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Till statsrådet och chefen för

Civildepartementet

22Den april 1993 bemyndigade regeringen chefen för Civilde-

tillkallapartementet särskildatt utredare med uppdragen att
dels undersöka och lämna förslag till de ändringar i produkt-
säkerhetslagen behövs med hänsyn till EG:s regler,som dels
överväga och föreslå de lagstiftningsåtgärder kan behövassom
till skydd skador för enskildamot nyttjarpersoner som varor
och tjänster i offentlig verksamhet. Med stöd bemyndigandetav
förordnade departementschefen 29den april 1993 justitierådet
Staffan Magnusson särskild utredare.som

Till sakkunniga förordnades samtidigt ställföreträdande

generaldirektören Nils Ringstedt och bolagsjuristen Anders
Berglund och till förordnades rättssakkunnigaexpert Maria
Lundqvist Norling.

Till sekreterare förordnades den 19 juli 1993 hovrättsassessorn

Kenneth Nordlander.

Utredningen har antagit produktsäkerhetsutredningen.namnet
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i dettaredovisasutredningsarbetetResultatetregler. av
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produkt-prövaarbete medsittfortsätterUtredningen att om
den intesåutvidgas,börtillämpningsområde attsäkerhetslagens
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Sammanfattning

Den gällande svenska produktsäkerhetslagen innehåller regler
skall motverka och tjänstersom att orsakar skadavaror på

eller egendom. Ansvaret förperson lagens syfteatt uppfylls
åvilar i första hand de näringsidkare tillhandahållersom en vara
eller tjänst. Om näringsidkare inte självmanten vidtaren sådana
åtgärder behövs för ellersom tjänstatt skallen vara en vara
säker, kan han drabbas olika ålägganden och förbud.av

I lagen vilka ålägganden och förbudanges det kan bli frågasom
En näringsidkare kanom. till början åläggas lämnaen att

säkerhetsinformation beträffande eller tjänst hanen vara som
Ärtillhandahåller. det fråga eller tjänstom en vara en som

redan har överlâtits eller utförts, kan näringsidkaren åläggas att
lämna varningsinformation. En näringsidkare kan också för-
bjudas tillhandahållaatt eller tjänst eller, såvitten vara gälleren

meddelasvaror, exportförbud. Slutligen kan näringsidkareen
åläggas återkallaatt eller tjänst.en vara en

Ãläggandenoch förbud beslutas Marknadsdomstolen eller,av i
vissa fall, Konsumentombudsmannen KO.av

EG:s ministerråd har förra året beslutat allmänt produkt-ettom
säkerhetsdirektiv, träder i kraft den 29 juni 1994.som Direktiv-

uppvisar likheteret medstora den svenska produktsäkerhetslag-

Det finns dock vissa skillnader, bl.a.en. när det gäller till-
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sikteenbartdirektivetSålämpningsområdet. varortart.ex.

utanför.har lämnatstjänstermedanproducts,

risktalasbaradirektivetii detbestårskillnadEn att omannan
sakskador.förriskintedäremotpersonskadorför ommen

produktsäker-skillnadtilldirektivetinnehåller motVidare -
exportförbud.bestämmelserinte någrahetslagen om-

inteSverigetillkommit såProduktsäkerhetsdirektivet har attsent

skyldighetomedelbarEES-avtalet har attanledningmed enav
EES-förväntasdockDet kantill det. attlagstiftningsinanpassa

bl.a.innebärfatta beslut attkommeravtalets attparter som

följas.skallproduktsäkerhetsdirektivet

undersökafått i uppdragProduktsäkerhetsutredningen har att

produktsäkerhetslagenibehöva göraskanändringarvilka som
redovi-arbetedettaResultatetEG-direktivet.tillmed hänsyn av

betänkandet.föreliggandei det nusas

produktsä-behållamöjligtdet ärhuvudfrågorna är attEn omav
motsvarandetjänster,tillämplighet på atttrotskerhetslagens

skulledettaeller ettdirektivet,isaknasregler somsesom
EES-avtalet. Ut-medoförenligthandelshinder ärsådant som

produktsä-eftersompunktendenpåredningen konstaterar att,

lika, dettjänsterutländskainhemska ochbehandlarkerhetslagen

också denbetydelse ärdiskriminering. Av attnågoninte sker

åstadkommatillsyftartjänsterregleringen attsvenska enom
frågadärmedDet ärkonsumentområdet.säkerhet på omstörre

förskälgodtagitsEG-sammanhang hariändamål somett som

särreglering.
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Med hänsyn bl.a. till de angivna omständigheterna har utred-
ningen kommit fram till den svenskaatt lagen även i fortsätt-
ningen bör kunna omfatta såväl tjänster. Påvaror som motsva-
rande grunder utredningen ianser deatt svenska reglernaman
liksom hittills bör kunna tala risk för bådeom ochperson-
sakskador.

När det gäller frågan huruvida produktsäkerhetslagens bestäm-
melser exportförbud kan tänkas kommaom i konflikt med EES-
avtalet, kan i stort sett förassamma beträffan-resonemang som
de tjänster och risk för sakskador. Som bestämmelserna är
utformade kan exportförbud inte sägas utgöra medel för en
godtycklig diskriminering eller innefatta förtäckt begränsningen

Ävenhandeln. andra EES-länder,av nämligen Frankrike och
Norge, har bestämmelser exportförbud, ochom därman synes

inställd på behålla dennavara att reglering. Utredningen anser
därför möjligheten tillatt exportförbud bör finnas kvar i den
svenska lagen.

Utredningen föreslår produktsäkerhetslagenatt skall byggas ut
på punkter,ett så uppnårpar att bättre överensstämmel-man en

med EG-direktivet. Detse föreslås sålunda lagen skallatt
inledas med allmän bestämmelseen näringsidkareatt fårom
tillhandahålla eller tjänst baraen vara denen kanom anses
säker. Vidare utredningen lagenanser bör innehållaatt vissa
bestämmelser vad medom säkersom avses eller tjänst.en vara
I de föreslagna bestämmelserna, har utformats eftersom modell

EG-direktivet, sägs bl.a.av att eller tjänsten är säker,vara om
den under normala eller rimligt förutsebara användningsför-
hållanden inte utgör någon risk eller bara sådan risk ären som
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ochförskyddsnivåhögpåförenlig med kraven personeren

egendom.

förut-gällerproduktsäkerhetslagenEnligt gemensamensom
vidtasskall kunnamyndighetsåtgärder attolikaförsättning att

skada. Utred-förrisksärskildmedförtjänstenellervaran
i

EG-direktivet,tillbestämmelsernaföreslårningen anpassasatt
ellervidtas,kanåtgärderifrågavarande enså varaenomatt
innebärinnehållmed dettalagändringsäker. Eninte ärtjänst

skärpning detnågonknappastmeningutredningensenligt av

förgällerpraxismed denjämförtsäkerhetskravet,allmänna som

närvarande.

regeringen be-kraft dagi denträdaföreslåsLagändringarna

stämmer.

produktsä-med prövasitt arbetefortsätter attUtredningen om
inteså denutvidgas,tillämpningsområde bör attkerhetslagens

itillhandahållstjänsterochgälleri dag,bara, somvarorsom
offent-dettjänsterochocksånäringsverksamhet utan varor

området.liga
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Summary

The existing Product Safety Act Sweden includes rules
designed goodsto services fromprevent causing personalor
injuries damage Responsibility foror to theproperty. accom-
plishment of this devolves primarily thepurpose entrepre-on

providing product service.neurs Ana or entrepreneur not
taking, of his accord, the inown order formeasures necessary

product service be safe incura to variousor injunctions andcan
prohibitions.

The Act indicates the injunctions and prohibitions which may
into question. First of all,come be orderedentrepreneuran can

furnish safety informationto product service suppliedon a or
by him. the product service has already been deliveredor or
performed, the beentrepreneur ordered furnish warningcan to
information. An alsoentrepreneur be forbidden supplycan to a
product service where productsor concerned, beor, issuedare
with prohibition. Finally,exportan beentrepreneuran can
ordered recall productto service.a or

Injunctions and prohibitions decided by the Market Courtare on
in certain by the Consumeror, Ombudsmancases, KO.

Last the EC Council of Ministersyear adopted generala pro-
duct safety directive which into force 29th June l994.comes on
There similarities between the directiveare many and Sweden’s
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differences,certainalsobut thereSafety Act,Product e.g.are
exclusivelydirective dealstheexample,of Forin terms scope.

services.withandwith products, not

the riskrefers solddirectivethedifference that toAnother

ofrisk damagetheand property.injuries toof personal not to
lSafety doesProduct Act,thedirective, unliketheFurthermore,

ofprohibitionprovisions theinclude exports.not onany

thatlatematerialiseddirective hassafetyThe product so

imme-incurdoes .EEA Agreement,Sweden, under the not any

thepartiesit. Thelegislationitsadaptdiate obligation tototo
.

policymakeexpectedbehowever,EEA Agreement, tocan
safetyproductthat thetings,implying, otherdecisions among

complied with.directive beto |

of‘taskthegivenCommission has beenSafetyThe Product

Safety ActProductthein whatinvestigating mayrespects

ofresultsdirective. TheECview of theamendment,require

presented thedeliberations report.these presentare

Safct ActProductthequestions whethermainOne of the

of similardespite the absenceservices,applycontinue totocan
viewedwouldthis hewhetherdirective,rules the asor

On thisEEA Agreement.incompatible with thebarriertrade

Safety ActProductsince thethat,Commissionpoint the notes

thereforeign services,national andgives equal treatment to
Sweden’sfact thatmaterialAnotherdiscrimination. regu-no

safety in theimprovingoftheservicesof haslation purpose
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Thisconsumer sector. which, the ECa purpose context,
has been accepted grounds for regulation.as separate

Consideration of these and other circumstances has led the
Commission conclude that theto Swedish Act should continue

apply bothto goods andto services. On similar grounds, the
Commission finds that should remain possible for the Swedish
rules refer the riskto of bothto injuriespersonal and damage to
property.

Concerning the question whether thetoas prohibitionexport
provisions of the Product Safety Act conceivably bemay at
variance with the EEA Agreement, much the same argument

be advanced for servicescan and the riskas of damage to
As the provisionsproperty. stand, prohibitionsnow export

be said constitutecannot instrumentto of arbitrary discrimi-an
nation entailto tradeor restriction.covert Othera EEA count-
ries, viz France and Norway, also have prohibitionexport
provisions, and apparently intent obtainingare them. Accor-on
dingly, the Commission finds that the faculty of prohibi-export
tion should be retained the Swedish Act.

The Commission recommends that the Product Safety Act be
enlarged couple of points,on bringa to closelyso as more
into line with the EC directive. Thus recommended that the
Act begins with general provision the effecta thatto entre-an

supply productpreneur may servicea onlyor bea can
deemed safe. Furthermore, the Commission finds that the Act
should contain certain provisions concerning the of safenature a
product service. The proposedor provisions, which model-are
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things thatotherdowndirective, layECtheled aamongon
forese-reasonablynormalunderservice safeproduct oror

risk onlyof doesconditionseable presentnot oranyuse,
of high levelrequirementscompatible with therisksuch aas

andprotection forof property.persons

ofpossible formsvarioustheSafety makesActProductThe

service entailingproductconditionalinterventionofficial oron a
Commissiondamage. Theof injuryspecial riska recom-or

EC directive,theadaptedprovisions bethat thesemends to so

productbe takenquestionthethat a orcanmeasures
opinion,Commission‘ssafe. In theis statutoryservice anot

practice,withcomparedthis effect,amendment current canto
safety require-generalof thetighteningtermedhardly be upa

ment.

into forceamendmentstheproposed that enterstatutory on

Government.by thedatethe set

consideringdeliberations byitscontinuingCommissionThe

should be enlargedSafetyProduct Actof thewhether the scope
goods andapplying solelyof,instead tothat present,atasso

will also applycommercial basis. toprovidedservices on a
publictheservicesgoods and sector.
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Lagförslag

Förslag till

Lag ändring i produktsäkerhetslagenom 1988:1604

Härigenom föreskrivs i fråga produktsäkerhetslagenom
1988:1604

dels 6-9 26ochatt §§ skall ha följande lydelse,
dels det i lagen skallatt införas två paragrafer, l 23ochnya a a
§§, närmast föresamt 4 § rubrik följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l §a

Med dennai lagvaror avses
lösa saker. En harvara som
infogats eller på sättannat
blivit beståndsdel ien annan
lös egendom eller i fast

egendom skall alltjämt anses
utgöra för sig.en vara
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tjänsterochpåKrav varor

får tillhan-näringsidkareEntillKonsumentverket utövar

eller tjänstdahållaochlagdenna varaöver enattsyn
kandenbaramed-harföreskrifter ansesomsom

säker.efter-stöd denmeddelats av

myndighet,Enlevs. en-som
skallförfattningligt annan

produkt-reglertill att omse
ifråga vissasäkerhet va-om

efterlevs,eller tjänsterror
tillsynsmyndighetdockär

ochlagdennaenligtäven

medde-föreskrifter harsom

stöd den.medlats av

isziketMedåläggande ellerfrågaEn avsesvaraenom
lag varjedennalag fårenligt dennaförbud samvara

eller ritnliglnormalaunderväckas hos konsument-alltid
anvönlningxsför-fÖFUISGDIIIYIOm verket inte ärverket.

tzåganIzålattdett intebetrajfarzde utgörtillsynsmyndighet

risksådanbararisk ellereller tjänstden ensomvara
med kravenförenlig:frågan,skallgäller, ärfrågan som

förscvIcsrzivfimgpåuppenbartden inte är enom
egendom.001tillöverlämnasogrundad, personer

tillsynsmyndigheten.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid bedömningen av om en
säker skallär särskiltvara

följande omständigheter be-

aktas:

egenskaper, inbe-varans-
gripet dess sammansätt-

ning, förpackning samt
anvisningar för montering

och skötsel,

eflekt på andravarans-
det rimligen kanvaror som

förutses den kommeratt att

användas tillsammans

med,

hur ellervaran presenteras-
märktär bruksan-samt

visningar och in-annan
formation från tillverkaren,

vilken kategori konsu-av-
särskilt barn,menter, som

kan löpa allvarlig risk vid

användandet av varan,
huruvida uppfyllervaran-

gällande regler och standar-

der.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Vad sagts om vararsom nu
delartillämpligagäller i

för tjänster.även

Säljförbud

6§

näringsid-Tillhandahållernäringsid-Tillhandahåller enen
tjänstellertjänst kareellerkare vara enenenen vara

säker, kanförmedför särskild risk inte ärsomsom
förbjudamarknadsdomstolenellerskada på egen-person

medfortsätta det.honommarknadsdomstol-kandom, att

fårFörbudet ävenfort-förbjuda honom att avseen
ellerliknandefårFörbudetmed det.sätta varaannan

skaderisk.medtjänstliknandeäven sammaavse annan

medeller tjänst sammavara

skaderisk.

Exportförbud

6a§

näringsid-Tillhandahållernäringsid-Tillhandahåller enen
intekareinnebär ärkare somen varavara somen

kan medförasäker ochallvarligrisk försärskild som

allvarlig skada påmark-kanskada person,person,
marknadsdomstolenförbjuda kannadsdomstolen

förbjuda honomhonom att exporteraexporteraatt varan.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förbudet får även Förbudet får ävenavse varan.
liknande med liknandeannan vara avse annan vara
skaderisk. med skaderisk.samma samma

Åläggande varningsinformationom

Har näringsidkare över- Har näringsidkareen över-en
låtit eller utfört låtit elleren utförtvara en en vara en
tjänst medför särskild tjänst inte säker,som kanärsom
risk för skada på marknadsdomstolen åläggaperson
eller egendom, kan mark- honom informeraatt om
nadsdomstolen ålägga honom skaderisken och hur denom

informera skaderiskenatt skall förebyggas. Sådanom
och hur den skall före- informationom skall lämnas till
byggas. Sådan information dem innehar ellersom varan
skall lämnas till dem tjänsten utförts ellersom som
innehar eller innehar denvaran egendomsom som
tjänsten utförts eller tjänstensom avsett.som
innehar den egendom som
tjänsten avsett.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kandenpå sådant sättlämnasInformationen skall antasatt

meddelanden,direktakännedom,berördastill dekomma genom

näringsidkareframställningareller andra an-somannonser
iInformationen skall lämnasmarknadsföring.vidvänder en

före-till behovetskälig med hänsynomfattning är attavsom

skadefall.bygga

Åläggande återkallelseom

näringsidkare över-Harnäringsidkare över-Har enen
låtit intemedför ärlåtit vara somensomen vara

marknadsdom-säker, kanskada pårisk försärskild

honomåläggastolenegendom, kaneller attperson
från demåterkallaåläggamarknadsdomstolen varan
Återkallel-innehar den.återkallahonom att somvaran
omfattningske iskalldeninneharfrån dem ensensom

Återkallel- skälig hänsynmedärbruka den.för att som
förebyggatill behovetomfattningiskall ske attavensen

skadefall.hänsynskälig medärsom
förebyggatill behovet attav

skadefall.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Åläggandet skall näringsidkarenattavse
avhjälper det fel skaderisken hänför sig till rättelse,som

2. tillbaka och levererartar felfrivaran en annan, vara av sam-
eller motsvarande slag utbyte,ma

tillbaka och lämnartar ersättning för den återgång.varan

Åläggandet skall innebära näringsidkarenatt är skyldig att
erbjuda sig innehavarna vidta åtgärdenatt på vissa villkor.
Villkoren skall bestämmas så erbjudandet kan förväntasatt bli
godtaget innehavarna. Villkoren skall innebäraav erbjudan-att
det skall fullgöras inom skälig tid väsentlig kostnadutan eller
olägenhet för dem utnyttjar det. Vid återgång skallsom ersätt-
ningen för det återlämnade kostnaderna för återan-motsvara att
skaffa eller motsvarandeen slag.ny Finnsvara av samma
särskilda skäl till det, får avdrag från återgångsersättningen

göras för den innehavarnanytta kan hasom haft.av varan anses

Om det särskilda skäl krävs för hindraav sådanaatt att exem-
plar tagits tillbaka i sambandav en vara med utbytesom eller
återgång orsakar allvarlig skada på eller egendom, fårperson
marknadsdomstolen ålägga näringsidkaren låta förstöra elleratt
på sätt oskadliggöra deannat återtagna exemplaren.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

näringsidkare utförtutfört HarnäringsidkareHar enen
tjänst säker,särskild risk intetjänst så äratt somenen

marknadsdomstoleneller kanför skada på person
återkallaâlägga honomuppkommit kanegendom att å

från dem, åt vilkatjänstenmarknadsdomstolen ålägga l
lutförts. Detsammatjänstenåterkalla tjänstenhonom att l

i fråga demvilka tjänsten gällerfrån dem, iom som
ltjänst-innehar egendomgällerutförts. Detsamma lsom
iEÅterkallelsen skallinnehari fråga dem avsett.ensomom 2
lomfattningi ärtjänsten skeegendom avsett somensom
lÅterkallel- tillhänsyn be-skälig medbruka den.för att l

förebygga ska-i omfattning hovetskall ske attavensen
defall.skälig med hänsynärsom

förebyggatill behovet attav

skadefall.

Åläggandet felsjälv avhjälper detnäringsidkarenskall attavse
ersättning för feletshänför sig till eller lämnarskaderiskensom

ersättning utgår, skall den,Näravhjälpande omgenom annan.
egendomför återställa denkostnadenså behövs, täcka även att

skick.i ursprungligttjänsten avsettsom

8 §tillämpas tredje stycketenligt första stycketåterkallelseVid

första--tredje meningarna.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Tillsyn m.m.

23a§

Konsumentverket utövar

tillsyn över denna lagatt och

föreskrifter harsom
meddelats med stöd denav
efterlevs. En myndighet,

enligt författningsom annan
skall till reglerattse om
produktsäkerhet i fråga om
vissa eller tjänstervaror
efterlevs, dockär tillsyns-

myndighet enligtäven denna

lag och föreskrifter harsom
meddelats med stöd den.av

En fråga åläggande ellerom
förbud enligt denna lag får

väckasalltid hos konsument-

verket. Om verket inte är
tillsynsmyndighet beträffande

den eller tjänstvara som
frågan gäller, skall frågan,

den inte uppenbartärom

ogrundad, överlämnas till

tillsynsmyndigheten.
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Överklagande

enligtbeslut dennaFöljandeenligt dennaFöljande beslut

får inte överklagas,lagfår inte överklagas,lag

konsumentverk-beslutkonsumentverk-beslut avav
23 § andra styck-enligt4§ stycketenligt andra etet a

meningen,andrameningen,andra et

tillsynsmyn-2. besluttillsynsmyn-2. beslut enavenav
16 ellerenligt 14,dighet16 1714, ellerdighet enligt

17

3. beslut konsumentom-3. konsumentom-beslut avav
17enligt17 budsmannenenligtbudsmannen

tillsynsmyn-4. besluttillsynsmyn-beslut4. enavav en
konsument-dighet ellerdighet eller konsument- avav

ombudsmannenombudsmannen :inmu-omanma-om
19 § förstaenligtning19 § första styck-enligtning

meningen ellerförstastycketmeningen ellerförstaet om
eftervitesföreläggandeefter sådanvitesföreläggande om

anmaning,sådananmaning,

konsumentom-beslutbeslut konsumentom- avav
informa-budsmanneninforma-budsmannen omom

förbuds- ellerti0ns-, iter-eller åter-tions-, förbuds-

enligtkallelseföreläggandeenligtkallelseföreläggande

2222
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6. beslut konsumentom- beslutav konsumentom-av
budsmannen eller budsmannen ellerav en av en
tillsynsmyndighet enligt tillsynsmyndighet enligt
25 25

Beslut tillsynsmyndig- Beslutav en tillsynsmyndig-av en
het eller konsumentom- het ellerav konsumentom-av
budsmannen i fråga budsmannen iannan frågaannan

i 19 § ellersom avses i 19 §av elleren som avses av en
tillsynsmyndighet i fråga tillsynsmyndigheten i frågaen

i 24§ första--som avses i 24§ första--som avses
tredje styckena överklagas tredje styckena överklagas
hos kammarrätten. Detsam- hos kammarrätten. Detsam-

gäller beslut till-ma gäller beslutav en till-ma av en
synsmyndighet enligt före- synsmyndighet enligt före-
skrifter avsesi 24§ skriftersom i 24§som avses
fjärde stycket. fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.som
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Inledning

l l Utredningsuppdraget.

Utredningen har fått i uppdrag överväga vilkaatt ändringar som
kan behöva göras i produktsäkerhetslagen med anledning av
EG:s direktiv allmän produktsäkerhet. Utredningsarbetetom
skall inriktat på finna sådanavara att lösningar motiverassom

EG-direktivet, i första hand inomav för produktsäker-ramen
hetslagen.

Därutöver skall utredningen överväga och lämna förslag till
sådan lagstiftning kan behövas till skydd farligasom mot varor
och tjänster enskilda fysiskasom erbjuds i sådanpersoner
offentligl verksamhet inte är näringsverksam-attsom anse som

I
het

Utredningens direktiv dir. 1993:46 bifogas bilagasom

l Utredningsarbetet

Utredningen har under arbetets gång haft kontakt med bl.a.
företrädare från övriga EFTA-Iänder inom för EFTA:sramen
produktsäkerhetsgrupp. Utredningen har därvid erhållit informa-
tion hur arbetet med genomföraom att produktsäkerhetsdi-
rektivet har framskridit i dessa länder. I vissa frågor har samråd
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Uppgifterhandelsavdelning.Utrikesdepartementetsmedägt rum
Konsumentverket.fråninhämtatsocksåhar-

EFTA-sekretariatet ochutredningen1993 besökte8 juniDen

HärvidBryssel.Service iPolicyConsumerEG-kommissionens

genomförande iproduktsäkerhetsdirektivetsbl.a.diskuterades

i svenskexportförbudetbehållamöjligheternaEES-länderna, att

direktivet.enligtinformationsprocedurenochrätt
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2 Allmänt EG och EESom

2.1 EES-avtalet och svensk rätt

2Den maj 1992 undertecknades avtalet Europeiska ekono-om
miska samarbetsområdet EES-avtalet mellan å sidanena
Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG och Europeiska

kol- och stålgemenskapen EKSG deras medlemsstater ochsamt
å andra sidan medlemsstaterna i den Europeiska frihandelssam-

manslutningen EFTA. Vidare har Sverige i anslutning därtill

undertecknat avtal mellan EFTA-länderna,tre nämligen ett om
upprättandet övervakningsmyndighet och domstol,av en etten

ständig kommitté och parlamentarikersamverkanom en ett om
EFTA-sidan.

