning av produkter. Kan även hantera 
returer i vissa fall. 



Logistikföretags skyldigheter

Enligt EU:s nya marknadskontrollförordning

- Ska samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna



E-handeln har gett oss nya aktörer - 2

E-tjänster / E-handelsplattformar

(Information society service provider)

Definieras i EU:s nya marknadskontrollförordning, som företeelse 

men inte som ekonomisk aktör

Tillhandahåller informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster 

som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg 

och på individuell begäran av en tjänstemottagare

Ska på begäran samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna



Användare och myndigheter då?

Produktlagstiftningen riktar sig inte direkt till användaren!

- Men vi kan lita på att produkterna uppfyller regelverket

- Vi kan lita på märkningar och medföljande information

Myndigheterna 

- Tillsyn över de ekonomiska aktörerna

- Rättvis konkurrens och en fungerande inre marknad

- Samarbetar nationellt genom Marknadskontrollrådet



Frågor?

Passa på att ställa dem till oss myndigheter under dagen!

Boverkets information: www.boverket.se/ce

Frågor till Boverket: registraturen@boverket.se

http://www.boverket.se/ce
mailto:registraturen@boverket.se

