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Remissyttrande – Kompletterande promemoria till betänkandet
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag
till förordningsändringar del 2
Förslag till beslut
Att

socialnämnden antar yttrandet som sitt eget, samt

Att

paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Gävle kommun har, som en av flera remissinstanser, fått rubricerad remiss från
Utrikesdepartementet.
Kommunstyrelsen har överlämnat remissen till Socialnämnden för direktbesvarande till
Utrikesdepartementet.
EU har antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för
produkter. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk
lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20
juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av
direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här
benämnd EU:s marknadskontrollförordning.
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Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra reglerna på
produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla
systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. En stärkt
och mer enhetlig marknadskontroll anses gynna såväl konsumenter som ekonomiska
aktörer och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl fungerande inre marknad.
En kraftfull tillsyn av produkter är också en förutsättning för att allmänintressen ska
kunna skyddas och för att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens på
unionsmarknaden. EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur medlemsstaternas
marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i
huvudsak börja tillämpas från och med den 2 juli 2022.

Yttrande
Kommunstyrelsen begär yttrande över remissen från Samhällsbyggnadsnämnden och
Socialnämnden. Remissen har delgetts de verksamheter inom miljö- och hälsoskydd,
Livsmiljö Gävle, som lyder under Socialnämnden.
Ingen verksamhet anser sig direkt berörd av remissen och därmed har inga synpunkter
inkommit.

Patrik Gustavsson
Verksamhetschef
Livsmiljö Gävle
Socialnämnden har ålagts yttra sig över remiss från Utrikesdepartementet gällande
svara på motion gällande Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och
effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2.
Remissyttrandet hanteras av Socialnämnden vid sammanträdet den 24 maj 2022.
Verksamhetschef Patrik Gustavsson har varit ansvarig handläggare i ärendet.
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