Riksdagen har 18den november 1992 godkänt EES-avtalet och
EFTA-avtalen. Vidare har riksdagen antagit lagen ettom
ekonomiskt samarbetsområde EES-lagen viss EES-samt annan
anknuten lagstiftning. Genom EES-lagen har riksdagen beslutat

bl.a. EES-avtalets artiklar jämteatt vissa protokoll skall gälla

svensk lag. Regeringen har ratiñcerat avtalen och utfärdatsom

de riksdagen lagarna.antagnaav

Med anledning Schweiz på grund negativt utfallatt iav av en
folkomröstning EES inte kan ratiñcera EES-avtalet ochom

BETA-avtalen, har Sverige tillsammans med övriga EFTA-
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EG 17 1993och EG:s medlemsländer denländer samt mars

justeringar EES-avtaletundertecknat protokoll med ochett av

övriga EFTA-länder undertecknattillsammans med protokolltre

respektivejusteringar BETA-avtal. Avtalen och EES-med av
i kraft.har intelagen ännu trätt

innebär de EFTA-länder undertecknatEES-avtalet att som
omfattas inreavtalet kommer den marknaden och deatt av

För möjligtför den. så skall har detregler gäller att varasom
inom skapavarit nödvändigt samarbetsområdetockså att mot-

EG-sidan.till institutioner finns på Desvarigheter de som

gälleruppgifter kommissionen har, detnär över-t.exsom
inför följervakning medlemsländerna ochatt gemensammaav

EES Surveillanceinom handhas EFTAregler, kommer att av

enligtESA s.k. ständiga kommittén, bl.a.Authority och den

Övervakningsavtalet tillhörande protokoll.och

införafår Sverige skyldighet ochGenom EES-avtalet atten

i EG-harmonisera svenska regler överensstämmelse med de

EG-rättsakter ihänvisar till, dvs. sådanaregler avtaletsom
direktiv publiceratsförordningar harform och som avav m.m.

1991.l augusti I fråga sådanaEG:s institutioner före den om

31 juli 1991 förepublicerats efter denrättsakter har mensom
avtalsslutande skallikraftträdandet avsikten deär att parterna

till omfattaavtalet ändras dessa.fatta beslut ävenatt attom
beslutsfattande skall därvid tillämpas.EES-avtalets regler om

medlemskap i EGtilläggas svenskt torde inne-Det kan att ett

princip blir fulltEG-rättsakter i tillämpligasamtligabära att

för Sverige.även
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EES-avtalet innehåller motsvarigheter till de iregler Romför-

draget de grundläggande principerna inom EG för frisom anger

rörlighet för och tjänster och de tillåtsvaror avstegm.m. som
från principerna t.ex. artiklarna 30 36.och Såsom avtalspart

har Sverige åtagit sig följa dessa principer. Påatt grund av
principernas betydelse för arbetetstora med införlivandet av
EG:s rättsakter finns det skäl i korthet redogöra någotatt för

deras innehåll.

2.2 Principerna fri rörlighet för ochom varor
tjänster inom EG och EES

I Romfördragets artikel 30 förbjuds kvantitativa importrestrik-

tioner och åtgärder med motsvarande verkan. Kvantitativa

exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan är
förbjudna enligt artikel 34. Bestämmelserna uttrycker principen

fria rörlighet inom EG. Genomom EG-domstolensvarors

avgöranden har förbuden fått mycket vidsträckt tolkning. Deen
omfattar således alla åtgärder direkt eller indirekt kansom
påverka handeln mellan medlemsstaterna negativt.

I artikel 36 medges vissa undantag från nämnda förbud. Arti-
keln innebär handelshindrande åtgärderatt tillåtnaär deom
grundas på hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet,

skydd för människors och djurs hälsa och liv eller växters
bevarande, skydd för nationella skatter konstnärligt, histo-av
riskt eller arkeologiskt värde eller skydd industriell ellerav

Åtgärdernakommersiell äganderätt. får dock inte utgöra medel
för godtycklig diskriminering innefattaeller förtäckt begräns-en
ning handeln mellan medlemsstaterna. De flestaav hänsyn som



EG och36 Allmänt EES 1993:88SOUom

icke-ekonomisk och artikeln tolkasuppräknas är naturav
rcstriktivt.

gäller antal andrapraxis detI har därutöver, när ettvaror,

till konsument- ochtvingande erkänts, hänsynenhänsyn t.ex

Cassis-doktrinUtifrån s.k uppstått,miljöskydd. detta har en

grundläggande avgörande områdetefter EG-domstolens

Bundesmonopolverwaltung für12078 AG ..Rewe-Zentrale

649.1979 E.C.R. Cassis-Cassis DijonBranntwein de

förutsätt-sammanfattande benämning på dedoktrinen är en
i nationellföreligga för skillnader rättningar måste attsom

gemenskapsrätten; de innebärikunnaskall trots attaccepteras

sin tillämpning endast på områdenhandelshinder. Doktrinen har

Om harmoniseringrättsregler. s.k.saknar gemensammasom
tillnärmning de olika med-EGskett, dvs. beslutat avom om

ingavisst område, erkännsbestämmelser pålemsstaternas ett

enligt Cassis-doktrinen. Medlemsländerna kantvingande hänsyn

artikel 36 vidtastödi situation medinte heller sådan aven
harmoniserade reglerna.åtgärder strider demotsom

harmoniserade reglerna inte uppnårEtt land deattsom anser
därför vill reglerskyddsnivå ha strängaretillräckligt hög och

100 i Romfördraget.artikeli vissa fall stödja sig påkan dock a
vissaministerråd fatta beslut medartikel får EG:sEnligt denna

tillnärmning sådana be-kvalificerad majoritet, avavsersom
lagstiftning syftar tillstämmelser i medlemsstaternas attsom

fungera. Beslutendeninre marknaden ochupprätta den att

sina förslagkommissionen i angåendefattas förslag somav
konsumentskydd skall utgå frånmiljö- ochhälsa, säkerhet samt

100i artikel procedurskyddsnivå. Punkten 4hög anger enaen
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för falldet medlemsland vill haatt högre skyddsnivåett änen
kommissionen på område omfattas artikel 36ett tillellersom av
skydd för miljö eller arbetsmiljö. Omyttre medlemslandets

åtgärd inte utgör medel för godtycklig diskriminering eller

innefattar förtäckt handelshinder kan den bekräftas kom-av
missionen. Vad detta innebär inteär helt klart det väsent-men
liga deär möjligheter till särregler denna bestämmelse ändåsom

medlemsländerna. Det kan dock konsument-ger noteras att
skyddet inte nämns särskilt i punkten 4. Möjligen beror det på

detta till väsentlig delatt omfattat artikel 36 Dsanses av
1990:76 78.s.

Vad gäller tjLsg finns i artikel 59 i Romfördraget be-en
stämmelse inskränkningar i möjligheternaattsom anger att
tillhandahålla tjänster skall avvecklas gradvis inom gemenskap-

Vidare finns på tjänsteområdeten. motsvarighet till artikelen
36 artikel 56jämförd med artikel 66 medger undantag försom
åtgärder grundas på hänsyn till allmän ordning,som allmän
säkerhet och allmän hälsa. Också i fråga tjänster har regler-om

utvidgats EG-domstolens praxisna pågenom motsvarande sätt
på varuområdet.som

l EES-avtalet finns motsvarande principer fri rörlighet förom
i artikel föroch tjänster i artikel 36.varor Undantagen från

principerna i artiklarna l3 respektive 33. Vidare framgåranges
artikel 6 i avtalet dessa bestämmelser, eftersomav att de iär

sak identiska med motsvarande bestämmelser i Romfördraget,
vid tillämpning skall tolkas i enlighet med EG-domstolens

tidigare avgöranden. Till följd härav gäller den s.k. Cassis-

doktrinen även inom EES. Någon motsvarighet till artikel
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särskilda hänsyn kan åberopas även100 varigenoma,
inte.beslutats,.ñnns dockreglerområden där gemensamma

Möjligheterna motivera eventuellagodtagbartpå sättettatt

därför någotlagstiftningen kanisärregler den synas meregna
EG. gäller docki I EES-sammanhanginom EESbegränsade än

EES-avtalet beslutas irättsakter tillantagandeti stället att av
enhällighet krävs.EES-kommittén varvidGemensammaden

förhandlingarefterknyts till avtaletgäller dessaVidare att

få gehör förför enskilt landmöjlighetvarvid det finns attetten

särlösningar.

EES-ländernaProduktsäkerhetsregler i2.3

produkt-bestämmelser påöversikt vilkaföljer överNedan en
i EES-länderna,gällerför närvarandesäkerhetsområdet som

medlemsstater.i EG:s och EFTA:sdvs.

PortugalSpanien, ochFrankrike,nämligenEG-länder,Fyra

konsu-ellerproduktsäkerhetslagarStorbritannien, har allmänna

Belgien ochI två ländersäkerhetsregler.medmentskyddslagar -
länderDessasäkerhetslagar.f.n. allmännaGrekland utarbetas-

Tyskland,medel. Imed andrafarligadockkan mot varoragera
främjas medsäkerhetDanmark kanNederländerna ochIrland,

finns lagarTysklands delramlagstiftning. Förbl.a.stöd somav
tillämpligaockså ärtill arbetarskyddanpassadeär sommen

Tyskland bestårLänderolikakonsumentfrågor i de av.som

Standards Act, Neder-andIndustrial ResarchTheIrland har

marknadsför-och i Danmark kanCommodity Actländerna The

vissatillrätta medsyfte kommaitillämpasingslagen att pro-

finnsoch LuxemburgBeträffande Italienduktsäkerhetsfrågor.
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olika speciallagar. Flera lagar har introducerats till följd EG-av
direktiv på olika produktområden.

Med stöd lagar och förordningar har i EG-ländernaav man
sålunda rättsliga möjligheter gripa in farligaatt mot varor.
Lagarna i Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna,

Spanien och Storbritannien kan i vissa fall användas för att
förbjuda eller förhindra produkter avsättas på marknadenatt
eller för Återkallelse-reglera produktion, försäljningatt m.m.
möjligheter i olika omfattning finnas i två EG-länder,synes
nämligen Frankrike och Portugal. I Storbritannien och i Neder-
länderna kan myndigheterna kräva leverantörenatt varnar om
faror hans produkter kan medföra.som Bara EG-land,ett
Frankrike, kan i dag förbjuda farligaexport av varor.

För Frankrikes del myndighet under ekonomimi-svarar en
nisteriet för produktsäkerhetsåtgärder, nämligen Direction
Generale de Concurrence de Consommation deet
Repression de Fraudes DGCCRF. Inspektioner sker i företag
för kontrollera säkerhetskrav.att En myndighet, Commis-annan
sion de Securité des Consommateurs CSC, handlägger
frågor rör konsumenternas säkerhet.som Myndigheten är
skyldig samla-statistiska uppgifteratt hemolyckorom m.m.

I Nederländerna inspektoratet för hälsoskyddsvarar inom
ministeriet för välfärd, allmän hälsa och kultur för produktsä-
kerheten. Marknadsbevakning utförs l3 regionala tillsynsor-av

Inom inspektoratet finnsgan. produktsäkerhetsavdelning.en
Avdelningen är ansluten till Storbritanniens datoriserade in-
formationssystem farliga Det finns ävenom säker-varor. ett
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hälsoministeriet.finansierashuvudsakligenhetsinstitut avsom
ioch forskar konsu-konsumentklagomålInstitutet emottar

förvidare till inspektoratetKlagomål försmentsäkerhetsfrågor.

åtgärd.

för konsumentsäker-LänderrespektiveTysklandI ansvarar
Gewer-arbetarskyddsmyndighetenskerDettaheten. genom

insatserocksåViss kontroll skerbeaufsichtsamt. avgenom
Rheinland-TechnischerTUVtestinstitut, till exempelprivata

Uberwachungsverein.

of Trade and IndustryDepartmentStorbritannienI svarar
frågor hand-Hithörandeproduktsäkerhetsarbetet.förcentralt

produktsäkerhetsenhet.konsumentavdelningensinomläggs

TradingInstitute ofsamordningsorgan ärstatligtCentralt

130nivå arbetarPå lokalITSA.AdministrationStandards ca
1500omkringtillsammansmedDepartmentsStandardsTrading

myndigheter arbetarlokalaDessaOfficers.StandardsTrading

frågormed rörproduktsäkerhet ävenmedförutom som
Ävendjurskydd.mätdon ochlivsmedel, vågar,exempelvis

konsumenttvisterochkreditfrågormarknadsföring,ärenden om
50 ochlagarövervakarMyndigheternahandläggs där. att ca

såvälfinansierasKontorenföreskrifter efterlevs.700 genom
fördatabassystemITSA haranslag.kommunalastatliga ettsom

övervak-information mellankommunicerasnabbt kunnaatt
iregistrerasfarliga produkterVarningar förningsorganen. en

Konsumentverket ärsvenskavilken bl.a. dettilldatabas an-

enligtoftaägerkontrollProvning ochslutet. rumvarorav g

utarbetade planer.särskilt
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I åtminstone EFTA-länderna finns olika lagarsex av och
förordningar berör produktsäkerhet. En jämförelsesom visar att
Sverige, ÖsterrikeFinland, Norge och har allmänna produktsä-

ochkerhetslagar gör det möjligt för regeringarsom statliga
myndigheter vidta åtgärder.att I Schweiz finns det federala
lagar reglerar säkerhet på olikasom områden. Den isländska
lagen livsmedel och andra konsumtionsvarorom är på väg att
ersättas allmän produktsäkerhets- ochav en marknadskontrollag,
byggd på bl.a. EGzs produktsäkerhetsdirektiv.

I de angivna EFTA-länderna kan marknadsföring farligaav
förbjudas eller begränsasvaror på olika sätt. I Sverige och

Norge kan återkallelse ske farliga Regler förbudav varor. om
farligamot export finns i Norge, Sverigeav och Island.varor I

Sverige, Norge och även Finland kan åtgärdernumera vidtas
inte bara farligamot också farligautan tjänster.varor mot

I Schweiz sker ingripanden kantonal nivå. I Sverige, Norge,
ÖsterrikeIsland och kan ingripande ske på central nivå med

stöd gällande lagstiftning. l Norgeav utreds f.n. vilken organi-
sation skall tillvarata kontrollsom marknaden och utföraav
tillsyn över konsumentvaror. Island förbereder inom handels-
och industridepartementet etableringen marknads-av en ny
övervaknings-och kontrollenhet skall utföra officiellsom
gränsövervakning på olika områden. I Finland utförs produktsä-
kerhetsövervakning Konsumentverket. Länsstyrelsernaav
övervakar produktsäkerheten i länen, de kommunala hälsovårds-
nämnderna sköter övervakningen på lokal nivå och tullverket
kontrollerar importprodukternas säkerhet.
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produktsäkerhetspolitik inomAllmänt2.4 om
EG

avsnittet reglerasföregåendedet närmastframgåttSom av
EG-länder.i olikaolikapå sättproduktsäkerhetfrågor om

utformning,avseendebestämmelsernationellaEftersom varors

märkning kan utgöragodkännande ochprovning,beskaffenhet,

handeln mellantilllederhandelshindertekniska atts.k. som
samordnaEGinombehovfinnsförsvåras, attländer pro-ett

marknadenden inreduktsäkerhetspolitiken på

z
handelshinder inomtekniskaundanröjaförförstaDe attstegen

sådanaelimineraför1969 dåEG redan attett programtogs
År skullemedlemsländerna1983 beslötsutarbetades.hinder att

destandardertekniskabl.a. antog.varandra ginformera somom
År det gällermetod närtillämpa1985 EGbeslöt att en ny

Harmoniza-TechnicalApproachNewTheharmonisering, on
iöka taktenocheffektiviseraSyftetStandards.oftion attvar

tekniska han-antaletminskadärmedochdirektivmedarbetet
direktivtiotalmetoden hardenstöd ettdelshinder. Med nyaav

direktivenkonsumentområdet,flera rör t.ex.utarbetats, varav
maskiner.skyddsutrustning ochpersonligleksaker,om

relativtbindande,fastställapågårmetodenDen attutnya
produkt-olikasäkerhetskrav förväsentligahållnaallmänt

tekniskadetaljerademyckettidigareförkategorier i stället som
hjälpmedgenomförasochuttolkasskallKravenregler. av

i deutarbetasstandarder. Dessaspecifikationer, dvs.tekniska

Europé-ComitéCENbl.a.standardiseringsorganen,europeiska

deComité EuropéenCENELECNormalisation ochdeen
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Normalisation Electronique. Standarderna inteär bindande men
får den effekten vad tillverkats iatt enlighet med demsom antas
uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, inte bevisas.annatom
Sådana produkter har också rätt till tillträde på den inre markna-
den.

Genom aktivt delta i standardiseringsarbetetatt kan företrädare
för olika länder påverka utformningen kraven i standardernaav
och därmed den framtida säkerhetsnivån inom olika produktom-
råden. EG och EFTA samarbetar lämnaattgenom gemensamt
uppdrag till de europeiska standardiseringsorganen utarbetaatt
standarder. CEN- och CENELEC-medlemmar, däribland
Sverige, är skyldiga införa färdigaatt standarder i sina länder.

Direktiv har utformats enligt densom metoden innehållernya
också bestämmelser för hur tillverkare eller importören skall
visa hans produktatt uppfyller kraven. Om produkten har
utformats i överensstämmelse med harmoniserade standarder är
det normalt tillräckligt tillverkaren självatt intygar detta. I
andra fall krävs produkten kontrollerasatt friståendeettav
kontrollorgan intygar dess överensstämmelsesom med de
väsentliga säkerhetskraven. En produkt har kontrolleratssom
enligt något dessa förfaranden får förses medav s.k. EG-ett
märke symbolen CE

När det gäller bedömningen överensstämmerav om en vara
med gällande krav enligt olika direktiv EG 1989antog s.k.ett
globalt synsätt the Global approach technical specifications,to
testing, certification and inspection. Tanken är skallatt man
uppnå ömsesidigt förtroendeett för provnings- och certifierings-
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kontrollerats ochEn produkt harolika länder.förfaranden i som
till helatillträde denskall automatiskt hai EG-landgodkänts ett

i de andrapåbehöva prövasinre marknaden nyttutan att

EG, EFTA,harreglerade varusektornden ickeländerna. För

inrättat the EuropeansamverkanCENELEC iCEN och

Certification EOTC syftarfor Testing andOrganization som

för vilkenmöjligtdettill göra attatt gemensam-prova en vara,
övri-cirkulation i allaför frii landendastregler saknas, ettma

EES-länder.ga

det globala synsättetochharmoniseringsmetodenDen nya
förhandsgodkännandepåbyggermedför sådanaatt system som

fungerandeförsvinner. I stället krävsmyndighetskontrolloch en
EG-kravdeskall säkerställamarknadskontroll att somsom

produktmarknadsföringenfördirektiven uppställer av en

berörda.fullt allarespekteras ut av

officiellEG-kommissionendefinierasMarknadskontroll somav
i marknadsför-produktermarknaden, dvs.självakontroll på av

kan delasmarknaden. Denfinnseller så deingsskedet snart

övervakning marknaden,första innebärstadier. Deti två av
indirekt med hjälpellerolika slaginspektionerdirekt avgenom

stadietDet andraklagomål.ochinformationskällorolikaav
antingenlösas,skallupptäckta probleminnebär att genom

rättsliga åtgärder. Närellerfrivilliga överenskommelser genom
EG-förslag inteännufinnsmarknadskontrollbl.a.det gäller ett

officiella kont-riktlinjer för hur denhandbok medantaget till

skallsamarbetettill och hurpraktiskt skall gårollen utse

utförs på likartat sätt.kontrollensåmedlemsländernamellan att

EnforcementSafetyPROSAFE ProductutgörFör närvarande
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Forum of Europe informellt samarbetsorgan, i vilketett
företrädare för EG— och EFTA-länderna deltar. PROSAFE

syftar bl.a. till skapa ökad förståelse och förtroendeatt mellan

deltagande länder vad gäller tillämpning och tillsyn gällandeav
produktsäkerhetslagstiftning.

Avskaffandet gränskontroller och det medav systemetnya
marknadskontroll har gjort det nödvändigt skapa regler föratt

tillgodose behovet informationatt mellan medlemsländernaav
föroch upprätthålla kontrollen beträffandeatt produkter från

länder utanför marknaden.

Som del i EG:s produktsäkerhetspolitik ochen medsystem
marknadskontroll har därför införts för anmälanett system av
sådana medför omedelbara och allvarliga riskervaror Thesom
Community System for the Rapid Exchange of Information on
dangers arising from the of products. Systemetuse consumer
innebär medlemsländernaatt skall till EG-kommissi-rapportera

när det har gjorts ingripandenonen produkter visat sigmot som
särskilt farliga. Rapporterna sänds till olika avdelningar inom

kommissionen beroende på det frågaär livsmedel ellerom om
andra produkter. Kommissionen i sin vidarebefordrartur
informationen till kontaktpersoner i övriga medlemsländer med
uppmaning tillbaka vilkaatt åtgärderrapportera vidtagits.som

När produktsäkerhetsdirektivet träder i kraft kommer nämnda
notiñkationssystem ersättasatt motsvarande iettav system
direktivet. I produktsäkerhetsdirektivet finns också andra former

rapporteringsskyldighet avseende produkterav kan medförasom
risker inte är lika allvarliga.som
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är detkan nämnasinformationssystemYtterligare ett som
1986EG ochinominrättadesskaderapporteringssystem som
Accidentand LeisureHomeEHLASS Europeanbenämnssom

olyckorrapporteringfrågaSystem. Det ärSurveillance avom
vilka orsakatsfritiden ocheller påi hemmetskett avsom

demonstrationsprojekt förinfördesDetkonsumentvaror. ettsom
1991. Ettnovemberdärefterförlängdesfem år t.0.m.men

fem årförlängningytterligarekommissionenfrånförslag om
registre-EG-ländersjukhus i antalutvaldaf.n. Påövervägs ett

Fpå fritiden.inträffar i ellerhemmetfortlöpande olyckor somras
beskriverställerMedlemsländerna rapporter somsamman

,inblandade.varitvilka produkterocholyckornatillorsaker som

.
EG-land hartrediefrånprodukterkontrolldet gällerNär av

rekommendationutfärdat1992årkommissionen en
etableramedlemsländernavilken92579EEG i attuppmanas

vid defarligaidentifieraför yttreinfrastrukturers.k. att varor

tillsynsmyn-mellansamarbeteHärigenom skapasgränserna. ett

Vidareland.itullmyndighetenland ochdigheten i ett annatett
1993 angåendefebruari33993 frånEG-förordning nrfinns en

Tankentredje land. ärfrånimporteradeprodukterkontroll av
skall kunnamedlemslandvarjeitullmyndigheten stoppa enatt

tillsyns-förvidredan gränsenproduktfarligmisstänkt att ge

kontrolleramöjlighetmyndigheten varan.

samordnaEG:s strävandeniviktigtYtterligare attstegett
antagandetmarknaden ärden inreproduktsäkerhetsfrågorna

direktivetförredogörelseEnproduktsäkerhetsdirektivet.av
avsnitt.följandeilämnas närmast
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EG:s direktiv allmänom pro-

duktsäkerhet

För åstadkomma enhetligaatt regler inom medlemsländerna när
det gäller produktsäkerhet har EG:s ministerrâd 29den juni
1992 beslutat direktivet 9259EEG om allmän produktsäker-
het. Genom detta åläggs medlemsländerna genomföra vissaatt
åtgärder för införa enhetligaatt regler produktsäkerhet iom
syfte främja fri rörlighetatt säkra produkter denav gemen-

marknaden. Direktivet trädersamma i kraft två år efter an-
tagandet, dvs. den 29 juni 1994.

