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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att EG:s bestämmelser om att vissa produkter skall 

förses med CE-märkning skall göras tillämpliga i landskapet. CE-märkningen visar att 

en produkt uppfyller de tillämpliga kraven i berörda BO-direktiv. Detta föreslås ske 

genom att lagtinget antar en landskapslag genom vilken rikets lag om att vissa pro

dukter skall förses med CE-märkning (FFS 1376/94) blir tillämplig i landskapet. 





Allmiln nwtivering 1 

ALLMÄN klOTJVERlNG 

1. Bakgrund 

EG presenterade den 7 maj 1985 för undanröjande av tekniska handelshinder i en 

resolution (OJ C 136 1985, 385Y0604/EEG) ett progr.un för harmonisering av 

medlemsländernas lagstiftning om produkter. Syftet var att avlägsna nationella tekniska 
standarder och föreskrifter som inte anses väsentliga och vilka påverkar de fria 
varurörelserna inom BES-området. Härefter har i ett antal direktiv fastställs vilka 
grundläggande krav som ett antal produkter skall uppfylla med hänsyn till skydd för 
liv, hälsa eller miljö m.m. En berörd produkt som överensstämmer med tillämpliga 
krav i EG:s direktiv får av tillverkaren eller importören märkas med CE-märkning, ut
formad av bokstäverna CE i viss typografi, och kan därefter fritt föras över gränser 
inom BES-området. Märkningen .rikt.ar sig således inte till konsumenter för att garante
ra en viss kvalitet eller såkerhet hos en produkt utan till dem som i medlemsländerna 
sk.all kontrollera att produkterna uppfy11er BO-lagstiftningens krav. 

CE-märkningen är ett ansvarsmärke och en del av produktansvars- och produkt

säkerhetssystemet. Tillverkaren eller importören försäkrar genom CE-märkning av en 
produkt innan den släpps ut på marknaden att den första kontroll utförts som förutsätts 

i EG:s regelverk samt att produkten uppfyller tillämpliga krav. Om produkten omfattas 
av andra dire~iv som rör andra aspekter med krav på CE-märkning skall även dessa 

vara uppfyllda. Om i ett direktiv under en övergångstid medges att tillverkaren eller 
importören kan välja att tillämpa endast detta direktiv, anger CE-märkningen endast att 
produkten överensstiimmer med det tillämpade direktivet. I sådana fall måste uppgifter 
om det direktiv som tillämpats finnas i handlingar som åtföljer produkten. 

För att gemenskapens grundläggande princip om förbud mot kvantitativa restriktio
ner för varurörelser och åtgärder med motsvarande verkan skall kunna upprätthållas har 
rådet antagit direktivet av den 28 mars 1983 om ett informaiionsftJrfarande betrajfande 
tekniska standarder ochftJreskrifter (383L0189/EEG), nedan kallat förfarandedirektivet. 
Diiektivet innehåller således bestämmelser om standardi~ringsorganens och med

lemsländernas informationsplikt gentemot kommissionen och de ovrlga medlemsländer
na rörande planerad~ tekniska standarder och föreskrifter. Handh.avandet och utarbetan

det av nännare tekniska specifikationer och harmoniserade friyilliga standarder sker 
inom standardiseringsorgan, bl.a. inom de europeiska standardiseringsorganen CEN, 

CENELEC och ETSI vilka anges i direktivets bilaga 1. I direktivets bilaga 2 uppräknas 
erkända nationella standardiserings0rgan. 

De EG-Oirektiv i vilka CE-märkning regleras är för närvarande följande: 

1. Rådets direktiv 87/404/EEG av den 25 juni 1987 om ham:ioniiwring av 

medlemsstaternas lagstiftning i fråga om ookla tryckkirl. 
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2. Rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnämming av 

medlemsstatemas lagstiftnina om leksakers säkerhet. 

3. Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnirnming 

av medlemsstatemas lagar och andra författningsr om byggprodukter. 

4. IUdets direnctiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av 

medlems!itatemu lagstiftning om elektro~sk kompatibilitet. 

S. RAdets direktiv 89/392/EEO av detl 14 juni 1989 om tilln.ämmirig av 
medle.lll88f.atemas lagstiftning om maskiner. 

6. RA.dets ditdctiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tilltlirmning 

av medlemsstatemas lagstiftnina om personlig skyddsutrustning .. 

7. Rådets direktiv 90/384/EEG av den 20 juni 1990 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning om icke-automatiska vägar. 

8. Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillninnnin$ av 

medlemsstatemas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för 

implantation. 

