
EU verkar för säkra 
produkter

Även om de flesta europeiska tillverkare, importörer och 
distributörer följer reglerna, har även konsumenterna 
själva en viktig roll att spela.

Köp alltid dina produkter från tillförlitliga butiker 
och onlinebutiker. De tar ansvar för produkterna de säl-
jer, och det går vanligtvis att returnera produkten. Ose-
riösa handlare däremot har en tendens att strunta i hälsa 
och säkerhet, och kan också tänkas handla med oäkta 
produkter. Om ett erbjudande verkar alldeles för bra, kan 
det vara klokt att inte nappa på det.

Läs alla varningsmeddelanden och instruktioner. Var 
medveten om rekommenderad ålder och säkerhetsbe-
stämmelser, speciellt när det gäller leksaker (och andra 
barnprodukter) – ta denna information på allvar! 

Rapportera alltid säkerhetsproblem hos en produkt 
till tillverkaren eller till återförsäljaren du köpte pro-
dukten av. Dessutom ska du kontakta lämplig myndig-
het för att säkerställa att ytterligare steg vidtas för att 
göra produkten säker.

Europeiska kommissionen
Näringsliv och industri

Vad kan du som 
konsument göra?

För att få reda på mer om CE-märkning, vilka produkt-
kategorier som måste ha märkningen, lagstiftning samt 
marknadskontroll, gå till: 
www.ec.europa.eu/CEmarking

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-
goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/
new-legislative-framework/index_en.htm

EU-kommissionen 
Generaldirektoratet för näringsliv

B-1049 Bryssel, Belgien
Fax: +32 2 299 08 31

E-post: entr-reg-approach-for-free-circ @ec.europa.eu

För ett konsumentperspektiv på CE-märkning, kontakta:

ANEC, den europeiska konsumentrösten inom standar-
disering

Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Bryssel, Belgien

E-post: anec@anec.eu | www.anec.eu
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Var hittar jag mer 
information?
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         MÄRKNING  

Vad är CE-märkning? 

Europas inre marknad 1 innebär betydande fördelar för kon-
sumenterna. Vi har alla vant oss vid ett brett utbud av pro-
dukter, och vi förväntar oss av naturliga skäl även att produk-
terna vi köper är säkra.

Genom skapandet av den gemensamma inre marknaden 
har EU kunnat fastställa en enhetlig lagstiftning för en vissa 
produkter på marknaden. Denna lagstiftning går längre än 
de allmänna säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga 
produkter.

Lagstiftningen kräver att tillverkaren sammanställer en tydlig 
försäkran om att produkten är säker. I denna försäkran ingår 
att fästa ett CE-märke på produkten. Importören måste kon-
trollera att tillverkaren har vidtagit de nödvändiga stegen för 
att uppfylla villkoren i försäkran, medan distributören måste 
agera med vederbörlig försiktighet och klara av att upptäcka 
och dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven.

Det är viktigt att förstå att CE-märkningen inte betyder att 
produkten har godkänts ur säkerhetssynpunkt av EU eller 
någon annan myndighet. Inte heller visar märkningen var 
produkten ursprungligen har tillverkats.

Vilken roll har 
myndigheterna?

Ansvaret för att enbart säkra och pålitliga produkter kommer 
ut på marknaden ligger helt och hållet hos tillverkarna, im-
portörerna och distributörerna. Tyvärr finns det en tendens 
hos vissa att bara följa reglerna om risken är stor att åka fast. 
Detta är orsaken till att de europeiska länderna har tillsyns-
myndigheter utsedda. Det är deras uppgift att övervaka 
marknaden och, så långt det går, skydda konsumenterna från 
farliga produkter. Detta görs genom marknadskontroll i form 
av planerade inspektioner av tillverkarna, importörerna och 
distributörerna, genom tester av produkter samt genom att 
åtgärder vidtas när någon brutit mot reglerna. Exempel på 
åtgärder är att farliga produkter återkallas från konsument, 
tas bort från butikshyllorna eller förstörs samt att företagen 
ifråga får böter eller drabbas av andra sanktioner.

Dessutom informerar de nationella myndigheterna i varje 
medlemsstat varandra när de vidtar åtgärder mot farliga 
produkter. De delar denna information genom ett snabbt 
varningssystem som kallas RAPEX. Detta gör det möjligt för 
andra europeiska länder att vidta liknande åtgärder.

Slutligen ska de nationella myndigheterna undersöka kla-
gomål från konsumenterna vad det gäller säkerhetsproblem 
med produkter.

1   Med den europeiska marknaden/de europeiska 
länderna menas EU:s 27 medlemsländer 
samt EFTA-länderna Norge, Island 
och Liechtenstein.

Hur fungerar 
systemet?

Tillverkaren måste se till att produkten över-
ensstämmer med de säkerhetsregler som gäller 
för denna. Detta sker exempelvis genom en utvärd-
ering av möjliga risker samt genom testning av produk-
ten. Först därefter kan CE-märket fästas på produkten. 

För produkter som till sin natur utgör en större risk, som 
gaspannor och motorsågar, räcker det inte att tillverkaren 
kontrollerar säkerheten. I sådana fall måste en oberoende 
aktör, ett anmält organ (Notified Body) ackrediterat av det 
nationella ackrediteringsorganet utföra säkerhetskontrol-
len. Först när detta är gjort måste tillverkaren fästa CE-
märket på produkten.