3. l Produktsäkerhetsdirektivets närmare inne-
håll

Direktivet är indelat i avdelningar med sammanlagt nittonsex
artiklar. l avdelning I artiklarna l och 2 direktivets syfteanges
och räckvidd. Där definieras också vissa uttryck används isom
direktivet.

Det inleds dock med ingress bakgrund fören som anger m.m.
direktivet. Således sägs i ingressen det i medlemsländernaatt
finns olika slags lagstiftning produktsäkerhet, sådanaom att
olikheter kan skapa handelshinder den inre marknaden och

det därför är nödvändigtatt skapaatt säkerhets-gemensamma
krav för på marknaden. Av ingressen framgårvaror också att
det är konsumentvaror och vill uppnåatt högsom avses man en
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säkerhet. Dettahälsa ochförskyddsnivå upprepaspersoners
artiklarna.efterföljandei desedan

Tillämpningsområdet3.2

säkerställadirektivet sägsSyftet med attatt varorvara
artikelsäkramarknaden ärpåkommerproducts utsom

EG-bestämmelsersärskilt andraregleras1.1. För avvaror som
tillämpligt i sådanaemellertid baraproduktsäkerhetsdirektivetär

1.2.artikelbehandlardirektiven intedeavseenden som

respekti-product, säker2 definieras begreppenartikelI vara
productdangeroussafe respektivefarlig samtvarave

distribut0r.producer ochdistributörochtillverkare

ellerför konsumenteravseddärvarjeMed vara somavses;Im
ochkonsumenteranvändasförmodas kommakan att avsom

commercial activi-näringsverksamhetitillhandahållsvilken

tillhandahållssådanaundantas ärVarorty. somsomsom
ellermåstededet klarteller därantikviteter att reparerasanges

i ingressenVidarebruk. sägsi attinnan de pro-tasrenoveras
används i affars-uteslutandedyliktduktionsutrustning och som

direktivet.omfattasinteverksamhet av

rimligtnormala ochundervarjeärEn säker somvaravara
riskuppvisar någoninteanvändningsförhållandenförutsebara

linje mediliggerriskminimaleller bara varans an-somen
förenlig med högochgodtagbarkanvändning och enansessom

farligMedoch hälsa.säkerhetfrågaiskyddsnivå personersom
definitio-intevarjeföljaktligen motsvararvara somavsesvara
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särskiltsäker skall följande omständigheterDärvidnen av vara.

beaktas:

inbegripet sammansättning, för-egenskaper, dessvarans-
packning monteringsanvisningar och Skötselråd,samt

påverkan rimligen kan förut-på andra detvarans varor som-
tillsammansden kommer användas med,att attses

presentationen märkningen på den, bruksanvis-av varan,-
ningar information tillhandahålls tillver-och annan som av

karen samt,

vilka konsumentkategorier kan komma förutsättasattsom-
allvarlig risk då använder särskiltde barn.varan,

definitionerGenom dessa och vad i ingressen fastslåssom anges
alltså direktivet konsumentvaror skydd förochatt avser person-

hälsa och säkerhet.ers

tillverkareMed tillverkat frågaden iavses som varan om ve-
derbörande har inom EG i fallsäte och denannat som represen-

honom där eller ingen det, importören. Som till-görterar om

verkare räknas också den anbringa sittattsom, genom varan

eller sigkännemärke, till-annat presenterarnamn, varu- som
Ävenverkare. den liksom andra närings-som reparerar en vara,

idkare i distributionskedjan kan säkerhets-påverkasom varans
egenskaper, tillverkare.anses som

distributörMed slutligen varje näringsidkare i distribu-avses

tionskedjan inte påverkar säkerhetsegenskaper.som en varas
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3.3 allmänna säkerhetskravetDet

3avdelning artiklarna 4 vad kallas detI och behandlas som

general safety requirement.allmänna säkerhetskravet Den

principen tillverkare endast skall få föragrundläggande är att en
3.1.marknaden artikel För dettasäkra på uppnåattut varor

åligger det tillverkare att:en
möjligt förinformation det demkonsumenterna görge som-

risker förbundna meddels bedöma de äratt som en vara

rimligt användningstid,normala eller förutsebaraunder dess

vidtariskerna direkt framgår varningar, delsinte attutanom

försiktighetsåtgärder riskernamot

möjligt förvidta och det honomsådana mått görsteg som-
kan kommariskersåväl kännedom deatt som en varaom

för undvikavidta lämpliga åtgärderuppvisa attatt som
frånnödvändigt dra tillbakariskerna, att varanom genom

marknaden.

märkningSom mått ochexempel på sådana steg av varoranges

identifieras, kontrollvarupartier så de kaneller att av Varuprov-

distributörer-information tillundersökning klagomål samter, av
3.2.artikeltillsynsverksamhetsådanna om

tillbörlighandla medFör distributörer gäller de skallatt omsorg

säkerhetskravet efterlevs,för till det allmännamedverka attatt

de ellerframför inte tillhandahållaallt vetatt varor somgenom
skall bidrainte uppfyller detta krav. De ocksåborde ha förstått

finns marknad-främja hos redan påtill säkerhetenatt varor som

informationvidarebefordra och med-särskilt att omgenomen,
3.3.artikeli åtgärder riskerverka mot
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I allmänna det inte finns några särskildatermer attanges om
inom försäkerhetsregler EG i fråga, denna skallvaran anses

säker den de nationella säkerhetsregler gällermotsvararom som
i det medlemsland där i förutsattär omlopp, idessa ärattvaran

linje med Romfördraget, särskilt artiklarna 30 36och artikel

4.1.

Om nationellaäven säkerhetsregler saknas, skall frågan om en
uppfyller det allmänna säkerhetskravet bedömas medvara ut-

gångspunkt i frivilliga nationella standarder återspeglarsom en
europeisk standard eller, sådana finns, tekniska specifikatio-om

inom EG. Om tekniska specifikationer saknas får hänsyn iner

stället till nationella standarder i det land därtas iärvaran
omlopp eller till allmän sedvänja såvitt gäller hälsa och säkerhet

på det berörda området. I sista hand får bedömningen göras

med utgångspunkt i utformning och tekniska beskaffen-varans
het och till den säkerhet konsumenterna rimligen förväntarsom
sig artikel 4.2

Direktivet förutser kan visa sig farlig även denatt en vara om
överensstämmer med principer nämnt slag. I sådana fallav nyss
skall behöriga i medlemsstaterna oförhindrade attorgan vara
vidta lämpliga föråtgärder begränsa kommer påatt att utvaran
marknaden eller för bort den från marknaden den s.k.att ta

säkerhetsklausulen, artikel 4.3.

3.4 Medlemsstaternas skyldigheter och

befogenheter

Medlemsstaterna skall utfärda den lagstiftning och de föreskrift-

förbehövs tillverkare och distributörer handlaatt atter som
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marknaden ärmed direktivet såi överensstämmelse att varor
ombesörjaskallsärskilt medlemsstaternasäkra. Det betonas att

tillsyn endastmyndigheter överfinns utövardet attatt som
skall hamarknaden. Dessapåsäkra kommer ut organvaror

vidta de åtgärderbefogenheter för kunnanödvändiga att som

möjligheten meddeladirektivet, inklusiveenligtåligger dem att

strid med direktivet artikelipåföljder vid handlandelämpliga

5.

medlemsstaternatillsynsverksamheten skallförInom ramen
i direktivet.vilkavissa åtgärder närmarevidtakunna anges

möjlighet bl.medlemsstaterna haSåledes skall att a.

efterhossäkerhetsegenskaperna ävenkontrolla utöva varorav
säkra varor, ändamarknaden såsomkommit pådet dessa utatt

konsumtion,användning ellerslutliga stadietfram till det av
fråninformation berördanödvändigtillgång till allb parter,

för kontroll,c ta Varuprover
förberoende villkormarknadsförad göra rätten att aven vara

lämpligakrävafarligintesäkerställa är samt attattatt varan
l

förekomma,kananbringas de riskervarningar .somom .
blikansäkerställaföre vidta åtgärder attatt personer som

i tidrisken godinformerasrisk medförutsatta omvaraen en
särskildabl.a.lämpligtoch på sätt att ut var-ett gegenom

ningar,

genomföraförtid behövslångf tillfälligt, under så attsom
tillhandahålla ellerförbjudakontroller, någonolika att exponera

den ärtydliga teckenfinns ochdet klaraså attsnarten vara,

farlig,
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förbjudag har visat sig farligen kommavara som påatt ut
marknaden och vidta sådana åtgärder behövs för för-som att
budet skall efterlevas,

h ombesörja farligatt redan finns påen marknadenvara som
effektivt och omedelbart dras tillbaka från marknaden och, om
nödvändigt, förstörs

artikel 6. l.

De åtgärder således skall kunna vidtas fårsom enligt direktivet
riktas tillverkare, distributörer,mot särskilt den först harsom
distribuerat i landet i fråga, varjevaran samt annan person som
i övrigt kan bidra till minska riskernaatt med artikelvaran
6.2.

3.5 Utbyte informationav m.m.

En medlemsstat begränsar möjligheterna försom atten vara
komma marknadenut eller kräver den skall drassom att
tillbaka från marknaden skall normalt informera EG-kommissio-

åtgärderna skälennen förom dessa.samt Kommissionen skall
sedan förhandlingarta med berördaupp och, åtgär-parter om
derna befogade, underrättaanses medlemsstaterna dettaom
artikel 7. Anser kommissionen det skall medlemsstat-motsatta

i fråga underrättas.en

3.6 Nödsituationer m.m.

Artiklarna 8-12 reglerar situationen då medlemslandett beslutar
s.k. nödfallsåtgärder emergencyom measures för förhind-att
begränsa eller förenara, rätten till marknadsföring eller bruk av
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allvarliginnebärdärförvillkor, denandramed att enen vara
kommissioneni fall skallOckså sådanarisk.överhängandeoch

åtgärdenundersökadärvidskallKommissionenunderrättas. om
vidarebefordra in-ochdirektivetmedöverensstämmelseiär

i sinskallDessamedlemsstaterna.andratill de turformationen

åtgärdereventuellakommissioneninformera motomedelbart om
detaljerade reglerdirektivettill8. bilagaartikel I gesenvaran

till-skallavseendeni nämndainformationssystemdet somom
möj-också självKommissionen hargemenskapen.inomämpas

inom medlems-råderuppfattningolikafall,i vissa närlighet att

blirmedlemsstatinnebärfatta beslut tvun-att enstaterna, som
9.artikelingripandetidsbegränsatgöra ettattgen

särskildassisteraskommissionenskalldirektivetEnligt enav

10. Direktivetartikelnödfallsåtgärderkommitté för anger

nödfallsâtgärderför beslutskallprocedurenvidare hur omvara

ll.artikelgemenskapsnivåpå

informationsådanfrågaiskall rådasekretessDet sägs omatt
informa-Sådandirektivet.tillämpningvidframkommer avsom

dock görasmåstesäkerhetsegenskapertion varasavser ensom
med hänsynkräveromständigheterna såtillgänglig,allmänt om

12.artikelsäkerhetochhälsatill personers

föreskrifterAvslutande3.7

för demregler rättdirektivet bl.a.innehållerAvslutningsvis om

vidtasellerdirektivet övervägsenligt att yttravilka åtgärdermot
13-19.artiklarnadomstolbeslut prövatsig, liksom ettatt av
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4 Nuvarande reglering om pro-

duktsäkerhet iSverige

1 Sverige finns inom olika områden speciallagstiftning som ger
skydd skador orsakademot farliga produkter. Somav exempel
kan nämnas livsmedels- och läkemedelslagstiftning, kemikalie-
lagstiftning, fordonslagstiftning och lagstiftning elektriskom
materiel. Vidare har nyligen beslutats lagar personligom
skyddsutrustning SFS 1992:1326, leksakers säkerhet SFSom
1992:1327 farliga livsmedelsimitationersamt om SFS
1992:1328. Dessa lagar, bygger på EG-direktiv,som har ännu
inte pâ grund dröjsmålet med EES-avtaletav trätt i kraft. När
det gäller maskiner för privat bruk hushållsapparater, hand-
verktyg finnsm.m. förslag till lagstiftning,ett baserat på EG-
direktiv, för närvarande bereds inom Civildepartementet.som

Produktsäkerhet i allmänhet regleras produktsäkerhets-genom
lagen SFS 1988:1604, ändrad 1991:358.senast genom

Här skall först kortfattad redogörelseges för innehålleten i
produktsäkerhetslagen. Därefter skall vissa speciallagarnaav
beröras.

4. 1 Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen trädde i kraft den l juli 1989. Dessförin-
reglerades produktsäkerhetsfrågornan bl.a. i 3 och 4 §§ mark-
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Marknadsdom-möjlighet förMFL,nadsföringslagen gavsom
Regle-förbud.ochinformationsåläggandemeddelastolen att

tillflyttades överproduktsäkerhetsfrägor i MFLringen av
bestämmelsedock§ MFL behöllsI 4produktsäkerhetslagen. en

näringsidkareförbjudaMarknadsdomstolen kan attatt enom
huvudsakligasittotjänliga föruppenbartsaluhålla ärvaror som

ibeträffande tjänster.gällerändamål. Motsvarande 5
l
i
.bestämmelsernainledandei deProduktsäkerhetslagen anger

tillvidtaskanåtgärderlagstiftningen, demedändamålet som
Däreftertillämpningsomrädet.ochändamåletuppfyllande av

förut-ocholika åtgärdernarubriker desärskildaunderhLJAA,. .
avsnitt bl.a.Eftervidtas.för skall kunnasättningarna deatt om

avslutningsvis bestäm-följertillsynsreglerhandläggnings- och

mångapåpekaskanRedan häröverklagande. attmelser om
för-får sin närmarei lagenanvändsväsentliga begrepp som

198889:23.1987:24 ochSOUi förarbetena bet.klaring prop.

Ändamål tillämpningsområdeoch4.1.1

orsak-tjänsterochmotverkaändamåltillLagen har attatt varor
ochtillämplig påegendomsskador. Den äreller varorperson-ar

och konsu-näringsverksamhetitillhandahållstjänster somsom
kan kommautnyttjar elleromfattningobetydlig atti intementer

särskilda bestäm-finnsOm det§.enskilt bruk lutnyttja för

iellerförfattningieller tjänstmelser annanenvaraom en
åläg-ändamålmyndighet, har ettbeslut somsammasomav

får sådantproduktsäkerhetslagen,förbud enligtgande eller

3 §.meddelasinteförbudåläggande eller
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Med i princip alla föremålvaror avses lösören,är dvs. isom
huvudsak flyttbara, fysiska föremål. Däremot omfattas inte
andra nyttigheter, såsom fast egendom, byggnader på annans
mark, värdepapper, krediter rättigheter olikasamt slag.av
Vidare följer ordalydelsen i l §av att uteslutandevaror som
används yrkesmässigt eller bara undantagsvis kommer tillsom
användning i privatlivet faller utanför lagen. För lagen skallatt
kunna tillämpas på eller tjänst är det dock tillräckligten vara att
det inte framstår direkt ovanligt konsumentersom att använder
eller kan komma använda den prop. 198889:23att 78.s.

Med tjänster dels materiella tjänster,avses såsom arbete på lösa
saker och fast egendom, entreprenader 0.dyl, dels sådana tjäns-

kroppsbehandling,ter rådgivningsverksamhetsom och trans-
porter.

Lagen är tillämplig endast eller tjänsten tillhandahållsom varan
näringsidkare i dennesav näringsverksamhet.en Med näringsid-

kare yrkesmässigtavses driverenvar verksamhetsom ekono-av
miskt slag, såväl juridiska fysiska Statligasom ellerpersoner.
kommunala bolag statliga affärsverk,samt vilka bedriver ekono-
misk verksamhet, räknas näringsidkare. Vidare krävssom att
det frågaär och tjänster till konsumenterom varor för enskilt
bruk. Med detta det skall frågaattavses förvärvvara om av
privatpersoner för enskilt bruk.eget, Förvärv görssom av
företag eller institutioner faller alltså utanför prop. 198889:23

77. Varor tjänsterochs. uteslutande eller till heltsom över-—
vägande del används i offentligrättsliga former, inom denex
offentliga hälso- och sjukvården, i skolor, daghem och fritids-
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följdtillomfattasåldringsvårdenallmännai den avhem samt

lagen.inteavgränsningardessa av

Åtgärder får vidtas4.1.2 som

förorsakaroch tjänsterfarligamotverka per-För att varoratt
åläggasnäringsidkare attegendomsskador kaneller enson-

följande:enligtåtgärdervissavidta

5informationsäkerhla tman

ellersamband mediåläggas attkanNäringsidkaren varaatt, en

särskild be-harinformationlämnatillhandahålls,tjänst som
skadaorsakartjänstenellerförebyggaförtydelse attatt varan

Åläggandet informa-får innebära attegendom.ellerperson
denellerpåmärkningl lämnasskalltionen varangenom

med-bruksanvisningeller itjänsten somegendom avsersom
formitillhandahållas2egendomen,eller annanföljer varan

ilämnas4ellero.dyl.i3 lämnassäljställen, annonser

det.begärtill konsumentformviss som

6säljförbudb

ellertillhandahållaförbjudaskan varaNäringsidkaren att en
egendomsska-ellerförsärskild riskmedförtjänst person-som

medtjänstellerliknandefår ävenFörbudet varada. annanavse

skaderisk.samma



SOU 1993:88 Nuvarande reglering produkrsäkerhet Sverigeiom 59

c exportförbud §a

Näringidkare, tillhandahåller innebärsom särskilden vara som
risk för allvarlig skada kan förbjudasperson, att exportera

Förbudet får ävenvaran. likartadavse medannan vara samma
skaderisk.

d åläggande varningsinformation 7 Som

Näringsidkare, överlåtit eller utförtsom tjänsten vara en som
medför särskild risk för skada på eller egendom kanperson
åläggas informera skaderiskenatt och hur denom skall före-
byggas. Informationen skall lämnas till dem inneharsom varan
eller tjänsten utförts eller inneharsom den egendomsom som
tjänsten Informationenavsett. skall lämnas sådant sätt denatt
kan komma till de berördasantas kännedom.

ome åläggande återkallelse 18-10 §§l

Näringsidkare, har överlåtitsom medför särskilden gm som
risk för skada på eller egendom, kan åläggasperson återkallaatt
den från brukarna. Detta kan ske rättelse, utbyte ellergenom
återgång. l vissa fall kan näringsidkaren åläggas låta förstöraatt
eller på sätt oskadliggöraannat de återtagna exemplaren.

Näringsidkare, har utfört gäng såsom särskild risk fören att
skada uppkommit, kan åläggas återkalla tjänstenatt från dem åt

Åläggandetvilka tjänsten utförts. skall näringsidkarenattavse
själv avhjälper det fel skaderisken hänför sig tillsom eller
lämnar ersättning för felets avhjälpande genom annan.
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varningsinforma-för åläggandenförutsättningarYtterligare om
fårålägganden§§. Sådanall-l4iåterkallelsetion och anges

skadeförebyggandefåde kanendastmeddelas antas enom
fleraåläggandet kanOmobetydlig.inte ärverkan avsesom

eller någragälla någontillfår det begränsasnäringsidkare att av

förutsättningarnade bästahar atteller dedensåsomdem, som
näringsid-någonFinns inteåläggandet.ändamålet meduppfylla

återkallelseåläg-ellervarnings-genomföraförmårkare ettsom
llvarningsinfor-lämnatillsynsmyndigheteni ställetskallgande, l

före-förbehövsmån deti denomfattningskälig attimation

gällerVidareegendom.eller attskada merbygga omperson
till-upphördenäringsidkarenfrån detförflutit atttio årän att

återkallelseåläggandefårtjänsten,ellerhandahålla omvaran
sammanslut-ellertillsynsmyndighetenendastmeddelas enom

dessförin-näringsidkareellerarbetstagarening konsumenter,av
återkallelse.skriftligt kravframställthar ettnan

Handläggningsregler4.1.3 m.m.

produktsäkerhetslagentillsyn överKonsumentverket utövar att

efterlevs,stöd lagenmedmeddelatsföreskrifter haroch avsom
ellervissrörandespecialförfattningisägsinte varaannatom

reglerastillsynsmyndigheterExempel på§.4 avtjänst som
ochLäkemedelsverketLivsmedelsverket,specialförfattningar är

aktuellablirlagenenligtåtgärderKemikalieinspektionen. När

berördamedförhandlingartillsynsmyndighetenbör ta upp
myndig-16 Finner§.brådskarinte sakennäringsidkare, om

skall fråganbehövs,enligt lagenåtgärddärefterheten att en
sinKO vilken iKonsumentombudsmannen tur,tillöverlämnas

Marknads-ansöka hosharuppfattningen,dendelar atthanom
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domstolen sådan åtgärd. I vissa fall fårom ansökan även göras
sammanslutning konsumenter,av en arbetstagare ellerav

näringsidkare 17 §.

KO får, i fall inte är större vikt, meddela s.k. informa-som av
tions-, förbuds- eller återkallelseföreläggande. För sådantatt ett
skall bli gällande krävs dock det godkännsatt omedelbart eller
inom viss tidsfrist 22 §.en

En näringsidkare skyldigär på anmaning tillsynsmyn-att av en
dighet eller KO yttrande och lämna upplysningarav avge i ett
ärende och tillhandahålla handlingar, och liknandevaruprover

kan ha betydelse för utredningensom 19 §. Motsvarande
gäller när väl åläggande eller förbudett har meddelats 24 §.
Näringsidkaren kan föreläggas fullgöra sina skyldigheteratt vid
vite.

Om det finns särskilda skäl, kan interimistiska âlägganden eller
förbud meddelas Marknadsdomstolen 2l §.av

Beslut tillsynsmyndigheteller KOav överklagasen i allmän-av
het hos kammarrätten 26 §.

4.2 Något vissa speciallagar på produkt-om
säkerhetsområdet

Som tidigare finnsnämnts det vissa lagar handlarsom om pro-
duktsäkerhet för särskilda Hit hör lagenvarugrupper.
1992:1326 personlig skyddsutrustning för privatom bruk och
lagen 1992:1327 leksakers säkerhet. Eftersom dessaom har
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sina i EG-direktiv finns det anledning här beröraattursprung
innehåll.deras

Lagen personlig skyddsutrustning för privat brukom avser
personlig skyddsutrustning konsumenter i inte obetydligsom

omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja för privatatt

Hit hjälmar, flytvästarbruk. hör bl.a. och andningsskydd. I

lagen i allmänna näringsidkare får tillhanda-termer attanges en g-
skyddsutrustninghålla personlig bara utrustningen uppfyllerom

2vissa krav avseende l skydd för hälsa och säkerhet, ut-

3formning märkning produktinformation.och och Denannan

med uppsåt eller oaktsamhet bryter denna bestäm-motsom av

föreskrifter meddelats fårmelse och med stöd densom av

dömas till straff. Lagen innehåller också regler näringsid-om

tillträde tillkarnas skyldigheter bl.a. lämna tillsynsmyndighetatt

upplysningar,och lämna handlingar,utrymmen att Varuprover

liknande för tillsynen.och behövssom

föreskrifter finns i förordningen personlig skydds-Närmare om
1993:972,SFS inte harutrustning för privat bruk ännusom

Konsumentverket tillsynsmyn-i kraft. Där bl.a. ärträtt sägs att

Arbetarskyddsstyrelsen, efter samråd med Konsu-dighet och att

från tillämpningsområdementverket, får medge undantag lagens

föreskriftermeddela de krav uppställs påoch närmare om som

Vidare framgår förordningenskyddsutrustningen. bådaattav
skyldiga anmälningar till olikamyndigheter göradessa är att

skyddsutrustningingripande skettEFTA-organ, när mott.ex ett

försedd med EG-märke.är ettsom
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Lagen leksakers säkerhet leksakerom är utformadeavser som
för eller klart avseddaannars användas barnatt under 14 fir.-av
I lagen sägs näringsidkareatt får tillhandahållaen leksaker bara

de uppfyller vissa kravom avseende l skydd för hälsa och
säkerhet, 2 utformning 3och märkning och produktin-annan
formation. Den bryter denna bestämmelsesom mot och före-
skrifter meddelats med stödsom den kan ådömas straff.av
Näringsidkare är enligt lagen skyldiga bistå tillsynsmyndig-att
heten lämnaatt upplysningar,genom Lex. ochVaruprover
liknande.