9. Rldets direktiv 90/3%/EEG av den 29 juni 1990 om tillnirmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för förbränning av 

gasformiga bränslen. " 

10. Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnirmning av 

medlemsstatemas lagstiftning om teletenninalutrustning och ömsesidigt 

erkännande av utmstningens överensstämmelse. 

11. Rådets dil'ektiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för 

nya varmvattenpannor som eldas med flytande eller gasformigt htinsJ.e. 

12. Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering 

av medlemsstatemll..!I lagstiftning om elektrisk utrustninti avsedd för 

användning inom vissa spänningsgrinset. 

13. Ridets direktiv 93/15/EEG av den S april 1993 om ha.nnonisering av 

bestämmelserna om utBlåppande på marknaden av och övervakande av 

explosiva varor. 

14. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska 

produkter. 

Bestämmelser om de förfaranden som skall användas vid bedömning av om en .med 
CE-märkning försedd industriprodukt överensstämmer med ett tekniskt harmoniserings
direktiv finns i rådets beslut av den 22 juli 1993 om moduler .flJr olika stadier i 
flJifaranden vid bedlJmning av IJverensstllmmelse .samt regler ftJr anbringande och 
anvllndning av CE-milrkning om iJverensstämmelse, avsedda att anvllndas i tekniska 
hannoniseringsdirektiv (39300465/EEG). Direktivet innehåller ett urval av lämpliga 

metoder att påvisa en industriprodukts överensstämmelse, metoderna benämns moduler. 

I de olika CE-direktiven ovan fastställs vilka moduler en tillverkare kan välja mellan. 
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2. Tekniska standarder och föreskrifter 

Med teknisk standard avses enligt förfarandedirektivet artikel 1.4 en teknisk 

specifikation som inte är tvingande och som har fastställts av ett erkänt internationellt, 

europeiskt eller nationellt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande till
ämpning. Med teknisk. specifikation avses härvid enligt·artikel 1.2 en i ett dokument 

intagen detaljerad förteckning som fastställer de egenskaper som krävs av en produkt. 
Begreppet täcker också ptoctuktionsmetoder och -processer.· 

Med teknisk föreskrift avses enligt förfarandedirektivet artikel 1.5 sådana natio

nella tekniska specifikationerpch.Mdra krav som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid 

saluföring eller användning av ert:produkt .. ·Med andra krav ·än tekniska specifikationer 
avses härvid krav som ställs på ;en produkt främst för att skydda konsumenterna eller 
miljön. Detta gäller även om ett krav på ett väsentligt sätt påverkar en produkts 

sammansättning, natur, s.aluföring eller livscykel efter att den har släppts ut på 

marknaden. Det kan exempelvis vara frågan om villkor för användning, återvinning, 
återanvändning eller omhändertagande. 

3. Lagstiftningsbehörigheten 

Produktsäkerhet hör i enlighet med självstyrelselagens grundsatser till landskapets 
lagstiftningsbehörighet till den del det rör förebyggande av fara för hälsa och egendom 
som en konsumtionsvara kan innebära. Det är således frågan om vissa sådana krav på 
produkter som i enlighet med den aktuella EG~rätten benämns tekniska föreskrifter. 

Eftersom såväl landskapet som riket har lagstiftnings.behörighet avseende produktsäker
het och då gränsdragningen härvid kan vara svår har det ansetts vara· mest ändamälsen·· 

ligt att rikets lagstiftning på området helt bringas i kraft i landskapet. Följaktligen 

gäller med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksför

fattningar om produktsäkerhet (8/88) i huvudsak rikets produktsäkerhetslag (FFS 

914/86) även i landskapet. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hör i enlighet med 27 § 10 och 19 punkterna 

självstyrelselagen, med undantag av ovan nämnda produktsäkerhetsfrågor, bl.a frågor 
om varumärke, standardisering, otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, främjande 
av konkurrens och konsumentskydd. 

