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Yttrande över promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt
erkännande av varor sam är lagligen saluförda i en annan
medlemsstat
Boverket ansvarar for marknadskontroll av byggprodukter, hissar och
linbaneanläggningar.
Boverket är utsedd marknadskontrollmyndighet
enligt
forordningen (2014: 1039) om marknadskontroll av varor och annan
närliggande tillsyn.

Boverkets inställning
Boverket tillstyrker forslaget i sak men har följande synpunkter.

Boverkets synpunkter
Avsnitt 2.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
11 § andra stycket

Förslaget innebär att Kommerskollegium ska använda informations- och
kommunikationssystemet
ICSMS for att anmäla beslut till EU-kommissionen
och till andra medlemsstater. Syftet med forslaget är att peka ut behörig
myndighet for att uppfylla kommunikationsskyldigheten
enligt forordningens
artikel6.
Systemet ICSMS är uppbyggt på ett sådant sätt att den myndighet som
handlägger ärendet i systemet har bäst tekniska forutsättningar att skicka vidare
ärendet till EU-kommissionen och/eller andra länders myndigheter.
Boverket ser i dagsläget inga fordelar att som marknadskontrollmyndighet
behöva överlämna det fårdighandlagda ärendet till Kommerskollegium
for att
det i sin tur ska kunna skicka vidare informationen till de aktörer som EUforordningen om ömsesidigt erkännande kräver. Det skulle innebära ett extra
steg i ärendehanteringen och därmed en ökad administrativ börda och kostnad
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för såväl marknadskontrollmyndigheterna
som Kommerskollegium.
Det vore
enklare och mer processeffektivt att lägga den skyldigheten direkt på
marknadskontro llmyndigheten.
12 § andra stycket

Förslaget innebär att Kommerskollegium
ska använda informations- och
kommunikationssystemet
ICSMS för att anmäla det anmälda beslutet till EUkommissionen och till andra medlemsstater. Syftet med förslaget är att peka ut
behörig myndighet för att uppfylla kommunikationsskyldigheten
enligt
förordningens artikel 6.
Som framgår ovan har den myndighet som handlägger ärendet bäst tekniska
förutsättningar att skicka vidare ärendet till EU-kommissionen och/eller andra
länders myndigheter.
Boverket ser i dagsläget ingen teknisk möjlighet att enbart skicka beslutet i
ICSMS, utan det skickas ett helt ärende. Om förslaget innebär att
Kommerskollegium ska skicka hela ärendet i ICSMS så ser Boverket inga
fördelar med att som marknadskontrollmyndighet
behöva överlämna det
fårdighandlagda ärendet till Kommerskollegium
för att det i sin tur ska kunna
skicka vidare informationen till de aktörer som EU-förordningen om
ömsesidigt erkännande kräver. Det skulle innebära ett extra steg i
ärendehanteringen och därmed en ökad administrativ börda för alla inblandade.
Det vore enklare att lägga den skyldigheten direkt på
marknadskontrollmyndigheten.
14 §
Upplysningsvis är Boverket kontaktpunkt för byggprodukter enligt 4 kap. I §
plan- och byggförordningen (2011 :338). Boverket har ett välfungerande
samarbete med Kommerskollegiums
allmänna varukontaktpunkt och bedömer
att den föreslagna formuleringen inte kommer att påverka detta samarbete.

I detta ärende har stf. generaldirektör Yvonne Svensson beslutat och signerat
beslutet elektroniskt. Jurist leva Kisieliute har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också stf. rättschef Anette Martinsson, avdelningschef
Peter Fransson och enhetschef Cecilia Ljungberg deltagit.

Yvonne Svensson
stf. generaldirektör
leva Kisieliute
jurist
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Kopia till ud.registrator@regeringskansliet.se