På sätt när detsamma gäller personligsom skyddsutrustning för
enskilt bruk meddelas närmare föreskrifter i förordningen som
ännu inte iträtt kraft, förordningen 1993:971 leksakersom
säkerhet. Enligt förordningen är Konsumentverket tillsynsmyn-
dighet och får meddela närmare föreskrifter de kravom som
skall gälla för leksaker undantag frånsamt lagens tillämp-om
ningsområde. Konsumentverket skall också fullgöra den an-
mälningsskyldighet följer EG:s leksaksdirektivsom ochav EES-
avtalet.
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Närmare Konsument-om

verkets handläggning m.m.

5.1 Allmänt

Som redan berörts i avsnitt 4.1.3 finns vissa handläggnings-
regler för Konsumentverket och KO iproduktsäkerhetslagen. l
instruktionen för Konsumentverket l990:l I79 finns ytterligare
regler för verksamheten. Där sägs bl.a. Konsumentverketatt
har till uppgift utarbeta riktlinjeratt för näringsidkarnas mark-
nadsföring och produktutformning, påverka näringsidkareatt att

sin verksamhet efteranpassa konsumenternas behov och
stimulera dem vidta åtgärderatt i detta syfteegna samt att
utföra eller låta utföra undersökningar och tjänster.av varor

Vidare bedriver Konsumentverket informationsverksamhet på en
rad olika sätt, bl.a. tidskrifterna Rådgenom Rön och
Konsumentnytt, faktablad, handböcker ochgenom rapporter etc.

informationsamt tillgenom radio och TV.press,

5.2 Riktlinjer

Som nämnts skall Konsumentverketovan enligt sin instruktion
utfärda riktlinjer för företagens marknadsföring och produktut-
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författnings-utfärdas KonsumentverketsRiktlinjerna iformning.

bindande.KOVFS. De inte rättsligtsamling är

beskrivas defunktion kan det sättetRiktlinjernas att ger

förhandlingarefterKonsumentverket,besked de kravom som

tjänst. Konsument-ellernäringslivet, ställermed vara enen

eller svenskhänvisa till internationellefterverket strävar att

finns.där sådanstandard

sanktionerdirekta ochförenade med någraRiktlinjerna inteär

pånäringsidkare handla sätttvingadärför intekan att somen
inteOm näringsidkareöverensstämmelse med dem.istår en

emellertidKonsumentverketriktlinjerna,följer kan ta upp

följaförmå dem.i syfte detföretagetöverläggningar med attatt

Mark-näringsidkaren hosKO talankan väckaI sista hand mot

informations,utfärdavissa fall, själveller, inadsdomstolen

vidhelleråterkallelseförcläggande. Inteförbuds- eller en

riktlinjernaMarknadsdomstolen utgörinförrättegångeventuell

riktlin-inför domstolen ärVidbindandenågon processennorm.
detför denuttryckjerna närmast partensettatt enase som -

ickeriktlinjernaEftersomståndpunkt.allmännas somses-
förföremålbliinte kunnarekommendationer debindande anses

överklagande.

f.n. totaltförfattningssamlingsinhar iKonsumentverket om-

för29 delvis säkerheteller berör50 riktlinjer, heltkring varav

produktsäkerhetsområdet kan nämnasvaruområden. Påolika

våningssängarsmåbarnssängar,riktlinjer angåendeexempelvis

l985:4, möbler198023-5,KOVFSbarnstolaroch stegar

199213.småbarnshjälmarl990:3 och
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5.3 Produktsäkerhetsärendenas handläggning

Konsumentverket uppmärksammas på förekomsten farligaav
eller tjänster på olikavaror sätt. Exempelvis underrättas verket

allmänheten, antingen direktav eller via konsumentvägledare,
andra myndigheter,av polisen,t.ex. läkare, media,av genom

via internationella notifieringar och skaderapportering.genom

Från Konsumentverket har upplysts under tidenatt l januari
1973 l juli 1993 har omkring ärendenett tusen registrerats- i
Konsumentverkets diarium under sökorden produktsäkerhet
och produktsäkerhetslag. Merparten ärendenaav sport,avser
lek och hobby. Produkterna inom denna riktar sig ivarugrupp
huvudsak till barn och ungdomar. Andra frekventa varugrupper

har i diarietsom noterats är möbler och inredning daglig-samt
Ivaror. möbler finnsvarugruppen etc. antalett stort ärenden

barnmöbler. Sammanfattningsvissom avser kan sägas detatt
helt övervägande antalet registrerade produktsäkerhetsärenden
hos verket rör produkter barn och ungdomarsom kommer i
kontakt med.

När verket har uppmärksammats säkerhetsbrist förstgörsen
bestämning riskernaen verketav att redagenom påtar nöd-

vändiga bakgrundsfakta till det inträffat. Däreftersom värderas
riskerna, bl.a. utifrån hur allvarliga skador inträffat ochsom
vilka drabbats exempelvissom barn, eller handikappa-vuxna
de. Om verket efter denna värdering finner elleratt varan
tjänsten har medfört oacceptabla risker vidtar lämpligaman
åtgärder. Vilken åtgärd väljs och till densom skall riktavem
sig avgörs efter överväganden hur riskerna bäst kanom reduce-
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ikontrollbrukar skeåtgärdvidtagit någonverket ettNärras.
i såeffekt ochhaft någonharåtgärdernaskede omavsenare

vilken.fall

förhand-börKonsumentverketproduktsäkerhetslagenI attanges
Sååtgärder.eventuellavidtarinnannäringsidkaremed man

lösesflesta problemregelmässigt och deocksåsker genom

medföreträdesvisförsFörhandlingarförhandlingar.sådana

grossistledet, någotellerimportörs-tillverknings-,iföretag som

kanförhandlingarnaResultateteffektivt.sigvisat mest avvara
tillfredsstäl-säkerhetssynpunktfår frånproduktbli meratt enen

försäljningtillverkning ellerellerutformninglande enatt av

tjänst upphör.tillhandahållandeeller enavvara

idetpräglasproduktsäkerhetslagenTillämpningen attavav
åtgärdervidta deskallsjälvaföretagenförsta hand är somsom

verketsker kanOm så inteskadefall.förhindraförbehövs att

i fallKOtillfråganöverlämnatidigare nämnts somsomsom
Omförelägganden.utfärdavikt själv kaninte är störreav

Mark-sig tillKO vändadockvikt måstestörreärendet är av

nadsdomstolen.
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6 Marknadsdomstolens praxis

vid tillämpning produkt-av

säkerhetsfrågor

Under tiden från det marknadsföringslagen iträdde kraftatt till

1993september har Marknadsdomstolen avgjort 31 produktsä-

kerhetsärenden. Nedan följer kortfattad översikt överen samt-
liga avgöranden domstolen har prövat i sak och rörsom som
produktsäkerhet. Med anledning produktsäkerhetslagenattav
trädde i kraft den 1 juli 1989 har uppdelning gjorts i avgö-en
randen meddelats före och efter detta datum.som

6.1 Marknadsdomstolens avgöranden före den

1 juli 1989.

MD 1977:10 Epa. På talan KO förbjöd domstolenav
fortsatt saluhållande bilbarnstolav en som
inte kunde hålla barn plats vidett en
kollision.

1978:8MD Hobbex. Domstolen ogillade KO:s talan

förbud saluhållande cykelbe-motom av
lysning inte godkänd enligt Statenssom var
trafiksäkerhetsverks bestämmelser, eftersom

KO inte hade lagt fram övertygande be-

visning cykelbelysningen medfördeattom
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för skada eller densärskild risk att var
huvudsakligaotjänlig för sittuppenbart

skiljaktiga.ändamål. Två ledamöter

Östgöta för-KOPartilager. På talanl978:l1MD av

saluhållandefortsattbjöd domstolen av

medföra särskildansågsslangbågar som

personskador.risk för

ogil-DomstolenHansson.1978:16 Låskonsult N.MD

MFLenligt 4 §förbudKO:s talanlade om
eftersomdyrkpistol,s.k.saluhållaatt en

för konsu-fungeraprodukten ansågs ett

stredinteeffektivt ochförväntat sättmenten

Dyrkpistolenintresse.förvärvarensmot

tillämpningsom-utanför lagensbefanns falla

råde.

förbjödKOPost0rder-Nytt. På talan1979:5MD av
s.k.saluhållandefortsattdomstolen ettav

spegelset brand-dåljusstakar,medplastav
produktensmedförknippadansågsrisk

användande.

KO förbjöd dom-talanPomex. På1979:6MD av
dekorations-saluhålladefortsattstolen enav

bestodhuvudsakligenlampa enavsom
farlig vätska.innehållandeglasflaska en

ansågs uppenbar.personskadaRisken för
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MD 1979:24 DonGeorge. På talan KO förbjödav
domstolen enligt 2 § MFL fortsatt mark-

nadsföring dels s.k. kombinationser-ettav
bjudande avseende jeans och rullbräde, dels

bild rullbrädeåkande pojkeen en som
saknade viss säkerhetsutrustning. Dessutom

ålade domstolen enligt 3 § MFL bolaget -
vid annonsering rullbräden påav att-
säljstället ha tydligt utformatett och väl

synligt anslag eller liknande informera-som
de rullbräden inteatt avsedda förom var
barn under tolv år.

NK-Åhléns.MD 1980:2 Pâ talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande barn-av en

saknade säkerhetsspärr, vilketvagn som en
hade medfört hade fällts ihopatt vagnen
med dödsolyckor följd i några fall.som
Uppenbar risk för skada på barn ansågs

föreligga vid användandet av vagnen.

MD 1980:8 Helax verktyg. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande brand-av en

fel och brister ansågsvarnare som p.g.a.
medföra påtaglig risk för konsument-en att

skulle upptäcka brand fören sent.en

MD 1981:8 Postorder-Piraten. Domstolen ogillade

KO:s talan telefonapparatattom en som-
inte fick kopplas till televerkets nät skulle-
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meddeladeotjänlig. Däremotbedömas vara
3enligt § MFL inne-åläggandedomstolen

marknadsföringvidbärande bolagetatt av

informationskulle lämna attapparaten om

medgivandeteleverketstelefonen inte utan

tillfick kopplas verkets nät.

KO förbjödjärn. På talanl98l:12 GrönmarksMD av

s.k.fortsatt saluhållandedomstolen av
konstruk-sindå stegarnatrappstegar, p.g.a.

förobetydlig riskmedföra inteansågstion

personskada.

KO förbjödFritid. talanPå1981:18 P.W.T.MD av

s.k.fortsatt saluhållandedomstolen av

sin kons-karatepinnar då redskapen, p.g.a.

för personska-medföra riskansågstruktion,

da.

KO förbjödPå talanTrävaru.1981:23 IngaröMD av

s.k.saluhållandefortsattdomstolen av en
monteradeverktygeteftersom påslipvirvel,

ochslipning hade lossnatvidstålpinnar

Skaderisken ansågspersonskador.orsakat

vissundanröjdbliinte kunna attgenom

användas.skyddsutrustning kunde

KO förbjödNytto-Artiklar. talanPå1981:24MD av

hand-saluhållandefortsattdomstolen av en

konstruktion,bristfälligmedbrandsläckare
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då det ansågs risk förelåg för allvar-att att
lig skada skulle kunna inträffa attgenom
konsumenter skaffade släckaren kundesom
tänkas frånavstå skaffa effektivareatt

släckutrustning.

MD 1982:5 Inside jeans. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande bo-av en
mullströja materialets struktursom p.g.a.

mycket lättantåndlig och kunde medföravar

personskada.

MD 1982:7 Ystå-Larm. På talan KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt saluhållande s.k. godis-ettav
läppstift inte uppfyllde kraven isom en
utarbetad säkerhetsstandard för leksaker, då

det föreliggaansågs betydande risk för att
barn använde stiftet kunde kvävas.som

Tre ledamöter skiljaktiga

MD 1982:20 Slöjdlagret. På talan KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt saluhållande leksakste-av en
lefon hade löstagbara delar vilka intesom
uppfyllde vissa krav enligt utarbetaden
standard för leksaker. Betydande risk för

personskada på småbarn ansågs föreligga.

MD 1982:22 Bilema. På talan KO förbjöd dom-av

stolen fortsatt saluhållande fállbar stolav en
för barn, då risk ansågs föreligga för att
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få allvarligaanvände stolen kundebarn som
klämskador.

Åkeson KOCo. På talan1983:21 SvenMD av

förbjöd domstolen fortsatt saluhållande av

plast-magiskt beståendes.k. ägg ettett av

i vätskainnehållande figurägg somen
Produktentill flerdubbel storlek.svällde

likhet med godsaker ochhaansågs stor

medicins-kvävningsrisk andramedföra och

stoppade figuren irisker för barnka som

munnen.

KO förbjöd1984:2 Brand. På talanTelloMD av
hand-saluhållandefortsattdomstolen av en

förföreliggadå risk ansågsbrandsläckare,

konsumenterallvarlig skada att somgenom
avståanskaffade kunde tänkassläckaren

släckutrustning.effektivarefrån skaffaatt

K0:sogilladeIndia. Domstolen1986:1 ButikMD

beträffande dockasäljförbudtalan enom
nöt-Wilbur innehöll krossatkallad som

allergiska besvärorsakavilket kundeskal,

omfattning dock-vilkensärskilt hos barn. I

klar-dock inteorsaka besvärkunde varan
enligt domstolenvarför säljförbudlagt, ett

marknads-långtgående ingrepp iförettvar
bifölls KO:s andrahands-föringen. Däremot

detMFL innebärande3 §yrkande enligt att
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märkning och skyltning på säljställetgenom

tydligt på svenska skulle informeras attom
dockan stoppad med nötskalskrossvar som
kunde upphov till allergiska reaktioner.ge

MD 1986:2 Snabb-Kem. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande hand-av en
brandsläckare, då risk ansågs föreligga för

allvarlig skadaatt skulle kunna uppstå

konsumenter skaffadeatt släck-genom som
avstod från skaffa effektivarearen att släck-

utrustning.

ÅkesonMD 1987:22 Sven Co. På talan KOav
förbjöd domstolen fortsatt saluhållande av
fyra oljelampor sin användningsom p.g.a.
och konstruktion medförde betydande risk

för små barn skulle i sigatt lampolja och

skadas därav.

MD 1988:22 Spegelsliperiet Lindberg C0. På talan

KO förbjöd domstolen fortsatt saluhål-av

lande s.k. spegelpiedestaler, vilkaav p.g.a.
sin konstruktion befanns innebära särskild

risk för allvarliga skärskador.
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6.2 Marknadsdomstolens efteravgöranden den

juli 1989l

1989:22MD Vapenspecialisten. På talan KO för-av
bjöd domstolen fortsatt tillhandahållande av
två industriellt tillverkade slangbågar, vilka

ansågs skapa risk för allvarliga personska-

dor. Tre ledamöter skiljaktiga.

1989:23MD ARMBORST-SPECIALISTEN. På talan

KO förbjöd domstolen fortsatt tillhanda-av

hållande industriellttvå tillverkade slang-av

bågar, vilka ansågs skapa risk för allvarliga

personskador. Tre ledamöter skiljaktiga.

1989:24MD Solotherm. På talan KO förbjöd dom-av

stolen fortsatt tillhandahållande brand-av en
befanns helt ineffektivvarnare som vara

och då risk föreliggaansågs för allvarligatt

skada skulle kunna uppstå deattgenom som
anskaffade produkten frånavstod skaffaatt

effektivt brandskydd.

l99lz30MD Drakarnas Barnkammarinredning. På

talan KO förbjöd domstolen fortsattav
tillhandahållande barnsäng, då barnenav en

konstruktionsångens kunde sigådrap.g.a.

klämskador. Vidare bifölls KO:st.ex.

yrkande bolaget enligt §7 produkt-attom

säkerhetslagen informeraskulle dem som
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förvärvat sängen bl.a. hur skulleom man
förebygga sängen orsakadeatt någon skada

pâ barnen, s.k. varningsinformation.

MD 1992:26 Leksam. På talan KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt tillhandahållande barn-av en
leksak kallad Baby trapets ställningen-
med nedhängande leksak bestående ettav
handtag med ovala plastbitartre uppträdda
på pinne inte produkten i framtidenen om-
uppfyller kraven i Svensk Standard för

leksakers säkerhet, SS EN 71-1.

MD 1993:12 Playmaster. Domstolen ogillade KO:s

talan skallra föratt barn inteen som-
uppfyllde kraven i Svensk Standard för

leksakers säkerhet skulle åläggas med-
säljförbud Tre ledamöter skiljaktiga, varav

ordföranden.en var

MD 1993:15 Ferrero. Domstolen ogillade KO:s talan

chokladäggatt ettom kom-som var en-
bination livsmedel och leksak skulleav -
beläggas med säljförbud, eftersom den

utredning förebragts i ärendet intesom
visade chokladägget medfördeatt sådanen
särskild risk för skada i 6 §som avses
produktsäkerhetslagen.
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avgöranden rörtöversikten har allaSom framgår nästanav
§ MFLgällande 4säljförbudsregeln i tidigaretillämpning av

något6 lnte§ produktsäkerhetslagen.återfinns inumerasom
6exportförbudbestämmelsentillämpningfall har gällt aomav

tjänstelleråterkallelseproduktsäkerhetslagen eller§ av en vara

Marknadsdomstolen har9 produktsäkerhetslagen.8 §§och

säkerhets-huvud bedömttillfälleheller vid något överinte taget

uthyr-lagen på någottjänsteområdet eller tillämpatfrågor på

informationsåläggandefåtal avgörandenningsfall. Ett avser
säkerhetsinformation det3 § MFL ellerenligt numerasom

innehållerfallproduktsäkerhetslagen. Ett5 §istadgas om
produktsäker-enligt 7 §varningsinformations.k.åläggande av

hetslagen.

Marknadsdomstolenskall också nämnastydlighets skullFör att

säljförbud§ innebärandeenligt 4 MFLavgörandenmeddelat två

varitmarknadsförda produkterfunnitdomstolendär att

nämligenändamål,huvudsakligaför sinaotjänligauppenbart

s.k.denLampo angåendeJukka1978:27 lmp0rtñrmaMD

otjänlig för rengörauppenbartansågstvättkulan attvarasom
Radiocor-s.k.1991:27 PaMa angående denMDtvätt och

jordstrålning.eliminera farligpåstods kunnadern som
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7 Allmänt behovetom av en

Översyn produktsäkerhets-av

lagen

Den svenska produktsäkerhetslagen liksomutgör EG:s direktiv
allmän produktsäkerhetom skyddslagstiftning för konsument-en
Produktsäkerhetslagen avvikerer. emellertid i olika hänseenden

från EG-direktivet. Så uppställert.ex. produktsäkerhetslagen
inget generellt förbud tillhandahållandemot farliga produkterav

i ställetutan de rättsliga förutsättningarnaanger för olikaatt
myndighetsåtgärder skall kunna vidtas. Vidare föreligger skill-
nader i fråga tillämpningsomrâdet. Den viktigasteom skillnaden
består i produktsäkerhetslagenatt omfattar såväl varor som
tjänster, medan tjänsteområdet har lämnats helt utanför direktiv-

et.

När det gäller de olika myndighetsingripanden kan kommasom
i fråga uppvisar produktsäkerhetslagen och EG-direktivet stora
likheter. Till skillnad lagen innehållermot dock direktivet inte
några bestämmelser exportförbud beträffande farligaom pro-
dukter.

EES-avtalet innefattar skyldighet för Sverigeen att anpassa
svensk lagstiftning till de EG-regler avtalet hänvisar till.som
Det gäller sådana EG-rättsakter har publicerats före den lsom
augusti 1991.
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publicerats förstEG-direktivet produktsäkerhet harEftersom om
omedelbarföreligger inte någonangivna datumet,efter det

Dettill direktivet.produktsäkerhetslagenskyldighet att anpassa
fattakommerEES-avtaletsförväntasdockkan parter attatt

skalltillkommitEG-regler harbeslut ävenatt senaresomom
avtalet.omfattas av

ii enlighet med vad sägsanförda bör det,grund detPå somav
produktsäkerhetslageni vad måndirektiv,utredningens prövas

får bl.a.EG-direktivet. Dettillmed hänsynändrasbehöver

i den svenska lagenbestämmelserundersökas de av-somom
handelshinder,tekniskas.k.från direktivet kan utgöraviker

och tjänster gränser-fritt flöde överförsvårar ett varoravsom

na.

utredningenofrånkomligtundersökning detärVid sådan atten
EG-direktivets bestämmelseriinnebördenuttalandengör om

reservationengivetvis med denskerDettabegrepp. attoch

EG-dom-tillkommerEG-rättsliga bestämmelsertolkarätten att

inomdeti sammanhanget nämnaskanexklusivt. Detstolen att

handbokutarbetashåller påEG-kommissionen att avsessomen
produktsäkerhetsdi-tolkningenvägledning vidtill avvara

rektivet.
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Lagteknisk utformning

Direktivets första artikel ändamålet med bestämmelserna,anger
nämligen säkerställaatt kommeratt påvaror marknadensom ut

Ävenär säkra. produktsäkerhetslagen inleds med ändamåls-en
bestämmelse visserligen harsom något annorlundaen ut-
formning huvudsakliga innebördmen vars torde överensstämma
med direktivets. I lagens ändamålsbestämmelse talas emellertid
inte bara också tjänster.utanom Vidarevaror om detattanges

frågaär motverka skadoratt på personom eller egendom.
Utredningen återkommer till dessa frågor i avsnittet lagensom
tillämpningsområde avsnitt 9.