Berörda BO-direktiv och den med anledning härav antagna rikslagstiftningen rör 

således angelägenheter inom vilka både landskapet och riket har lagstiftnillgsbehörighet. 
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4. Överväganden 

Landskapsstyrelsen konstaterar att till följd av EU-medlemsskapet har redan 

särskild lagstiftning på området antagits i såväl Sverige som i riket samt måste be

stämmelserna i berörda EG-direktiv också genomföras i landskapslagstiftningen till den 
del de berör landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapsstyrelsen anser härvid att 

den i riket antagna lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (FFS 
1376/94) uppfyller landskapets behov på sådan reglering. Även om nämnda lag antas 
som s.k. blankettlag kan landskapet inom sin behörighet även fortsättningsvis ge så.dana 
tekniska föreskrifter som är tillåtna enligt de förutsät1ningar som anges i Romfördragets 

·.artikel 36. Nämnda artikel medger nämligen ett restriktivt användande av s.k. icke
tariffera handelshinder om det motiveras av hänsyn till "allmän moral, allmän ordning 
eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att 
bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt 
värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt". Limdskapet kan således 
av tungt vägande produktsikerhetsskäl även fortsättningsvis förbjuda eller begränsa 
handel med vissa produktc~r. I enlighet med huvudregeln i förfarandedirektivets artikel 
8 skall dock landskapet dessförinnan i sådana fall "omedelbart" till kommissionen 
överlämna ett förslag till teknisk förskrift och redovisa skälen för detsamma ... 

5. Förslagets ekonomiska, organisatoriska och miijömässiga verkningar 

Förslaget har vare sig någon direkt ekonomisk, organisatorisk eller miljömässig 
verkan. CE-märkningen har dock indirekta positiva verkningar bl.a. genom att gynna 
handel och då framför allt med produkter som uppfyller väsentliga produktsäker
hetskrav. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åbmd av rikstöriattningar om 

CE-mädming av vissa produkter i enJi&het med EG:s bestämmelser 

I enlighet me<i lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

5 

Lagen om att vissa produkter skall förses med CE-mädming den 22 december 1994 
(FFS 1376/94) skall tillämpas i landskapet Åland me.d de undantag som följer av denna 
lag. Ändringar av lagen skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket. 

2§ 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 
vid behov genom landskapsförordning. 

3 § 

Denna lag träder i kraft den 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 

Mariehamn den 5 oktober 1995 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 





Nr 1376 

Lag 
om att vissa produkter skall förses med CE-märkning 

Given i Helsingfors den 22 deoember 1994 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I§ 
Denna lag tillämpas på märkning som an

bringas på vissa produkter med stöd av direktiv 
som grundar sig på Europeiska gemenskaper
nas råds resolution av den 7 maj 1985 om en ny 
metod för teknisk harmonisering och standar
der samt på märkning som görs med stöd av 
direktivet om harmonisering av medlemsstater
nas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd 
för användning inom vissa spänningsgränser 
(73/23/EEG) (CE-märkning), om inte i någon 
annan lag eller med stöd av en sådan stadgas 
eller bestäms något annat. 

Det som denna lag stadgar om CE-märkning 
gäller också EG-märket enligt den lagstiftning 
som gavs innan denna lag trädde i kraft för att 
de direktiv som avses i 1 mom. skulle kunna 
träda i kraft. 

2§ 
En produkt som uppfyller kraven de 

RP 290/94 
EkUB 37/94 

direktiv som avses i I § får förses med CE~ 
märkning. 

Andra produkter än sådana som avses i 1 
mom. får inte förses med CE-märkning. 

3§ 
En produkt förses med CE~miirkning av 

produktens tillverkare eller en representant för 
denne inom Europeiska ekonomiska samar
betsområdet som har fått fullmakt tiJI detta, 
om inte något annat följer av direktiv som 
avses i l §. 

Produkten, dess förpackning eller tillverk
ningsskylt eller, när detta inte är möjligt, 
handlingar, anmälningar eller anvisningar i 
anslutning till produkten skall förses med 
CE-märkning så att märkningen är väl synlig, 
lättläst och beständig. 

Gemensamma EES-kommittens beslut nr 7/94: rådets direktiv (93/68/EEG) 

182~1994 440182X 



4§ 
Om inte något annat bestäms i ett direktiv 

som avses i 1 §, skall i CE-märkningen finnas 
bokstäverna "CE" i den typografi som visas 
nedan. 

Om CE-märkningen förminskas eller försto
ras, skall proportionerna i figuren bibehållas. 
<)m det i direktivet inte nämns någon särskild 
storlek, skall CE-märkningen vara minst 5 
millimeter hög. 

Helsingfors den 22 december 1994 

5§ 
En produkt får inte förses med en märkning 

som kan förväxlas med CE-märkningen. 

6§ 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

bryter mot 2 § 2 rnom. eller 5 § skall för brott 
mot stadgandena om CE-märkning dömas till 
böter, om inte strängare straff för gärningen 
stadgas i någon annan lag. 

7§ 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag kan utfärdas genom förordning. 

8§ 
Denna lag träder i kraft den I januari 1995. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för~ 

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Handels- och industriminister Seppo Kääriäinen 
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