I direktivets andra artikel finns definitioner vissa grundläg-av
gande begrepp, bl.a. begreppet product. Någravara
motsvarande definitioner har inte tagits i produktsäker-
hetslagen. De begrepp förekommer isom produktsäker-
hetslagen, beskrivst.ex. i stället i förarbetenavaror, se prop
198889:23 Även34 74-76.ocht.ex s. begreppen i ochom
för sig är vedertagna i lagstiftningen på konsumcntområdet och
därför är kända rättstillämpande fårav detorgan anses vara en
fördel åtminstone vissa demom beskrivs i självaav lagtexten.
Detta är särskilt viktigt i fall detett förevarande närsom den
svenska regleringen skall till EG-direktivanpassas ett vars
uttryck inte alltid har någon exakt juridisk motsvarighet i det
svenska språket.
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produktsäkerhetslagenutredningenföreslårgrund häravPå att

väsentliga begrepp.vissadefinitionermedbyggs ut av
denmedöverensstämmelsevissuppnås ocksåHärigenom en

1993 gällandejanuari1från deni denanvändsteknik som
1992:18, ändradSFSproduktansvarslagen senast genom

produktsäker-medsambandnära1992:1137, har ettsom
i detredovisasutformasdefinitionerna börHurhetslagen.

för lagentillämpningsområdetsamband mediföljande att

diskuteras.

produktsäkerhetslagen,idetocksåUtredningen enatt somanser
artikelisäkerhetskravdirektivets allmännatillmotsvarighet

förbudgenerelltmedgeneralklausul motinförasbör etten
ochför dettaMotivenprodukter.icke säkratillhandahållande av

diskuteraskommergeneralklausul börsådan atthur utseen
följande.i detnärmare

utredningen skallär,harvadUtöver angetts somsom nu
produktsäkerhetslageniändringarvissa andratill,återkomma

enligtdockuppläggning kanallmännaLagenspåkallade.

behållas.mening iutredningens settstort
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9 Tillämpningsområdet

Produktsäkerhetslagen omfattar liksom direktivet typiska
konsumentprodukter, dvs. sådana produkter även desom, om
inte är avsedda endast för konsumenter, i fall kan kommavart

utnyttjas konsumenter.att Direktivet talarav om varor som som
är avsedda för eller sannolikt kommer användasatt kon-av

ochmedan produktsäkerhetslagensumenter, talar om varor
tjänster konsumenter i inte obetydligsom omfattning utnyttjar
eller kan komma utnyttja föratt enskilt bruk. Språkligt kan
hävdas det svenska kravetatt på inte obetydlig omfattning
innebär något omfattandeett konsumentbrukmer än vad som
följer direktivets uttryck. I förarbetenaav prop.198889:23 s.
78 sägs det måsteatt antal konsumenterettvara kansom
komma användaatt detta antal behöveratt intevaran men vara
särskilt Det är tillräckligtstort. det inte framståratt direktsom
ovanligt konsumenteratt använder eller kan komma användaatt

i fråga för lagenvaran skall kunnaatt tillämpas jfr avsnitt 3.2.
Någon beaktansvärd skillnad i sak mellan produktsäkerhetslagen
och direktivet i detta avseende torde således inte föreligga.

Som nämnts tidigare dock produktsäkerhetslagenavser varor
tjänsteroch medan direktivet endast Det finnsavser varor.

också skillnader beträffande det svenska varubegreppets
omfattning. En skillnad ligger i direktivetannan baraatt talar

personskador medan produktsäkerhetslagenom i de flesta fall
gäller även vid sakskador.
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tillämpningsområdet för deskall diskuterasföljandeI det om
nödvändigt meddetbehållas eller ärkansvenska reglerna om

direktivet.grundjusteringar på av

sakskadaoch9. l Person-

upprätthållasyftetingress äri direktivetsRedan att att enanges

och säkerhet.gäller hälsaskyddsnivå detnärhög personers
2artikel begreppet säkeri b därsedanåterkommerDetta vara

definieras.

ändamåls-i inledandedendäremot sägerProduktsäkerhetslagen

egendomsskadorochbådebestämmelsen att avses.person-
åtgärdernaparagraferna därföljandei deDetta återkommer f

Ifår meddelasexportförbud,undantaget ärEndapresenteras. som

allvarlig personskada.risk försärskildfinnsdetbara om

betänkande diskuteradesproduktåterkallelsekommitténsI om

personskador.gälla enbarttilllagenskulle begränsa attman
möjlig-tillvaratabordeblev dockUtredningens slutsats att man

sakskador,ocksåförebyggaåtgärdergenerellaheten att genom
127.1987:24SOUkostnadsmässigt motiveratdet s.varom

egendomsskador.skyddomfattadärför ävenkomLagen motatt
skyddet198889:23 75prop.Enligt förarbetena avsers.-

tingmaterielladvs. allaegendom,all slagsskadorfysiska

och vatten.markför ägandeföremål ävenkan t.ex.varasom

torde beropersonskadorendast attdirektivetAtt avser
kanskyddsvärda. Direktivetsärskiltskadorsådana ansetts

motverkaangelägetskulledet intesåtolkas attknappast att vara
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även sakskador. Det kan i sammanhanget EG:snoteras att
produktansvarsdirektiv såväl sakskador.avser person- som
Detta gör även den svenska produktansvarslagen.

Eftersom det i direktivets ingress klart sägs olika skyddsni-att
våer kan skapa handelshinder och störningar i konkurrensen på
marknaden uppkommer frågan den svenska lagstiftningensom
skydd såvälmot sakskador utgörperson- sådant hand-som ett
elshinder inte är tillåtet enligt EG:ssom regler.

Det är då märka syftetatt med denatt svenska regleringen är att
uppnå bra konsumentskydd,ett dvs. sådant ändamålett isom
EG-sammanhang godtagits för särregleringar. Någon godtycklig
diskriminering är det inte fråga eftersom alla produkterom,

kan vålla ellersom sakskador,person- varifrån deoavsett
kommer, omfattas lagen. Såväl Norge och Finlandav som
Frankrike har regleringar omfattar båda skadetyperna,som och

har, såvitt utredningen kunnatman inhämta, inga planer på att
göra ändringar i detta förhållande.

Enligt utredningens uppfattning bör sakskador även i fortsätt-
ningen kunna omfattas produktsäkerhetslagenav dettautan att
innebär otillåtet handelshinderett EG- eller EES-synpunkt.ur
Utredningen föreslår således ingen ändring lagen i dettaav
avseende.

9.2 Varor

Det svenska begreppet omfattar inte s.k. nyttighetervaror
såsom fast egendom, elkraft, värdepapper och rättigheter av
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EG:sundantag.slag i övrigtolika är att utanavsett varamen
products.definierar inteproduktsäkerhetsdirektiv begreppet

i EG:s direktivproductsfinns definitionDäremot omaven
19909l:l97 130. Enligt dennaproduktansvar prop. avsess.

infogatsmovables deproducts alla lösa saker ävenmed om
utanförNyttigheter faller såledesfast egendom.i ellerlösannan

produktansvarsdirektivet, haromfattaselkraft,och som av
ligger till handsuttryckligen. Det näradärför tilllagts att anta

produktsäkerhets-iproducts densammainnebörden äratt av
harsvenska lagen såledesdirektivet direktivet och denoch att

i avseende.innebörd dettasamma

sig direktivet elleromfattas alltså inteegendomFast vareav
enligt svensk rättSådanaproduktsäkerhetslagen. varor som

fastig—infogats ide hartillbehör till fast egendom närutgör en

produktsäkerhetslag-omfattasemellertid kommahet kan att av
198889223 36 nämligendetärEnligt förarbetena prop. s.en.

vadtillhandahållandet avgör ärförtidpunkten att ansesomsom

direktivet harHuruvidamening.i lagens sammavarasom en
jämförelse med produktansvars-vidoklartinnebörd är men en

fallet. produktans-så ltroligt ärdirektivet framstår det attsom
finnsproduktansvarslagen,i svenskavarsdirektivet, liksom den

med produkteruttryckligen sägsregel där detnämnts attsom en
påinfogats ellerharsådana produkter annatäven somavses

fast egendomellerlösbeståndsdel i någonblivitsätt annanen
inkorporerats.direktivet talar om

vissaframhållit önskvärda idettidigareUtredningen har att

Detproduktsäkerhetslagen.idefinierasbegreppgrundläggande

och produktans-produktsäkerhetslagenangelägetocksåär att
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varslagen, på grund sambandet dem emellan, begrepps-av
mässigt överensstämmer där så är möjligt jfr lagrâdets yttrande
i 198889:23 217. Utredningen föreslårprop. därförs. att en
definition begreppet förs in i produktsäkerhetslagenav ochvara

definitionen försesatt med förtydligandeett motsvarande det
finns 2i § produktansvarslagen.som

EG:s produktsäkerhetsdirektiv omfattar i viss utsträckning även
begagnade Däremot undantar direktivetvaror. uttryckligen

tillhandahålls antikvitetervaror som och sådanasom måstesom
eller innanrepareras de i bruk. Dettarenoveras tas gäller dock

endast den tillhandahållerom i fråga tydligtsom upplyservaran
härom.mottagaren

Produktsäkerhetslagen däremot är tillämplig på samtliga varu-
slag. I den praktiska tillämpningen behöver dock detta inte
innebära några större skillnader. För produktsäkerhetslagensatt
åtgärder i form varninginformation eller återkallelseav skall
kunna vidtas krävs nämligen enligt § de kan fåatt antas en
skadeförebyggande verkan inte är obetydlig. Detsom måste
alltså föreligga risksituation är vissen omfattning försom av att

ingripande skallett ske. förarbetenaI prop. l98889:23 49s.
sägs bl.a det måste krävasatt det fel det frågaäratt skallom
vidlåda större antalett exemplar den aktuella produkten,av att
det handlar åtgärder med generell, kollektivom inriktningen
och syftet medatt dem är komma tillatt rätta med risksituation-

viss räckvidd. I faller beträffandeav vart antikviteter torde
nämnda krav naturliga skäl inte uppfyllt.av vara
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ocksåregeltillämpning lagenDärtill kommer somatt aven
från vadavvikerfrågaiskadligheten hosförutsätter att varan

198889:23sig den prop.förväntaskäligen kanförvärvaren av
informeradblirtillhandahållandetvidförvärvaren75 f.. Oms.

ellerför brukandetgällerförutsättningarvissa varanavattom
därför intetordesäkerheten gällerbeträffandebegränsningaratt

grundPåtillämpas.normalt kunnaproduktsäkerhetslagenheller

såbör hakaraktärskyddslagstiftning dennadåhärav och aven
möjligt mednödvändigtinteframstår detfå undantag somsom

för anti-undantaginföraEG-anpassningentill etthänsyn att

lagen.svenskai denkviteter m.m.

Tjänster9.3

frånskillnadtillomfattar nämnts,Produktsäkerhetslagen som
Iföljande.härtill ärBakgrundentjänster.direktivet, även

till prop.komkonsumenttjänstlagenmedsamband att
marknadsför-4 §saluförbudsregeln i1984852110 föreslogs att

utvidgasskulleavsågdå endastMFL,ingslagen varor,som
tjänstersådanaendastdocktjänsteområdet,ocksåtill gällaatt

vilkenFråganomfattade.konsumenttjänstlagenockså omsom
pådiskuteradestjänsterbeträffandeskulle ha§ MFLräckvidd 4

Efter-MFL.iändringar198485:2l3, avsåginytt somprop.
skulletjänstervilkakompliceratansågsdet att somangesom

innebäraskulle kunnaavgränsningdåofarliga och enanses
tjänstersamtligaförordadessäkerhetssynpunkt, attfrånrisker

riksdagen.godtogsocksåvilketMFL,4 §omfattasskulle avav
produktsäkerhetslageniinarbetadesdelvis§ MFL4När sedan

SOUtjänsterpåtillämpliggenerelltskälblev lagen sammaav
137.1987:24 s.
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Det får angeläget konsumentskyddssynpunktanses iur ävenatt
fortsättningen ha produktsäkerhetslag omfattaren såvälsom

tjänster. Det främsta skäletvaror som är även tjänster kanatt
innefatta beaktansvärda skaderisker. Därtill kommer gränsenatt
mellan förvärv och förvärv tjänst iav många fallvara ärav
flytande. Som exempel kan nämnas arbete på lösa saker, som
ofta innebär tillför reparationsobjektetatt man något, bytert.ex.

försliten del.ut I sådana fall kanen lagen användas för att
motverka skaderisker, dessa hänföroavsett sig tillom varan
eller tjänsten. Och skulle byggnad dvs. nyttigheten en som-
faller utanför varubegreppet behäftad med skaderisker,vara-
kan ingripande ske med stöd lagen, riskerna hänförav sigom
till den tjänst själva uppförandetsom byggnadenavser jfrav

I98889:23 36.prop. s.

Frågan uppkommer då det är möjligt behållaom produktsä-att
kerhetslagens tillämplighet på tjänster, trots motsvarandeatt
reglering saknas i direktivet, eller detta skulleom ses ettsom
sådant handelshinder oförenligtär med EES-avtalet.som

Fri rörlighet för tjänster utgör i EES-avtalet de fyraen av
grundläggande friheterna. Tjänster definieras i artikel 37 såsom
prestationer vanligen utförs ersättningsom och intemot som
berörs bestämmelserna för kapitalav ellervaror, personer.
Särskilt verksamhet industrielltavses eller kommersielltav slag,
inom hantverk inom fria yrken.samt Det fria tjänsteutbytet skall
innebära frihet för den erbjuder tjänstsom tillatten ettresa

land och utföraannat tjänsten där, det är också frågamen om
rätt för tjänstemottagarenen tjänsten iatt motta landett annat

än det egna.
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undantag.intedockför tjänster ärrörlighetfri utanRegeln om
handelshind-33 framgårartikelmed39 jämförd attartikelAv

tillhänsyngrundas pådetillämpas,fåråtgärderrande om
Åtgärdernahälsa.eller allmänsäkerhetordning, allmänallmän

ellerdiskrimineringgodtyckligförmedeldock inte utgörafår

mellanhandelnbegränsningförtäckt staterna.innefatta aven
Romfor-imotsvarighetersinaEES-avtalet harireglerNämnda

56.66 ochartiklarnadraget

detanföras närsynpunkterkansammanhangdettaI somsamma
personskadaförriskerinte bara utanhuruvidafrågangäller

Efter-9.1.avsnittåberopas sekanför sakskadariskerockså

skerlikautländska tjänsterochinhemskabehandlarlagensom
förtäcktnågonfrågadetheller ärdiskriminering. Inteingen om

påsäkerheti ställethandlarDethandeln.begränsning omav
medgekanhänsynsådanadvs.konsumentområdet, somom

reglerna.nationellai deavvikelser

1983 ochinfördesproduktsäkerhetslagen,franskaDen somsom
diskussionernågraföranlettintehartjänster,omfattarockså den

SOUGATThandelshinder itekniskaförkommitténinom

ländernordiskaövrigamedjämförelses.l88. Vid1987:24 en
innefattarproduktsäkerhetslagennorskadenävenkan attnoteras

inte göraNorgeerfaritutredningen attEnligt vadtjänster. avser
tillanslutningenmedsambandipunktpå dennaändringnågon

lagändringnyligen beslutatFinland harEES. I somenomman
tillutvidgasproduktsäkerhetslagen attfinskadeninnebär att

konsumenttjänsterüomfatta även
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Med hänsyn till det anförda förordar utredningen denatt
svenska lagen i fortsättningenäven får omfatta såväl varor som
tjänster. Någon definition tjänstcbegreppet torde inte be-av
hövas.
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10 Begreppen tillhandahålla och

näringsidkare

lI § produktsäkerhetslagen sägs lagen tillämpasatt på varor
och tjänster tillhandahålls i näringsverksamhet.som l de
följande paragraferna används genomgående tillhandahålla

repektive överlåta för beskriva den handlingatt I 2 §som avses.
vad sägs tillhandahållandeattanges ochsom överlåtelseom

också gäller erbjudande och upplåtelse nyttjanderättom tillav
Av lagens förarbeten framgåren vara. denna bestämmelseatt

delvis har hämtats från 4 § MFL prop. I98889:23 78. I 4s.
§ MFL talas dock saluhållande och inte tillhandahållan-om om
de.

Direktivet använder ordet vilket närmast kan
översättas justmed tillhandahålla, för avgränsa tillämpnings-att
området artikel 2 Nära. det gäller beskriva den handlingatt

vilken blir tillgängliga förgenom konsumenternavaror används
uttrycket place the market, dvs. släppa på marknadenon ut
artikel 3 punkt l.

Enligt PM från EG-kommissionen den 4 juni 1992en Doc.
Certif. 928 l, i vilken vissa vanligt förekommanderev
begrepp i new approach-direktiven kommenteras, beskrivs
place the market den tidpunkt dåon förstsom en vara

från tillverknings- eller importstadiet tillpasserar distributions-

eller användningsstadiet. I promemorian vidaresägs dennaatt
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tillgänglig på denvilken görsförsta handling, varaengenom
exempelvis försäljning,marknaden, kan varagemensamma

Dettasådan handling.erbjudandeutlåning, uthyrning eller om

uttryckligen någonochinte behövadockhar ansetts anges

nyttjanderättbestämmelsenmotsvarighet till den svenska om

finns inte i direktivet.

i denbör användasuttryckställning till vilketInnan tas som

vilkaellergenomgång görassvenska lagen bör somav vemen
enligt lagen.uppfylla skyldigheternahar att

näringsidkare.sigriktaråtgärderProduktsäkerhetslagens mot

hayrkeskategorier tänkaskansamtligatäckerBegreppet som
vilkettjänst,elleri tillhandahållandetdel oavsettvaraav en

.importörertillverkare ochfråga Hit hörsäljled det är samtom.
finnas riktamångadetaljister. Det kan såledesgrossister och att

harpraktiska skälförbud Aveventuellt åläggande eller mot.ett
varningsin-möjlighet rikta åläggandedärför införts att ett omen

eller någraendast någonåterkallelseformation eller mot

beaktasenligt lagenurval börnäringsidkare. Vid sådantett vem

uppfylla ändamålet medförutsättningarnahar de bästa attsom
förarbetena sägsproduktsäkerhetslagen. I12 §åtgärden att

bör påi första hand läggasmärkesvarordet gällernäransvaret
s.lO6 f..198889:23importöreneller prop.tillverkaren

första hand p oducers, dvs.åvilar iDirektivets förpliktelser

kan påverka säkerhetsegen-tillverkare och andra en varassom
generalklausulenproducers enligt harskaper. Det är ensom

Dettapå marknaden.endast säkraskyldighet släppaatt ut varor
marketplace theföljdlogisk begreppetocksåär att onaven
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förstadet ledet i distributionskedjan. För distributors,avser
dvs. för dem normalt kommer in i led, gällersom ett senare
vissa andra skyldigheter, samarbeta beträffandet.ex. att
information och marknadsövervakning. Denna uppdelning

mellan olika kategorier utgör markering huvudansvaretatten av
för produkter är säkra åvilar dematt har möjlighetstörstsom

påverka säkerhetsegenskaperna.att

Samtliga åtgärder får vidtas enligt direktivet,som t.ex.
återkallelse farliga kan dock riktas båda dessaav varor, mot
kategorier och även andra, så behövs för undvikamot attom
risker 6.se artikel I praktiken är därför, såvitt kan bedömas,

skillnaderna i dessa avseenden mellan direktivet och produkt-

säkerhetslagen, olikheterna i terminologintrots och systematik-

inte särskilt Det bör därför möjligtstora.en, även iattvara
fortsättningen använda begreppet näringsidkare, ärsom
vedertaget inom konsumentlagstiftningen, i produktsäker-

hetslagen detta innebär någonutan nämnvärd avvikelseatt från

direktivet.

Eftersom näringsidkare samtliga säljled blir det inteavser
heller nödvändigt använda olika begrepp i den svenska lagenatt

för beskriva det handlandeatt I stället kansom avses. som
begrepp behållas tillhandahålla, vilket fördelär eftersomen
detta begrepp är vedertaget. En jämförelse kan också göras med

lagarna personlig skyddsutrustning och leksaker, vilkaom om
båda använder dels uttrycket tillhandahålla motsvarighetsom
till place the market, dels begreppet näringsidkare.on
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till innebörden begreppetåterkommaUtredningen ämnar av
specialmotiveringen.tillhandahålla i
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11 Införande generalklausulav en

Inom EG pågår utveckling innebären förattsom ansvaret
produktsäkerheten i första hand läggs på företagen själva.
Myndigheterna måste visserligen också i fortsättningen, anses
det, ha möjlighet ingripa farliganäratt produkter kommer påut
marknaden. Den offentliga förhandskontrollen inskränks dock.
Detta är utgångspunkten för direktivets uppläggning.

Motsvarande synsätt utgör grundtanken även i produktsäker-
hetslagen prop. 198889:23 26 Detta framgår inte minsts.

åläggandenatt och förbudav enligt lagen meddelas först efter
det näringsidkarnaatt beretts tillfälle vidta frivilliga åtgärderatt

vägrat eller underlåtitmen göra detta.att

Produktsäkerhetslagen har dock, framgår redovisningensom av
fått utformningovan, än direktivet.en annan De skyldigheter

i direktivet uttryckssom direkta krav i generalklausulengenom
och efterföljande bestämmelser i artikel 3 framgår endast
indirekt i produktsäkerhetslagen, så sätt underlåtelseatt att
uppfylla dem utgör förutsättning för myndighetsingripandenen
återkallelse m.m..

Angelägenheten så långt möjligtattav den svenskaanpassa
produktsäkerhetslagen till direktivet talar för i lagenatt man
inför motsvarighet till direktivetsen generalklausul. En sådan
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detsåutformas på sättlämpligen kunna attskulle att anges

och tjänster.säkraendastfår tillhandahållanäringsidkare varor

uppnås,produktsäkerhetslageniinförsregelsådanOm en
markeringtydligaredirektivet,anpassning tillförutom avenen
överensstäm-också bättrefårMannäringsidkarnas enansvar.

produktsäker-lagstiftningEG-anpassadmedmelse annan
innehåller lagarnatidigare nämntsSomhetsomrâdet. om

motsvarandeleksakerochskyddsutrustningpersonlig enom
generalklausuldärförföreslårUtredningenbestämmelse. att en

produktsäkerhetslagen.införs iinnehållnämndamed

inteskyddsutrustningpersonligleksaker ochI lagarna angesom
produktkatego-olikaför dekrävsvadkonkret attsommera

skallkravenförutsättsDet harsäkra.skallrierna attvara
ellerregeringenbestämsföreskrifteripreciseras avavsom
straffbe-finnsbåda lagarnadelegation. leftermyndighet en

bryteroaktsamhetuppsåt ellermedförstämmelse den avsom
produkter.tillhandahålla endast säkraskyldigheten attmot

kommaintekan det gärnaproduktsäkerhetslagendet gällerNär

krävsvadpreciserade reglernågraförai fråga somomatt
finnsDetsäker.tjänst skallellerför ansesatt envaraen

direktivet,imotsvarande sättanledning pådäremot att, som

vadbestämmelsehållenallmäntföradels avsessomomen
särskiltvaddels reglertjänst,ellersäkermed somomvaraen

ärsäkerhetskravenbedömningenvidbeaktasskall omav
ibestämmelsernatillåterkommerUtredningenuppfyllda.

specialmotiveringen.
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Med sådana allmänt hållna regler har förordats kommersom nu
det finnas visstatt spelrumett vid bedömningen av. om
säkerhetskraven är uppfyllda. Med hänsyn bl.a. härtill föreslår
utredningen inte det införs någonatt straffbestämmelse för den

tillhandahåller farligsom eller tjänst i striden denvara mot
föreslagna generalklausulen. Principen bör i stället attvara
denne kan drabbas åtgärder det slag förav närvarandeav som

i lagen.anges

I följande kapitel skall det göras närmare jämförelse mellanen
de åtgärder kan bli aktuella enligtsom produktsäkerhetslagen
respektive direktivet. Om inte sägs i det följandeannat avses
med tjänster.ävenvaror





s
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12 Närmare näringsidkarnasom

skyldigheter och myndigheter-

befogenheternas

12.1 Säkerhetsinformation och varningsinfor-
mation

Säkerhetsinformation enligt 5 § produktsäkerhetslagen syftar till
förebyggaatt skadoratt uppstår. I lagtexten sägs det handlaratt
information har särskildom betydelsesom för förebyggaatt att

eller tjänstenvaran orsakar skada på eller egendom.person
Vad härmed förklarassom intemenas närmare. I förarbetena
till marknadsföringslagen, varifrån bestämmelsen har hämtats,

informationanges att skall lämnas så inte obetydligtsnart ett
behov föreligger och inte bara i sådana fall är särskiltsom
allvarliga prop. 197576:34 126, jfr 198889:23s. prop. s.
84. Utgångspunkten är näringsidkarnaatt skall lämna sådan
information sina produkter sigom tillfredsställandetersom från
säkerhetssynpunkt prop. 198889:23 83. Informationen kans.
lämnas olika i lagen angivna sätt, märkningt.ex. pågenom

i bruksanvisning ellervaran, i Den skallannonser. denavse
slutlige brukarens användande inte mellanliggandeav varan,
säljleds befattning med den jfr 198889:23 82.prop. s.

Varningsinformation enligt 7 § produktsäkerhetslagen är avsedd
förebyggaatt skador när riskfylld redan kommiten påvara ut
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varje innehavareskallmöjligtOm det ärmarknaden. varanav
återför-innebär ävenDetta t.ex.informationen. atttillställas

på sådantskall lämnasInformationeninformeras.skallsäljare

Dettakännedom.berördastill dekommakandensätt antasatt
ellermeddelandendirektaexempelvisske annonser.kan genom

meddelasinte kanvarningsinformationåläggandeOm ett om
åtgärden, närgenomföraförmår t.exnäringsidkarenågon som

iskallekonomiskafråga saknarikommakanden resurser,som
informationsådanlämnatillsynsmyndighetenenligt 14stället,

omfattning.skäligi

skallvarningsinformationåläggandeförförutsättningEn att om

åläggande kan§enligt antas enmeddelas ärfå ettatt
Med dettaobetydlig.inte ärverkanskadeförebyggande som

104198889:23 f. ettattprop.förarbetenaenligt s.avses
intefåförväntaskanxdetmeddelasskallåläggande enom

skade-beräknadeffekt. Faktorerskadepreventivobetydlig som
in, liksomskallskador vägasslagförväntadeochfrekvens av

ärbrukarkretsenochberörs t.ex.produktmängdden omsom
skyddsbehov.särskiltmedgamlaochbarn stort

skyldig-deomnämndinformationfinnsdirektivetI en avsom
månvissi3.2 ocksåartikelproducersåvilarheter mensom

blandocksåingårInformation3.3.artikeldistributors

producer6.1 Ene.artikelbefogenhetermyndigheternas

de kaninformationsådanmed attförse konsumenternaskall
erforderligavidtaochmedfinnsriskerbedöma de varaensom
säkerhetsin-tordevilket närmastförsiktighetsåtgärder, motsvara

produ-skallDärutöverproduktsäkerhetslagen.iformation en
gjortskontrolldeninformeradedistributörercer hålla somom
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de produkterna, i formav egna t.ex. under-provtester,av
sökning klagomål o.dyl. artikel 3.2 sistaav stycket. En
distributor skall delta i övervakningen säkerheten hosav
produkter, särskilt vidarebefordra informationattgenom om
produktrisker.

Vad gäller myndigheterna skall dessa enligt direktivet kunna
vidta åtgärder för informera konsumenteratt kan tänkas blisom

för risk,utsatta exempelvis utfärdaen särskildaattgenom
varningar. Därtill kommer myndigheterna skall,att villkorsom
för marknadsföring kunna kräva den försesav en medvara, att
lämpliga varningar eventuella risker. Dessa åtgärder,om som
kan riktas olika kategorier imot näringsidkarkedjan, torde

både varnings-motsvara och säkerhetsinformation i den svenska
lagen.

Det finns således likheter mellanstora produktsäkerhetslagen
och direktivet när det gäller informationsågärder, även vissaom
förutsättningar detaljerat i den svenskaanges lagenmer och
dess förarbeten än i direktivet. Den skillnad består isom att
producers enligt artikel 3 har uttalad informationsskyldig-en
het distributörer intet.ex. har,som kan inte sägas såvara
avgörande den fordrar lagändring.att Andra åläggandenen om
informationsåtgärder kan enligt artikel 6 riktas samtligamot
kategorier i näringsidkarkedjan och således drabba även di-
stributörer jfr vad i avsnitt lO. Detsagts kansom också
erinras tidigareatt, nämnts, myndigheternaom som enligt den
svenska lagen har möjlighet begränsa åläggandeatt ett om
varningsinformation till gälla någon elleratt några i näringsid-
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produktsäkerhetslagenändring12 §. Någonkarkedjan av
därför inte.föreslåsskillnadnämndagrundpåenbart av

allmän informa-hartillverkareDirektivets regel att enom
vidtagnagällerdistributörer detnärtionsskyldighet gentemot

Detsammamotsvarighet i lagen.direktsaknarkontrollätgärder

vidarebefordraskyldighetdistributörersregelngäller attom
lagändringar.någrakräverdettadåinformation. Frågan är om

varningsinformation kan ävenproduktsäkerhetslagensGenom

skaderisker såeventuellainformeradeblidistributörer att enom
Distributörerförhindras.kantill konsumentervidareförsäljning

ellersäkerhets-själva lämnaenligt åläggaskan lagen att var-

12 § tredje stycket,enligtkan,ningsinformation. Dessutom en

genomföratillmedverkafallvissa åläggasdistributör i ettattatt

varningsinformationåterkallelse elleråläggande som enom
i förarbetenaexempelfått. Somnäringsidkare har angesannan

föranspråkibehövaåterförsäljare kanbl.a. nät tasatt ett av
varningsinformation prop.förelleråterkallelseinformation om

107.I98889:23 s.

inteutredningen detanfördatill det attMed hänsyn anser
anledning delagändringar mednågrabehöver göras nyssav

direktivet.iangivna reglerna

Säljförbud12.2

ianvändas sådanasäljförbud tänktärProduktsäkerhetslagens att

information.enbartmedklarasinte kanskaderiskenfall där av
slutligesig till denriktaskallsäkerhetsinformationMedan
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brukaren kan säljförbudet tillhandahållande också till andraavse
näringsidkare. Förbudet får även liknande medavse annan vara

skaderisk.samma

Även i direktivet finns möjlighet meddela säljförbud,atten om
Åtgärdenhar visat sig farlig 6en artikelvara g. fårvara

riktas alla led i näringsidkarkedjan.mot Vidare kan tillfälligtett
förbud tillhandahållande, erbjudandemot tillhandahållandeom
eller utställande meddelas för så lång tidav en vara ärsom
nödvändig för utföra olika kontroller.att

Ett interimistiskt förfarande möjligtär också enligt produktsä-
kerhetslagen. Det kan samtliga åtgärder, inte bara säljför-avse
bud, fåroch meddelas Marknadsdomstolen för tiden tillav dess
frågan slutligt har avgjorts.

Inte heller när det gäller säljförbud är, såvitt kan bedömas,
skillnaderna mellan direktivet och produktsäkerhetslagen sådana

lagen påatt grund härav måste ändras.

Återkallelse12.3

Återkallelse kan 8enligt § produktsäkerhetslagen ske från den
Åtgärdeninnehar för brukasom den.att syftaren alltsåvara till

skydda dem Åläg-att redan har förvärvat farligsom en vara.
gandet kan riktas varje näringsidkaremot har tillhandahållitsom

Näringsidkaren kan åläggasvaran. avhjälpa det felatt som
skaderisken hänför sig till, byta elleratt återta denut attvaran
och betala ersättning för den rättelse, utbyte eller återgång.
För särskilt farliga finns också möjlighet åläggavaror en att
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oskadliggörasättpåförstöra ellernäringsidkaren annatatt

varan.

åtfrån demskekanåterkallelse9 §enligtgällertjänsterFör att

egendominnehardemfrånutförts ellertjänsten somvilka som
åläggaskanNäringsidkaren attden.för brukatjänsten attavsett

till ellerhänför sigskaderisken attfelavhjälpa detsjälv som
avhjälpandeför feletsersättninglämna annan.genom

fårvarningsinformationför ettgällermotsvarande sättPå som
meddelastjänstelleråterkallelseåläggande varaenavom

verkanskadeförebyggandefåkanåtgärdenendast antas enom
härgäller ävenVidare11 §. ettobetydlig attinte ärsom

tillfår begränsasnäringsidkareflera attkanåläggande avsesom
uppfyllaförutsättningarbästhar attdemellergalla den som

dockgälleråterkallelse12 För§.ålâiggandetmedändamålet

återkommerUtredningen13 §.preskriptionsregelsärskilden
13.3.i avsnittregeltill denna

skyldighetnämndåterkallelsefinnsdirektivetl som envarorav
talasDärstycket.2 fjärde3artikel punktproduct-rs i omlör

organiseramarket. Attpr0duct...from thewithdrawing the

befogenheterdeocksåfarliga är somåterkallelse en avvarorav
åtgärdenbeskrivs6. Därartikelenligtskall hamyndigheterna

the...alreadyproductof dangerousWithdrawal onasom
artikeliåtgärderövrigaförgällersättmarket. På somsamma
Vidarenäringsidkare.slagsolikariktas6 återkallelsefår mot

farligaförstörafår åläggasnäringsidkare omgäller att varor,att

nödvändigt.det anses
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I likhet med vad falletär informationsåtgärdernamed finnssom
således skillnad mellan produktsäkerhetslagenen och direktivet

på så sätt direktivet uttalaratt direkt skyldighet för produ-en
cers inte gäller övriga kategorier näringsidkare,som medanav
den svenska lagen inte gör denna åtskillnad. Eftersom myndig-
heterna enligt direktivet skall ha befogenhet ingripa medatt
återkallelse och sådant ingripande skall kunna riktas mot
samtliga kategorier näringsidkare behöver dock skillnadenav i
praktiken inte så stor.vara

Vad är väsentligt är direktivet inte innehållersom mer att någon
begränsning när det gäller från eller vilka återkallelse kanvem
ske. Direktivet endast det skall frågaattanger vara om varor
on the market. Vid jämförelse med vad tidigareen som sagts

begreppet place the marketom avsnitt lO blir rimligon en
tolkning den kan återkallasatt så denen lämnatvara snart
tillverkaren eller importören, dvs. även den befinner sig iom

säljled och inteett hunnit tillsenare konsumenten.ut

Någon motivering till varför återkallelse i den svenska lagen
kan ske endast från brukarna finns inte i förarbetena. I 12 §
tredje stycket finns visserligen den tidigare nämnda bestämmel-

vilken näringsidkare,sen genom kan meddelasen som ett
åläggande varningsinformation eller återkallelse, i ställetom kan
åläggas medverka till genomföraatt sådant åläggandeatt ett som
har meddelats näringsidkare. I förarbetena nämnsen annan som
exempel bl.a. importör kan behöva hjälpatt detaljisternaen av
med återkalladatt ta elleremot detaljist kanen attvara en
behöva hjälp andra återförsäljare. Näringsidkarna kan dockav
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befinneråtertagandevidmedverkainte åläggas att av varor som

inte har nått konsumenterna.distributionsledet och ännusig i

konsument-avseende starkareiDirektivet alltså detta ettger
iskyddsnivå denlägrehabärande skälskydd. Något att en

föreslår därförUtredningeninte.föreliggersvenska lagen att

återkallablir möjligtdetändras såproduktsäkerhetslagen attatt

likartadEftersomnäringsidkare.från andraäven envaror
beträffande tjänsterfinnsåterkallelsereglering avsersomom
gränsdragningsproblem börundvikaföregendom och att en

tjänster,sådanaavseendemotsvarande ändring göras atttrots

möjligtsåledes blidirektiv. Det börEGzsinte påkallasdetta av
den egendomegendom äventjänsteråterkallaatt omavsersom

inte nått brukaren.tjänsten avsersom

Exportförbud12.4

skillnadkan till6 § produktsäkerhetslagenenligtExportförbud a
förföreligger riskdetendaståtgärder meddelasfrån övriga om

skallbefarade skadandenDessutom krävsskada attpersm.
skaderekvisit vadängg, vilket strängareår ett somvara

åtgärder.för övrigagäller

i produktsäker-exportförbud infördesBestämmelserna om
julikraft lträdde i denlagändringhetslagen somgenom en

ville förhindrahärför bl.a.1991. Som motiv attatt manangavs

kontrollmyndigheternaland innanfarliga når annatettvaror
användarnarimligt utsättaingripa och det intehunnit attatt var

hemmamark-ingripitför riskeri andra länder motsom man

naden.
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Redan i förarbetena diskuterades frågan utifrån handelspolitiska
synpunkter. I 199091:91 22 konstateradesprop. s. att
Romfördraget tillåter vissa undantagsbestämmelser till skydd för
bl.a. människors artikeloch djurs hälsa och liv 36 och EGatt
utfärdat exportförbudsbestämmelser för vissa varugrupper
direktivet farliga livsmedelsimitationer, 87357EEG.om Mot
bakgrund härav och då Frankriket.ex. redan hade liknandeen
reglering, gjordes bedömningen förslaget inte utgjordeatt något
sådant handelshinder stred föreliggande frihandelsav-motsom
tal. Tvärtom möjlighetantogs tillatt exportförbuden skulle
komma ligga i linje med Sverigesatt förpliktelser enligt ett
eventuellt kommande EES-avtal.

EG:s direktiv allmän produktsäkerhet komom dock inte att
innehålla några bestämmelser exportförbud. Det framgårom av

artikel författad EG-kommissionensen chefstjänstemänav en av
Robert Gielisse i tidskriften Euromarket frågan- att- om

exportförbud diskuterades vid direktivets tillkomst. Europaparla-

ville ha sådant förbudmentet ett kommissionen accepterademen
inte detta. Som skäl direktivet uteslutandeattangavs angår
handel inom gemenskapen och exportförbudatt är sådanen

handelspolitisk åtgärdgemensam aktualiserar tillämpningsom
artikel ll3 i Romfördraget. Vidareav påpekades sådanatt en

åtgärd borde införas generell nivå hellre fören änmer
enbart viss sektor.en

I artikeln i Euromarket diskuteras även några andra problem
kan uppstå med exportförbud. Således,som sägs det, kan ett

exportförbud innebära inte får skickasatt åter till till-varan
verkaren från tredje land för reparation. Dettat.ex. skulle i sin
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tredje land,fråndiskrimineringtillledakunna varortur av
gemenskapen,imedidentiskamedjämfört ursprungvaror
inomtillbakaskickasalltid kansistnämndadeeftersom gemen-

bestämmamed dettatill atträttaAtt komma attskapen. genom

avsiktenfick förekomma när attexportförbud endast varanvar
artikelför-enligtlandi tredjemarknadenplaceras påskulle var

lösning.egentliginte någonfattaren

önskarinnebära närexportförbud kanproblemDe manettsom
tillkomstenvidförutsågsreparationföråtersända avt.ex.varor

för-Iproduktsäkerhetslagen.iexportförbudsbestämmelserna

exportförbud kanfrånundantagsåledesarbetena sägs varaatt

måsteproduktfall, näri vissamotiverade reparerast.ex. en
kanDärvid, det,sägsi utlandet.tillverkarenhoseller renoveras

i beslutetså detmeddelasförbudvillkoratform att omaven
fårförbudet,hinderexportförbud utanvart avvaran,anges

25.199091:91sändas prop. s.

bestäm-produktsäkerhetslagenshuruvidafrågandet gällerNär

medkonfliktikommatänkasexportförbud kanmelser om
början påpekastillEES-avtalet kan attiSveriges åtaganden en

Artikelland.tredjehandelspolitikinte omfattarEES-avtalet mot

EES-sammanhang.irelevanssåledessaknar113 Romfördrageti

verkligen utgörexportförbudetifrågasättasvidareDet kan om
förFörutsättningarnabetydelse. atthandelshindernågot av

deänframgått, strängareexportförbud är,meddela ett som
produktsäker-enligtåtgärdermöjligaför övrigagällersom

oftaexportförbudbeslutpraktiken tordehetslagen. I ett om
iåterkallelseåläggandeellersäljförbudföregås ett omettav
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enlighet med produktsäkerhetslagen eller någon motsvarande
åtgärd enligt någon specialförfattning. Intresset fri exportav en
i denna situation torde vika för sådana hänsyn i andrasom
sammanhang brukar erkännas inom EG, skyddet fört.ex.
allmän hälsa och säkerhet och konsumentskydd. Så be-som
stämmelserna exportförbud är utformade iom produktsäker-
hetslagen kan de inte heller sägas utgöra medel för godtycklig
diskriminering eller innefatta förtäckt begränsning han-en av
deln.

Över huvud torde dentaget analys gjordes vid tillkomstensom
exportförbudsbestämmelserna, såvittav gäller bestämmelsernas

förenlighet med Romfördraget, alltjämt äga giltighet. Enligt vad
utredningen erfarit är i Frankrike inställd behålla sinman att
reglering exportförbud. Samma inställningom finnas isynes
Norge Barn- familjedepartementet,och såvitt gäller bestäm-
melserna produktsäkerhetslagen.exportförbud i den norskaom

Med hänsyn till det anförda föreslår utredningen möjlighetenatt
till exportförbud i den svenska lagen behålls.

12.5 Upplysningsskyldighetm.m.

I produktsäkerhetslagen finns utöver tidigare uppräknade
skyldigheter också andra krav på näringsidkarna aktualise-som

antingen när utredning pågår hos tillsynsmyndighetras elleren
när tillsynsmyndigheten efterkontrollgör meddelatettav
åläggande eller förbud.
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näringsidkareproduktsäkerhetslagenl9i §Så sägs attt.ex. en
KOellertillsynsmyndighetenanmaningskyldig påär att av

åläggandeärendeupplysningar ioch lämnayttrande ett omavge
exempel-näringsidkarenförarbetena sägssäljförbud. Ieller att

frågan ingripan-tillinställningsinanmodasvis kan att omange
sakförhållanden ärolikakan gällaupplysningarochde att som

l198889:23 115.utredningen prop.fördirekt betydelse s.av
ellertillsynsmyndighetenfårinte följs,anmaningOm sådanen
vite.skyldighet vidfullgöra sinnäringsidkarenKO förelägga att

tillhandahållaskyldig19 §enligt ävenNäringsidkaren är att

förbetydelsekan haliknandeochhandlingar, somVaruprover l
konstruktionsritningar ellerkanutredningen. Detta t.exavse

farlig produktifrågasattdistributionenrörandehandlingar av en
115.saken rör prop.denockså exemplar m.m. s.varaavmen

ltillhandahållernäringsidkarenoch liknandeFör somVaruprover
l9 § 3finns särskilda skälersättning dettillhar han rätt om

krävsdetersättning kanSkäl först.. ettt.ex att avprovvara
infordratsflera exemplar har änprodukt ellerdyrbar att somen

i förarbete-sägs115. Rent allmäntnormalt prop.kan s.anses
verkligenvad krävsfåranmaningarna inte gå utöveratt somna
preciserade ochde skallomsorgsfull utredning,för att varaen

näringsidkarna.förbetungandeonödigtfår blide inteatt

24 § produktsäker-enligtgäller,skyldigheterMotsvarande

undersökertillsynsmyndighetenockså när etthetslagen, om

gjorts iövervägandenföljts. Deförbud harelleräläggande som

omfattning,anmaningarnas19 §beträffandeförarbetena om
bestämmelse prop.också dennakostnadseffekter gäller s.m.m.

kannäringsidkarenvidarestycket121. 24 § fjärde sägsI att

förkostnadertillsynsmyndigheten provtag-bli skyldig ersättaatt
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ning och undersökning enligt föreskrifter meddelasav prov som
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer.av av som

Beslut fattats tillsynsmyndigheten eller KO enligtsom av av
nämnda regler liksom beslut tillsynsmyndighet enligtav en
föreskrifter i 24 § fjärde stycket får överklagas hossom avses
kammarrätten 26 §.

I direktivet återfinns nägra dessa skyldigheter i artikelav
Punkten i artikeln det skall möjligtatt ordnaa anger attvara

säkerhetenkontroller vad gäller hos efteräven det attvaror,
släppts på marknaden såsomut varande säkravarorna och fram

till det sista stadiet användning eller konsumtion. Punkten bav
handlar information skall kunna krävasatt från berördaom

Punkten slutligenparter. det skall möjligtc attanger att tavara
och underkasta dem säkerhetskontroller. Liksomprover övriga

åtgärder i artikeln kan dessa riktas alla kategorier i närings-mot
idkarkedjan.

Nämnda åtgärder beskrivs inte, i den svenska lagen,som som
skyldigheter för näringsidkarna befogenheterutan som som
medlemsstaterna enligt direktivet skall ha. Inte heller görs i

direktivet någon uppdelning mellan skyldigheter i utrednings-

skedet före ingripande och skyldigheter vid efterkontroll.ett

Eftersom det endast frågaär exemplifiering i artikel 6om en
bör det dock inte finnas något hinder för medlemsstat haatten
även liknandeandra befogenheter, det behövs förom att
direktivets syfte skall kunna uppfyllas. Utredningen finner det

därför inte påkallat med några ändringar i produktsäkerhetslagen

i dessa avseenden.
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Övriga13 förutsättningar för

åtgärderna

somVid genomgång de olika åtgärder får vidtasen av mot
näringsidkarna enligt produktsäkerhetslagen EG-direktivetoch

har framkommit skillnaderna när det gäller själva ingripan-att

dena frånsett exportförbudet inte är särskilt Vadstora. som- -
återstår analysera är de närmare förutsättningaratt måstesom

uppfyllda för ingripanden skall fâ ske. Ett väsentligtattvara
rekvisit i den svenska lagen är det krävs särskild risk föratt

skada på eller egendom. I direktivet italas ställetperson om
säkra och farliga Om dessa olikheter också innebärvaror.
olika skyddsnivåer skall diskuteras i följande.det

13.1 Begreppen särskild risk för skada och

safe product m.m.

En förutsättning för säljförbud och åläggandengemensam om
varningsinformation och återkallelse tidigareär, nämnts,som

Äventjänsteneller medför särskildatt risk för skada.varan

för exportförbud krävs särskild risk för skada därtill attmen
den befarade skadan är allvarlig och frågadet är riskatt om
för personskada. För äläggande säkerhetsinformationom
däremot räcker det med informationen har särskild be-att

förtydelse förebygga eller tjänsten orsakaratt skadaatt varan
eller egendom. Vad då med dessa begreppperson menas
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betydelse i frågasärskildförst innebördenVad gäller omav
i avsnittberörts någotsäkerhetsinformation har detta redan

krävs betydligt12.1. tilläggas här detVad kan är attsom
försäkerhetsinformationi form änmindre för ingripandeett av

198889:23varningsinformation prop.åläggandet.ex. s.om
förutsatts bliinformationskravet har84. Innebörden av

utfärdade Konsumentverket.riktlinjerbelystnärmare avgenom
det gäller möbler ochriktlinjer utfärdatsSådana har närt.ex.

vägledning för närings-tjänasmåbarnshjälmar. Dessa kan som
.KO vid talan i Marknadsdom-också för dennesidkare men

5.3i avsnitttidigare framhållitsRiktlinjernastolen. är som --
för domstolen.inte bindande

beskrivits utförligtför skadaRekvisitet särskild risk har mer

från § MFL till produktsäker-Det fördes 4i förarbetena. över

risknivå. Rekvisitet innefattar tvåoförändradhetslagen med

riskernaDet har förutsätts såvälskilda led risk och skada. att-
vissbefarade skadeverkningarna skall betyden-de vara avsom

101 128.197576:34 Skaderisken skalljfr ochhet s.prop.
inte uppenbarligenbetydande åläggande ärså ettatt ettvara

Risker för dödsfall eller allvarligalltför långtgående ingrepp.

föranleda ingripande, sådantpersonskada bör alltid ett ettom

effekt. bagatellartade personskadorpraktisk Rentkan någon

bliingripande skadorna kanmotiverar bara antasett om

frekventa.mycket

frågarisk innebörd iUttrycket särskild har omsamma
övriga åtgärder, medanexportförbud det gällernärsom

skallgjorts kravet skadanskaderekvisitet strängare attgenom

199091:91 24.allvarlig prop. s.vara
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Vad beträffar sakskador kan även ekonomisk avvägningen
göras mellan och kostnadennyttan för den tänkta åtgärdenav
prop.l98889:23 87.s.

I direktivet förutsätts samtliga åtgärder ske till uppfyllande av
det allmänna kravet endast säkraatt skall släppas påvaror ut
marknaden. Uttrycket såker vara har därför liknandeen
funktion i direktivet rekvisitet särskild risk försom skada i
produktsäkerhetslagen. I definitionen säker vara i artikelav
2 jfr avsnitt 3.2 sägs det är frågaatt inteom en vara som
utgör någon risk eller bara minimal risk förenligären som
med användning och kanvarans godtas därför densom att
överensstämmer med hög skyddsnivå i fråga skyddeten förom

hälsa och säkerhet.personers

En exakt jämförelse mellan innebörden denna definition ochav
produktsäkerhetslagens särskild risk för skada är naturligtvis
svår göra. Rentatt språkligt kan det hävdas uttrycketatt
inte...någon risk eller bara minimal risk innebär lägreen en
godtagbar risk särskildän risk risk visssom avser en av
betydenhet. Detta intryck förstärks direktivetattgenom

skyddsnivåanvänder uttrycket hög för avgränsa deatt
minimala risker kan godtas. Om endastsom tillman ser
ordalydelsen verkar alltså direktivet tolerera mindre i fråga om
risknivå och därmed medge ingripanden i fler fall än den
svenska lagen.

I direktivets artikel 2 också vad särskilt skallanges som
beaktas vid bedömningen är säker. Somav om en vara
exempel nämns egenskaper, eventuella Skötselrådvarans och
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andraeffekterna påanvändning,förinstruktioner dess varor

kategorier konsumentervilkaochanvänds medden avsom
handlarsärskilt detför riskerna,blikan utsatta omomsom

barn.

uttryckligaingafinnsbestämmelserproduktsäkerhetslagensI

framgårmotsvarigheter Däremotexempel.till nämnda av .,.vidskall beaktasomständigheterliknandeförarbetena att v
vadbeskrivningenVidsvenska lagen.tillämpningen den avav

frågaexempelvis det ärfarligmed sägs attvaramenas ensom
framstårantingenriskerförenad medär somen vara somom
ellerskyddsåtgärdertill möjligaonödiga med hänsyn somsom

exempelSomanvänderförförutse demsvåraär att varan.som
påi händernaavsedd sättasleksak är ettnämns attatt en som

åstad-inte kankonstruerad densålitet barn måste attvara
måstehobbymekanikererfarenmedanskada,någonkomma en

debara ärfarliga verktyg,sig mycketi och föranvända

skyddsanordningar och han görsnödvändigaförsedda med

alltsåbedöms ävenmedFaranriskerna.medveten varaenom
kategori människorvilkenbakgrundbl.ahär sommot avav

32. Bristfálliga198889:23använda denskall prop. s.
kanomständighetocksåinstruktioner nämns somensom

betraktasdärförochorsakar skadorföranleda somatt en vara
skadligagenerellt75. Vidare sägsfarlig prop. att varors.

för ingripan-bli föremålnormalt inte kantobaksprit ochsom
avviker från detheltskadorinte frågaden det är somomom

76.mönstret prop.gängse s.

Även beskriva vadifinns skillnader sättetdet att somom
visar genomgångenfarligarespektivemed säkra varor,avses
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det finns betydandeatt likheter mellan direktivet och lagen när
det gäller sakinnehäll.

Utredningen har tidigare se avsnitt ll förordat föratt man
generalklausul i produktsäkerhetslagenen innebärsom att

näringsidkare får tillhandahålla endast säkra och tjänster.varor
Generalklausulen skall enligt förslaget följas vissa bestäm-av
melser vad med säkerom eller tjänst.som avses Såvälen vara
generalklausulen följandede bestämmelsernasom avses

vadmotsvara sägs i direktivet.som

Önskemälet nå så god överensstämmelseatt med direktivet

möjligt talar försom använderatt uttrycket säkerman även i
de olika bestämmelser handlar säljförbud, varningsin-som om
formation och återkallelse. Samma uttryck bör i så fall an-
vändas också i bestämmelsen exportförbud. Med sådanom en
lagändring kan begreppet särskild risk för skada utmönstras.

Vad får då detta för konsekvenser i fråga skyddsnivånom

Avsaknaden vägledande domstolsavgöranden,av såvitt gäller
direktivet, gör det svårt bedöma direktivetsatt egentliga
innebörd i detta avseende. Den svenska lagens säkerhetskrav,
däremot, har prövats i flertal fall Marknadsdomstolenett av
se 6.avsnitt Avgörandena vid handen domstolen vidger att
bedömningen skaderisken har fast vikt vidav bl.a.stor pro-
duktens konstruktion och utformning, vilket primärt syfte
produkten haft vilken användargruppsamt produkten varit
avsedd för. Det har särskilt beaktats allvarliga olyckor harom
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för barn haravseddainträffat. gäller ärNär det varor som
särskilt högt.skyddsnivån satts

förhandlingarsammanhanget också debetydelse i ärAv som

näringsidkare seolikaKonsumentverket ochmellanägt rum
ifall resulterat5.3. i mångaavsnitt Förhandlingarna har att

tillfredsstäl-säkerhetssynpunktfrånfåttprodukt har merenen
tillhandahållandetinträffatocksåutformning. Det harlande att

upphört.produkt harav en

för omdömetförekommit stöd det allmännaVad har gersom
beträffande såvälskyddsnivånden svenskaatt varor som

likheterhärtill till detjänster Med ochhög. hänsynär stora

produktsäkerhetsla-direktivets ochpåvisas mellankunnatsom
bedömningen denutredningen densakinnehåll gör att nugens

skärpningmedför någonlagändringen knappastdiskuterade av

förjämfört gällerskyddsnivån, med vadden allmänna som

närvarande.

säljförbuddärför bestämmelsernaUtredningen föreslår att om

anförda.enlighet med detändras im.m.

och säker-säkerhetskravet13.2 allmännaDet

hetsklausulen

vilkal 2artikel 4 punkterna och närmaredirektivetsI anges

uppfyllaför skallprodukt denkrav ställs på att ansesensom
3.3.jfr. avsnitt Därsäkerhetskravet sägsallmännadet att,

EG försärskilda inomreglerdet inte finns några enom
densäker över-bedömasprodukt, skall produkten omsom
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ensstämmer med nationella regler, förutsatt de i linjeäratt
med Romfördraget. Saknas regler, får hänsyn till standar-tas
der och tekniska specifikationer, gemenskapsnivå eller
nationell nivå eller sådana saknas, till god sed på området iom
fråga. I sista hand får utformning och tekniska be-varans
skaffenhet och vad konsumenter rimligen kan förvänta sig vara
det avgörande.

Utgångspunkten i bestämmelserna är produkter påatt som
angivna sätt överensstämmer med eventuella regler, standarder

skall få cirkulera fritt på den inreosv. marknaden. Motsva-
righeter till dessa bestämmelser finns i de produktdirektiv som
behandlar särskilda direktiven personligt.ex.varugrupper, om
skyddsutustning och leksaker. förklarligaAv skäl är reglerna i
dessa direktiv preciserade utifrån vad kan krävas förmer som
just den varugruppen.

På sätt i de särskilda produktdirektivensamma finns ocksåsom
i det allmänna produktsäkerhetsdirektivet s.k. säkerhetsklau-en
sul artikel 4.3. Den möjlighet ingripa produktattger mot en

överensstämmer med det allmännasom säkerhetskravet men
detta visar sig farligtrots försom konsumenters hälsa ochvara

säkerhet.

Nämnda regler utgör väsentliga delar i det produktsäkerhets-

byggtssystem EG:s direktiv enligt densom upp genom nya
approach.metoden new Det kan därför diskuteras ävenom

motsvarighetproduktsäkerhetslagen bör innehålla tillen
direktivets artikel 4.
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uttryckliga bestäm-i artikel 4 måste, ävenVad sägs omsom
gällaproduktsäkerhetslagen,isaknasmelser härom anses

I förarbetenasvenska lagen.dentillämpningenockså vid av
måste bedömastjänstellerfarligheten hosatt en varaanges

sigförväntakanrimligenkonsumenterutifrån vad varanav
tjänsteller198889:23 32. Omtjänsten prop.eller en varas.

föreskrifter, medregler ocheventuellamedöverensstämmer

sigförväntakonsumentensed, tordemed godstandarder eller

allttjänstellersådanofarlig. Skulle trotsden är varaatt en
produktsäkerhetslageninget ifarlig, finns detvisa sig som

sker.ingripandehindrar att ett

personlig skyddsutrust-det i lagarnatilläggasDet kan att om
intagitsinte harsäkerhetleksakersochför privat brukning om
skapati dessa lagarharI ställetsäkerhetsklausuler.några man

säkerhetsklausulernamöjligheter attgenomgersomsamma
leksakers7 § i lagenproduktsäkerhetslagenhänvisa till om

Somskyddsutrustning.personlig8 § ioch lagensäkerhet om
produktsä-till lagarnaförarbetenamotivering har i angetts att

för uppnå detinstrumentvälkerhetslagen attsompassar
syftardirektivs säkerhetsklausulerifrågavaranderesultat som

1992932112 17.respektive199293:lll 17till se s.s.prop

framgår,såvittproduktsäkerhetslagen,direktivet ochEftersom

bli onödigtskulleinnebörd och då lagtextenhar samma
artikelmotsvarandebestämmelseromfattande med anser

motsvarighet till dessadirektinte någonutredningen att

kan detinföras i lagen. Däremotbehöverbestämmelser vara

tillhänsyn skallregelkortfattadlämpligt tasatttaatt omen
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gällande regler och standarder vid bedömningen av om en vara
är säker.

13.3 Preskription m.m.

Som tidigarenämnts avsnitt 4.1.2. finns bestämmelse ien
produktsäkerhetslagen beslut återkallelse inteatt fårom
meddelas tioän år förflutit sedan näringsidkarenom mer
upphörde tillhandahållaatt eller tjänsten, såvida intevaran ett
skriftligt krav på återkallelse framställts dessförinnan 13 §.

Av förarbetena framgår sådant krav har framställsatt ettg om
till tillsynsmyndigheten inom tioårsfristen, inträder inte någon
preskription. Detta gäller också i fråga sådana exemplarom av
produkten sålts för tioän år sedan, räknat frånsom mer
kravtidpunkten prop. 198889:23 109.s.

Direktivet saknar motsvarighet till nämnda preskriptionsregel.
Några handelshindrande effekter kan dock knappast uppkomma
till följd denna skillnad. Inte heller kan det föreliggaav anses
något behov utvidga återkallelsemöjligheternaatt i denav
svenska lagen utöver vad redan går, möjligheten tillsom om
preskriptionsavbrott utnyttjas. Utredningen finner det därföri
inte nödvändigt med några justeringar lagen i dettaav av-

l seende.

Avslutningsvis kan nämnas stadgande i produktsäker-ett annat
hetslagen, till viss del har verkan preskrip-som samma som
tionsregeln, nämligen Av lagrummet följer bl.a. att
återkallelse skall underlåtas, den inte får änom annat en
obetydlig skadeförebyggande verkan. förarbetenaAv prop.
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exempelvisfallet108 så kan198889:23 framgår att varas.
marknadsföringenförflutittid sedanlångmycket av enom

upphörde.farlig produkt

inteverkanskadeförebyggandeInnebörden begreppet somav
12.1. Här kani avsnittnågotobetydlig har omnämntsär

dåunderlåtasåtgärd bör kunnaavsikten ärtilläggas attatt en
beaktansvärdtillleda någonskulleingripande knappastett

därvidomständigheter105. Desäkerhet prop.ökad soms.
104-105 iärförarbetena prop.iochkan beaktas sangessom
gällerdetbetydelse närharväsentligt desammaallt attsom

Sålundaför skada.särskild riskföreliggerdetbedöma om
brukarkretsenliksomskadefrekvensskaderisk ochnämns att

tillhänvisasdirektivet kanjämförelse medFörbeaktas.bör en
13.1.i avsnitttidigarevad sagtssom
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14 Tillsyn och handläggningsreg-

ler

Direktivet i artikel 5 medlemsländernaatt skallanger nöd-anta
vändiga lagar och andra regler för till direktivetsatt be-attse
stämmelser efterlevs. Vidare åligger det medlemsländerna att

myndigheterutse övervakar säkerhet och tillsom varors att se
dessa myndigheteratt också har de befogenheter behövs försom
vidta erforderligaatt åtgärder.

Som tidigare nämnts avsnitt 4.1.3 Konsumentverketär till-
synsmyndighet enligt produktsäkerhetslagen, inte special-om
regler finns säger något Sådana regler finnssom bl.a. iannat.
livsmedelslagen 1971:511 och läkemedelslagen 1992:859,

vilka utpekar Livsmedelverket respektive Läkemedelsverket som
tillsynsmyndigheter.

Några konkreta krav på hur arbetet administrativt skallrent
bedrivas uppställs inte i produktsäkerhetsdirektivet. De hand-
läggningsregler finns i 16-20 §§ produktsäkerhetslagensom -
med undantag för 19 behandlats i avsnitt 12.5som attom-
Konsumentverket bör förhandla med näringsidkare, interi-att

därförmistiska beslut får meddelas berörs inte direktivetosv. av
och kommer inte kommenteras närmare.att

Vad däremot måste diskuteras är Konsumentverket,som iom
sin egenskap tillsynsmyndighet, har tillräckliga befogenheterav
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myndighet. Konsu-sådanför uppfylla direktivets krav påatt en
vidta någ-KO får inte självtmentverket med undantag av --

säljförbud. Verkets be-ålägganden elleråtgärder i formra av
begränsade tillnäringsidkarnafogenheter ärgentemot anma-

fall inteKO får i ärförelägganden. endastningar och som av

föra fråganmåsteingripanden ochvikt beslutastörre annarsom
kan jämföras med vadMarknadsdomstolen. Dettavidare till

Enligt arbetmiljölagenspeciallagar.enligt vissagäller t.ex.som
Yrkesinspektionen och Arbetar-får tillsynsmyndigheterna, dvs.

ellerfarliga produkterskyddsstyrelsen, förbjuda leverans av
före-informatiom. Dessutomvisslämnaålägga leverantören att

Översyn1993:81,SOUbetänkandei nyligen avlämnatslås ett

varningsinformationåterkallelse ocharbetsmiljölagen attav
beslut dessaarbetsmiljöområdet ochinförasskall även att om

Vidare gäl-Arbetarskyddsstyrelsen.meddelasåtgärder skall av
livsmedelsförordningenochler enligt livsmedelslagen

för ellerfår föreskriva villkor1971:807 Livsmedelsverketatt

läkemedelslag-fall. Enligti vissaförbjuda saluhållande varorav
återkallelseåläggandenfår Läkemedelsverket meddela avomen

läkemedel.ett

ackrediterning har påför tekniskSWEDAC Styrelsen rege-

marknadsövervakningfrågorringens vägnar utrett av pro-om
Marknadskontrollredovisats iUppdraget hardukter. rapporten -

SWEDAC DOCföljd EES-avtaletEG-anpassning till aven
tillsynsmyndig-frågan93:7. bl.a.diskuterasI rapporten om

marknadskontroll.förEGzsbefogenheter iheternas system

EG-syste-marknadskontrollen iförstI konstateras attrapporten

tillräckliga sank-tillsynsmyndigheterna harförutsätter attmet
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tionsmöjligheter, direktivens skyldigheter inte uppfyllda.ärom
Därefter görs genomgång vilka uppgifter befogen-ochen av
heter det kan bli fråga dels i det s.k. marknadsöver-som om,
vakningsskedet, dels i påföljdsskedet 82s. Det framhålls att

del svenska myndigheter redan i dag har sådana befogen-en

heter. Enligt medför kravet på snabb handläggningrapporten i

ärenden farliga produktsäkerhetslagen, i dessattom varor nuva-
rande utformning, inte bör utnyttjas för förse de myndigheteratt

saknar befogenheter med nödvändiga sådana. Den möjlig-som

tillhet interimistiska beslut lagen intesom garanterager anses
tillräckligt snabb handläggning. SWEDAC hänvisar emellertid

till den översyn produktsäkerhetslagen kommer skeav attsom
och det därvid får övervägas vilka förändringarattanger som
krävs i lagen för handläggningen skall gå tillräckligtatt snabbt

86.s.

De produktdirektiv utformats inom EG enligt den s.k.som nya
metoden kräver, vilket också påpekas i SWEDAC-rapporten, att
medlemsländerna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa direktivens krav uppfylls. Direktivenatt dockanger
inga konkreta krav hur marknadskontrollen skall bedrivas

eller hur den skall organiserad. I den handbok för sådanavara
direktiv är under utarbetande inom EG tilloch vilkensom
SWEDAC-rapporten hänvisar 33 ff.s. framhåller kommission-

den metoden inte medföratt några begränsningar i med-en nya
lemsstaternas möjligheter fördela mellan delaratt ansvar av
förvaltningen funktionellt eller geografiskt.

Inte heller i produktsäkerhetsdirektivet uppställs några konkreta

krav på marknadskontrollens organisation. Det väsentliga bud-
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i direktivets artikel 5 medlemsstaterna skallskapet torde attvara
till finns fungerande övervakningssystemdet väl såatt ett attse

syftet, finnas blirendast säkra produkter skall på marknaden,att

uppfyllt. Stöd för sådan tolkning också den tidigare om-en ger
artikeln i artikel 5 fordrarnämnda Euromarket. Där sägs att att

medlemsstaterna lämpliga administrativa infrastrukturerskapar

för identifiera riskfyllda farligaeller så överens-att attvaror

stämmelse med de allmänna säkerhetskraven garanteras. Vad

gäller befogenheter medlemsstaterna inte tillsyns-talas attom
myndigheterna skall till de åtgärder iräknasattse som upp

6artikel provtagning, förbud, finnsåterkallelse m.m. tillgäng-

liga. I artikel befogenheterna exemplifieras, fördär sägs

övrigt Statesockså Member shall have theatt necessary po-

appropriateadopt measures.wers.....to

Det har under utredningsarbetet inte framkommit än attannat

det nuvarande svenska med prövning i Marknadsdom-systemet

fungerat tillfredsställande i fråga ingripandenstolen motom

farliga Möjligheten till interimistiska beslut har gjort attvaror.

handläggningstider undvikas. Sammantagetoacceptabla kunnat

utredningen bedömningen direktivets pågör den kravatt en
fungerande tillsyn i väsentligt uppfyllda medallt är det nuvaran-

de systemet.

tilläggasDet kan i sammanhanget Konsumentverkets ochatt

K0:s framtid föremål för utredning i Konsumentpolitiskaär

1992:04. 1992:63kommittén C Enligt direktiven dir. skall

kommittén undersöka marknadsövervakningen börbl.a. hur

till följd till EG.organiseras i framtiden närmandet Ett be-av
utredningen månader.tänkande från inom någraväntas
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SWEDAC-rapporten bereds f.n. inom Näringsdepartementet och
proposition rörande marknadskontroll kanen väntas någon gång

under 1994.våren





Överklagande 133m.m.

Överklagande15 m.m.

I direktivets artikel 14 föreskrivs varje beslut enligt direktiv-att
innebär restriktioner föret, produkter, skall innehållasom

skälen för beslutet. Varje berörs skall få delpart be-som av
slutet så möjligt och underrättassnart hur beslutet kansom om
överklagas besvärstiden. Parternasamt skall också beredasom
möjlighet lämna synpunkter innanatt beslutet fattas. Artikeln

överensstämmer med förvaltningsrättsliga principer i Sverige.

Någon bestämmelse motsvarande artikel 14 behöver alltså inte

föras i produktsäkerhetslagen.

Vad gäller överklagande isägs artikel medlemslän-attsamma
derna skall åtgärd vidtagitsgarantera att behörigen som av
myndighet och innebär restriktioner för ellersom atten vara

återkallas skall kunna överklagas inför domstol.varan

Enligt 26 § produktsäkerhetslagen kan beslut tillsynsmyn-av en
dighet och Konsumentombudsmannen KO i allmänhet över-
klagas hos Kammarrätten. Någon överklagandemöjlighet finns

dock inte beträffande sådana förelägganden information,om
förbud eller återkallelse KO får meddela enligt 22 Såda-som

förelägganden måste dock, för bli gällande, godkännasna att av
näringsidkaren och gäller därefter de meddelatssom om avpi Marknadsdomstolen. Något behov överklagningsmöjlighetav
föreligger därför inte i sådana fall.
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olika ingripandenDe beträffande eller tjänst kanen vara en som
förekomma enligt efterproduktsäkerhetslagen beslutas normalt

vis-domstolsprövning i Marknadsdomstolen. Domstolen ären

serligen första sista instansoch direktivets artikel 14 kanmen

knappast tolkas också Marknadsdomstolens avgörandenattsom
måste Någon ändringkunna överklagas. överklaganderegler-av

i produktsäkerhetslagen föreslås därför inte.na

Det kan tilläggas Marknadsdomstolens framtid har diskute-att

i promemorian Specialdomstolarna framtideni Ds Jurats

1993:34. förordasDet där Marknadsdomstolen inordnas iatt

Svea hovrätt ioch mål dag domstolen iprövas ställetatt som av

skall tingsrätt första instans.prövas Promemorian ärav som
f.n. föremål för remissbehandling.
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16 Sekretess

Enligt artikel 12 i direktivet skall medlemsländerna vidta
nödvändiga åtgärder för tjänstemän,att garantera får delatt som

sådan information omfattar yrkeshemligheterav ochsom som
följer direktivets bestämmelser, inte röjer denna.av Undantag

görs dock informationen måste göras allmänt kändom för att
skydda människors hälsa och säkerhet.

Enligt 8 6kap. § sekretesslagen 1980:100 gäller, i den
utsträckning regeringen föreskriver det, sekretess i statliga
myndigheters verksamhet består i tillsyn med avseendesom på
näringslivet. Sekretess gäller för uppgifter enskildas affairs-om
eller driftsförhållanden, det kan den enskilde liderom antas att
skada uppgiften röjs. Regeringen harom med stöd 2 §av
sekretessförordningen 1980:657 och i bilagan till samma
förordning föreskrivit sekretess för tillsyn handhassom av
Konsumentverket. Det torde inte därutöver behövas någon
särskild sekretessbestämmelse i produktsäkerhetslagen.
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17 Anmälningsskyldighet enligt

direktivet

I direktivet finns antal bestämmelserett med-attsom anger
lemsstaterna är skyldiga göra olika slagsatt anmälningar till
främst kommissionen. Sålunda isägs artikel 7 med-att en
lemsstat vidtar åtgärder innebärsom inskränkningarsom
beträffande tillhandahållande skall informeraen varas kommis-
sionen härom och skälen för åtgärderna. Artikelnange avser

inte uppfyller säkerhetskravenvaror som och utgör risksom en
för hälsa och säkerhet, dockpersoners denna riskutan att
behöver särskilt allvarlig.vara

Det kan i sammanhanget nämnas det finns förslagatt frånett
kommissionen COM 92 429 inrätta särskiltatt förett system
nämnda anmälningsskyldighet är fungera till dessavsettsom att
produktsäkerhetsdirektivet träder i kraft 29den juni l994. Till
följd några medlemsländeratt varit negativaav till förslaget har
dock sådantett ännu inte beslutats.system I och med att
tidpunkten för direktivets ikraftträdande närmar sig har intresset
för temporärt anmälningssystemett minskat ytterligare och det
är därför osäkert förslaget någonsin kommerom för-att
verkligas.

I artikel 8 föreskrivs skyldighet för medlemsländerna tillen att
kommissionen anmäla ingripanden farligaextremtsom avser

sådana utgör allvarligvaror och överhängandesom risk.en
Hur denna skyldighet skall fullgöras i bilagan tillanges
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2.4avsnitttidigare sedetdirektivet. Där detsägs äratt

RapidforCommunity System theTheomnämnda systemet
1984EG redanInformation vilket beslutadesofExchange av

tillämpas.skallsom

kommis-anmäla tillskall5 medlemsstaternaartikelI attanges
för havilka myndighetervilken ellersionen utsetts attsom

direktivets bestämmelser.tillsyn efterlevnadenöver av

ll medlemsstaternaartikel 17 punktenföreskrivs iSlutligen att i

i
ochkommissionen de lagarinformerafortlöpande skall om

direktivets Iuppfylla krav.förbeslutasandra regler attsom
kommissionen skalltill3 medlemsstaternapunkten attanges

antagitslagstiftningnationellatillkommunicera dentexten som

uppfyllande direktivet.till av

EG-i fleraförekommerskyldigheterEftersom liknande

punkten 4intagits bestämmelsei EES-avtaletharrättsakter en
informations-motsvarandeEFTA-stat hari protokoll l där det sägsatt en

EFTA-har.medlemsstaternaanmälningsskyldigheteroch som

uppgifter till EFTAzs över-sinadock lämnaskallstaterna

ständiga kommitté.ESA till EFTAzsvakningsmyndighet och

omfattasproduktsäkerhetsdirektivet kommerOm ettatt av
anmälningsskyldig-EES-avtalet blir reglernatilltilläggsavtal om

skallanmälningsskyldighetenför Sverige. Hurhet gällande även

regeringen ikan bestämmasfrågafullgöras dockär avsomen
personliggällerockså skett detförordning. Så har nären

dettabestämmelseleksaker. Enskyddsutrustning och om

produktsäkerhetslagen.förasdärför intebehöver
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Ett särskilt problem uppkommer dock när det gäller artiklarna 7
och Dessa föreskriver kommsisionen skallatt kontrollera om
vidtagna åtgärder överensstämmer med direktivets syften. Om

kommissionen finner så inte falletär skallatt den enligt artklel

7 tillbaka till den medlemsstatrapportera har vidtagitsom
Ävenåtgärden. så inte sägs uttryckligen får det förutsättasom

medlemsstaten då skallatt rätta till det felaktiga ingripandet.

För EFTA-länderna gäller enligt EES-avtalet ESA givitsatt
motsvarande befogenheter kommissionen i detta avseende.som
Om EES-avtalet ändras till omfatta även produktsäkerhets-att
direktivet kommer nämnda regler kräva idet svenskatt rättatt
finns möjlighet rätta till felaktigt ingripandeatten kanett som
ha meddelats dom i Marknadsdomstolen. Denna situationgenom
påminner den kan uppkomma ingripandeom skettsom ettom
med stöd artikel Hur detta problem kan tänkas lösasav
kommer diskuteras inärmare nästaatt avsnitt.





Åtgärder på gernenxkapsnivd l4l

Åtgärder på gemenskapsnivå

I EG:s produktsäkerhetsdirektiv, artiklarna 9-11, öppnas en
möjlighet för kommissionen i vissa fall fatta föratt medlems-

bindande beslutstaterna ingripanden särskilt farligaom mot
Ett sådant beslut kan fattas baravaror. i fråga utgörom varan

allvarlig och överhängande risk.en Dessutom krävs föl-att att
jande förutsättningar är uppfyllda:

eller flera medlemsstater har vidtagiten åtgärder- mot varan,
medlemsstaterna har olika uppfattning vilka åtgärder- om som
bör vidtas,

riskerna med kan inte kommas åt någotvaran- genom annat
förfarande i gemenskapslagstiftningen och
riskerna kan elimineras effektivt bara åtgärder- attgenom
vidtas på gemenskapsnivå.

I sådana fall får alltså kommissionen enligt särskild proceduren
i artikel l l fatta beslutsom anges kräver medlemsstater-attsom

vidtar någon de åtgärderna i artikel 6.lav d-h,som anges
exempelvis säljförbud eller återkallelse. Sådana åtgärder måste
medlemsstaterna vidta inom tio dagar från beslutet de ärmen
endast giltiga i månader visstre möjlighet finns till förläng-
ning.

Om Sverige blir medlem i EG kommer sådana kommissionsbe-

slut har gälla även här.som angetts Detattnu är emellertid
troligt Sverige redanatt EES-avtalet kommer bligenom att
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tillämpas här.skyldigt till det angivna förfarandet kanatt attse
produktsäkerhets-Som tidigare kan förväntasnämnts det att

justeringardirektivet införlivas i EES-avtalet. Dekommer att

diskuteras föri fall i avtalet när-sådant kan behöva görassom

nödvändiga ändringar harvarande inom EFTA. Ett förslag till

få befogen-ESA. förslaget skall ESAredan utarbetats Enligtav
föreslåskommissionen har. Vidareheter motsvarande dem som

rådgivande kom-kommitté bildas denatt motsvararen ny som

kommissionen i nödsituationer.mitté skall biståsom

diskuterade kan för Sveriges del skapa prob-Den proceduren

minst konstitutionell Problem uppstårlem, inte natur. omav

inte bifaller åtgärderMarknadsdomstolen talan moten om en

därefter EG-land ingripandeoch något görannat ettvara om
framleder till kommissionsbeslutettmot samma vara som

enligt artikel

framförPrincipen EG-rättens företräde nationell ochrättom
rättskipning diskuterats i grundlags-dess påverkan bl.a. har

SOUEG och våra grundlagarutredningens betänkande

1993:14 promemorian EG förslagi Våra grundlagar ochoch -
till1993:36. sigUtredningen begränsartill alternativ Ds JU

några ändringar idiskutera nödfallsproceduren påkallaratt om

produktsäkerhetslagen.

Om beskrivna situationen skulle uppstå, dvs.den omovan
ingripa MarknadsdomstolenSverige åläggs att mot vara somen

finns i produktsäker-ingripatidigare inte funnit skäl mot,att

förmöjligt domstolenhetslagen bestämmelse detgör atten som

20 § produktsäkerhetslagenEnligtfråga påpröva nytt.samma
särskilt skälellerförhållandenfår när ändradeså ske annat
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116prop.l98889:23det. förarbetenaföranleder I sägs atts.
föromprövning skall kunna göras beläggnärt.ex. varasnya en

fram erfarenheterfarlighet kommit och ytterligarehar när vun-

riskerna.Det skall möjligt upphävanits också attvaraom

exempelvis meddelat säljförbud visar sigdetett attom senare

obehövligt. Det finnas grund fördetta måste dock klarenvar
domstolsprövning tänktändrad och bestämmelsen är atten

tillämpas restriktivt.

Även skisserade naturliga skäl intedet problemetom avnu

20 §diskuterats vid tillkomsten utredningen attav anser parag-
rafens och vad i förarbetena detordalydelse görsom anges

möjligt i sådana situationeranvända den de nämn-att som ovan

Direktivet visserligen, i fråga nödfallssituationernada. synes om
artikeli utgå från medlemsstaterna skall vidta de åtgärderatt

ikommissionen beslutat förnyad prövning denågonutansom

nationella Det inte strida direk-instanserna. kan dock motanses
prövning företas.tivet sådanatt en

Med hänsyn anfördatill det utredningen produktsäker-attanser

hetslagen med anledninginte behöver ändras eller kompletteras

artiklarna 9-11 i direktivet.av

9kan befogenheter enligt artikelDet kommissionensnämnas att

från kommissionensTyskland. Enligt uppgifthar ifrågasatts av

Policy Service pågår f.n.en där Tyskland görConsumer process

fråga förenlig Romfördraget.artikeln i inte medärgällande att





resursbehovKostnader och

19 Kostnader och resursbehov

ändringar i produktsäkerhetslagenförslag tillDe ut-som
fram inte någraredningen lagt torde komma orsakahar att

för intressent på produktsäker-nämnvärda kostnader någon

förDet kan dock förutses Konsumentverket,hetsområdet. attatt

EG-rättsakterproduktsäkerhetsdirektivet och andraikraven

sintillgodoses, få utvidga marknads-skall kunna kommer att

kontroll.

fördet ingår i uppdragetDet bör i sammanhanget nämnas att

Konsumentpolitiska kommitténtidigareden berörda att

marknadsövervakningen konsumentomrâdetundersöka hur

vilkaorganiserasmed anledning EES-avtalet bör samtav

föreligger.ñnansieringsalternativ som
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20 Ikraftträdande

Enligt produktsäkerhetsdirektivet skall direktivet införlivatvara
i EG:s medlemsstaters rättsordningar 29den juni 1994.senast
Som tidigare nämnts omfattas produktsäkerhetsdirektivet inte

EES-avtalet. Det kan emellertidav kommerantas att parterna
fatta särskiltatt beslutett även detta direktivatt skallom

omfattas EES-avtalet. Enligt utredningenav mening bör det
ankomma på regeringen besluta näratt de föreslagnanu
ändringarna i produktsäkerhetslagen skall iträda kraft.
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21 Specialmotivering

la§

I paragrafen, är har tagits definitionsom begreppetny, en av
Dessutom innehåller paragrafenvara. bestämmelseen tarsom

sikte på den situationen har infogatsatt eller bliviten vara en
beståndsdel i lös egendom eller i fast egendom.annan

Bestämmelserna vad i 2motsvarar sägs § första stycketsom
produktansvarslagen. De har behandlats i den allmänna
motiveringen, avsnitten 8 9.2.och

4 §

Paragrafen innehåller för närvarande bestämmelser vilkaom
myndigheter utövar tillsyn över lagen. Bestämmelsernasom
föreslås bli flyttade med oförändrad lydelse till 23 §en ny a
under den befintliga rubriken Tillsyn m.m..

I utredningsförslaget har i paragrafens första stycke tagits en
generalklausul, motsvarande EG-direktivets allmänna säker-
hetskrav enligt artikel 3.1. Skälen för införandet av en
generalklausul har redovisats i den allmänna motiveringen,
avsnitt l l

.
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I näringsidkare får tillhandahållabestämmelsen sägs att en en
Deneller tjänst bara den kan säker. närmarevara en om anses

innebörden näringsidkare och tillhandahållabegreppenav
10 motiveringen.har behandlats i avsnitt i den allmänna

10 omfattarSom påpekats i avsnitt begreppetredan har

importörs åtgärdtillhandahålla inte bara tillverkares elleren

marknaden place the marketsläppa produkt påatt ut en on

återförsäljare.åtgärder vidtas exempelvis Påocksåutan avsom
innefattas i näringsidkarkedja imotsvarande alla ledsätt en

näringsidkare.begreppet

enligtDen tröskel måste ha för åtgärdattpasserats ensom
frågaproduktsäkerhetslagen skall kunna vidtas produkten iär att

har blivit tillgänglig den har släppts på marknad-att utgenom

en. Enligt utredningens mening det rimligt dettaär att attanse

i EG-kommissionenenlighet med vad uttalat sker när- -
från tillverknings- importstadiet tillprodukten ellerpasserar

därefterdistributions- användningsstadiet. Lageneller kan

tillämpas varje tillhandahållande farlig produkt, oavsettav en

i vilket distributionsled det sker.

tillhandahålla finns det anledningNär det gäller begreppet att

Skade-erinra gäller enligt produktansvarslagen.vadom som
bli satt produkten iståndsskyldig enligt den lagen kan den som

enligt engelska direktivtexten put theomlopp eller den

circulation.product into

följandeanförs bl.a.I förarbetena till produktansvarslagen om

sätta i omlopp. En produkt hardär användaden sattstermen
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i omlopp tillverkaren dennenär har fullbordat tillverknings-av

och fört in produkten i detprocessen ekonomiska kretsloppet,

t.ex. överlämna den tillatt nästa igenom distributionsked-steg
jan. Produktansvaret inträder således typiskt först närsett- -
produkten har lämnat tillverkarens kontroll. Det avgörande

är normalt denmomentet slutliga besittningsövergången från
tillverkaren till någon självständigt.ex. transportör.annan, en

För enligt produktansvarslagenatt skall inträdaansvar krävs
inte produkten har överlåtitits.att Lagen täcker även uthyrning
och förvärvsmässig upplåtelse, liksomannan övriga situationer

när någon med den ansvariges tillstånd har tagit befattning med
produkten för konsumera elleratt använda den. En produkt sätts
däremot inte i omlopp den exempelvisattgenom transporteras
till tillverkarens lager. Så sker inteeget heller, produktenom
endast lämnas för vetenskaplig provning eller testning i ett
fristående testningsinstitut. Däremot har den i omlopp,satts om
den har lämnats till spekulant för påseende eller ingår ien en
provsäljningskampanj. Varor har lagts på hyllan isom ut en
snabbköpsbutik får i allmänhet i omloppsattaanses vara av
butiksinnehavaren när kunderna plockar till sig dem prop.
1990912197 118.s.

Vad sålunda har innebördensom begreppetsagts sätta iom av
omlopp vid handen det har vidare innebördger att en
begreppet släppa på marknaden. Begreppetut sätta i
omlopp itorde emellertid i allt väsentligt till-motsvara
handahålla.
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varjemed säkerEnligt andra stycket vara somvaraavses en
användningsförhållandenrimligt förutsebaraunder normala eller

förenligrisksådan ärrisk barainte någon ellerutgör somen
egendom.för ochskyddsnivåmed kraven hög personeren

väsentligt med vadi alltBestämmelsen överensstämmer som

medEG-direktivet2 ienligt artikel b första stycket enavses

safe product.

särskiltomständighetertredje exempelI stycket somges
fyrasäker. Deärvid bedömningenskall beaktas varaav om en
2artikeli bmed vad sägsförsta överensstämmersatserna som

i direktivet.

huruvidabeaktasockså skallfemte detI sats att varanangesen
problemstandarder. Dettaochuppfyller gällande regler

artikel innehållerdirektivet. Dennai artikel 4 ibehandlas

i princip skallföreskrifterutförliga regler varam.m. somom
inteUtredningen harför skall säker.uppfyllda att ansesen vara

motsvarighet till dessadirektinföradet motiverat attansett en
väsentligttorde i alltDei produktsäkerhetslagen.regler

13.1.vidare i avsnitti dag segäller redanvadmotsvara som

styckeni föregåendevadEnligt fiärde stycket skall sägssom
Ocksåför tjänster. näri tillämpliga delar ävengällaom varor
skyddsni-högkraventjänster skall således bl.a.det gäller en

tillgodoses.för och egendomvå personer
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6§

Som förutsättning för säljförbud gäller enligtett paragrafen i

dess nuvarande lydelse näringsidkare tillhandahålleratt en en
eller tjänst medför särskild risk för skada påvara som person

eller egendom. I den föreslagna lydelsen paragrafen talas detav
i stället eller tjänst inteatt säker.är Skälen förom en vara en
ändringen har redovisats i 13.1.avsnitt

Som har anmärkts i avsnitt 13.1 torde lagändringen knappast

medföra någon skärpning det allmänna säkerhetskravet,av
jämfört med den praxis gäller för närvarande.som

6a0ch7§§

I paragraferna har gjorts ändringar motsvarande den i 6

80ch 9 §§

Även dessa paragrafer har ändrats, så det förutsättningatt som
för återkallelse krävs respektive tjänsten inteatt ärvaran
säker.

I paragraferna föreslås dessutom den ändringen återkallelseatt
skall kunna ske inte bara från den innehar ellersom en vara
egendom har med tjänst för brukaavsetts densom atten utan
även från den innehar eller egendomen någonsom varan av

Återkallelseanledning. kan således ske frånannan även

exempelvis återförsäljare. Skälen för utvidgningen haren
utvecklats i l2.3.avsnitt
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§23 a

4gällandeParagrafen helt denmotsvaras av nu

26 §

Ändringen i 4bestämmelsernanuvarandeföranledd deär attav

23§ flyttats tillhar a

Ikraftträdande m.m.

sekraft regeringen bestämmerförslås i den dagLagen träda

intetorde20. särskilda Övergångsbestämmelseravsnitt Några

erforderliga.vara
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1993-04-22regeringssammanträdevidBeslut

Davidson, anför.Civildepartcmentet, statsrådetChefen för

l förslagMitt

produktsäkerhetslagentillkallas förföreslår utredare överJag attatt seen
1988:1604.

skallUtredaren
produktsäkerhetslagenändringar iförslag till deundersökaoch lämna som- till EG:s regler området,med hänsyn påbehövs

till skyddlagstiftningsåtgärder kan behövasoch föreslå deöverväga motsom- tjänster i offentlig verkvnyttjar ochför enskildaskador personer som varor
samhet.

Produktsâkerhetslagcn2

och tjänstermotverkaProduktsäkerhetslagenhar till ändamål attatt varor orsa-
i fråga sådana ochegendomsskador. tillämpaseller Lagenkar om varorperson-

i intenäringsverksamhetoch konsumentertillhandahålls itjänster somsom
utnyttja för enskilt brukkommaomfattning utnyttjar eller kanobetydlig att

konsumenttjänster konsumentvaror.och
med de förbehåll iomfattar i princip alla varuslag,Lagen som anges av-

fysiskaflyttbara, föremål.i huvudsaksnitt lösören, dvs.Med varor avses
tillämpas varje tillhandahållandeomfattar tjänster.Lagen också Lagen av

marknaden.näringsidkare den svenska Lagentjänsteroch görvaror som en
nyttjanderätt tilltillämplig erbjudanden och upplåtclserocksåär varor,om av

dvs. uthyrning.
tjänster produkter förorsakarfarliga ochFör motverkaatt att person-varor

säkerhetsinformation,kan näringsidkare åläggas lämnaoch sakskador atten
i fråga säljförbud, lämnaförbjudas tillhandahålla produkten åläggas attatt
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varningsinformation åläggas återkalla produkten återkallelse.samt Enatt
näringsidkare kan också förbjudas farlig exportförbud.att exportera en vara

Ett åläggande säkerhetsinformation innebär näringsidkaren i frågaattom
åläggs i sambandmed produkt tillhandahållsatt lämna informationatt en somhar särskild betydelse för förebygga den orsakar eller egendomsatt att pcrson-
skador.

Säljförbud innebär näringsidkaren förbjuds tillhandahålla produktatt att en
medför särskild risk för eller egendomsskador.som person-

Varningsilzformation information näringsidkare skall lämna tillavser som en
brukarna de förvärvatnär redan har farlig produkt.en

AEtt åläggande återkallelse innebär näringsidkare har tillhanda-attom cn som
hållit farlig produkt åläggs återkalla den från brukarna.atten IEtt exportförbud, slutligen, innebär näringsidkare iinte fåratt en exportera enfarlig till land.ett annat ivara

Marknadsdomstolenbeslutar åläggandenoch förbud, normalt talanom av
KonsumentombudsmannenKO. Domstolen kan också förordna farligaatt
produkter skall förstöras. gällerDetta áterkallad särskilt farligärom en vara
eller riskerna med den särskiltärom stora.

Det i förstaär hand företagensjälva skall för förhållandenaattsom svara
marknaden i fråga produktsäkerhet tillfredsställande.är Företagen skallom
vidta de åtgärder behövs för förhindra åskadefall.attsom EInnan talan åläggandeeller förbud väcks vid Marknadsdomstolenskallen om X
normalt förhandlingar mellan tillsynsmyndigheten och nätingsidkaren ha ägt
rum.

Konsumentverket tillsynhar lagenöver följs beträffande tjänsteratt ochvaror
inte specialreglerade.är För specialreglerade och tjänster liggersom varor

tillsynsansvaret den specialmyndighet enligt specialregleringen till-ärsom
synsmyndighetför tjänsteneller i fråga. Produktsäkerhetslagenkomplette-varan

såledesden speciallagstiftning finns hur och tjänster skallrar som om varor vara
beskaffade.

3 Begränsningari produktsäkerhetslagenstillämpningsområde

Produktsäkerhetslagen framgått,harär, tillämplig på tjänster.ochsom varor
Däremot omfattar den inte exempelvis marknadsföringslagen1975: 1418som-andra nyttigheter, fastsåsom egendomoch byggnaderpå mark.annans-

Men inte heller alla och tjänster omfattas produktsäkerhetslagen.Tillvaror av
börja med gäller tidigareden berörda begränsningenatt lagen bara till-äratt

lämplig sådanapå produkter som konsumenter i inte obetydlig omfattning
utnyttjar eller kan komma utnyttja för enskilt bruk. Produkteratt utesluvsom
tandeanvändsyrkesmässigteller bara undantagsviskommer till användningsom
i privatlivet faller såledesinte under lagen.

Ytterligare begränsning ligger i produkt, för omfattasatten atten av pro-duktsäkerhetslagen, tillhandahållasmåste i näringsverksamhet. liggerI detta
produkten tillhandahållasmåste näringsidkareatt i dennes näringsverk-av en

samhet.Genomdennaavgränsningfaller sådanaprodukter bort uteslutandesom
eller till helt övervägandedel användsi verksamhet bedrivs i offentligrätts-som

N
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liga former, såsominom den offentliga hälso-ochsjukvården, i allmännaskolor,
daghemoch fritidshem i den allmänna åldringsvården.Det betydersamt således

de produktsäkerhetsregleratt det fråga inteär tillämpligaär påsom nu om
exempelvissådant sjukvårdsutrustning för användningi den allmännasjuk~som
vården eller leksaker eller lekredskap specialgjordaär för kommunalasom
daghem. Men samtidigt skall tilläggas åtskilliga produkteratt allmänhetensomkommer i kontakt imed offentlig verksamhet omfattas lagstiftningen, efter-av

de också ianvänds privatlivet. Det gäller flertalet leksaker,som liksomt.ex.
möbler och inredning, redskap förekommer inomsamt såväl sjuktannan som
vården och det allmänna utbildningsväsendet inom enskild verksamhetsom avsådantslag, liksom i privatlivet.

4 Förhållandenainom EG

EG lägger vikt vid tjänsterochstor skallatt säkra. Det har utarbetatsvaror vara
flera direktiv produkters säkerhetoch utvecklatsäven informationssystemom på
området,

År 1985 inom EG beslut förtogs metod utformningenett sådanaom en ny avdirektiv reglerar produkters beskaffenhet,provning och kontroll.som syfteEtt
medden metodenThe New Approach bl.a. effektiviseranya och ökaattvar
takten i direktivarbetet och därmed minskaäven antalet tekniska handelshinder.
Den traditionella harmoniseringsmetodenhade inneburit direktiven innehöllatt

mångfald tekniska detaljer, vilket bl.a. medfördeen långsamtoch tidskrävairett
de arbete.

EG-direktiv har utformats enligt den metodeninnehållersom bindande,nya
relativt allmänt hållna, väsentliga säkerhetskrav på produkterna fråga.i Ut-
formningen de tekniska specifikationerna, vilka skall säkerställaav produkatt

uppfyller direktivens säkerhetskrav,terna överlämnas åt de europeiska standardiseringsorganeitCEN och CENELEC. Alla produkter uppfyller desomväsentligasäkerhetskravenhar tillrätt marknadstillträde. Olikartade utföranden
kan godtas, under förutsättning produkterna uppfyller säkerhetskraven.att

Vid sidan de regler vissa slags såledeskommerav om gällavaror som attinom EG införs också produktsäkerhetsreglernu generellt slag. EG:sav meraministerråd beslutadesåledesden 29 juni 1992 generellt produktsäkerettom
hetsdirektiv. iJag det följande översiktlig presentation direktivet.ger en av

5 EG:s produktsäkerhetsdimktiv

Syftet med direktivet säkerställaatt productanges attvara en vara somkommer pá marknaden är säker.ut På regleras särskilt andravaror som avdirektiv är produktsäkerhetsdirektivetdock tillämpligt bara i sådanaavseenden
de direktiven inte behandlar.som

Den grundläggandeprincipen enligt direktivet är tillverkare bara skallatt enföra säkraprodukter på marknaden.ut
Direktivet framgått, sikte farligatar, på products. Med dettasom uttryck

torde däremot inte tjänster.menasvaror men
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direktivetl föreskrivs vidare artikel 3.2 tillverkare skallatt en
konsumenternainformation det möjligtgör för dem delsge bedömasom att-
riskerde förbundnaär med under dess normala eller rimligtsom en vara

förutsebara användningstid, inte riskerna klart framgår varningar,om utan
dels vidta försiktighetsmått riskerna,att mot
vidta sådana ochmått detgör möjligt för tillverkarensteg själv såvälsom att
få vetskap risker kan upphov till genomföraom lämpli-som varan attge som

åtgärder för undvika riskerna, nödvändigtattga dra tillbakaattom genom
från marknaden.varan

De mått och åsyftas skall exempelvis kunna innefattasteg märkningsom aveller varupartier så de kan identifieras, kontrollattvaror prövningav prover, avklagomål, liksom information tillsynsverksamheten frågai till demom somdistribuerar varorna.
föreskrivsDet vidare artikel 3.3 det skall krävasatt demav somdistribuerar de handlar med tillbörligatt för medverka tillvaror attomsorg attdet allmänna säkerhetskravetefterlevs, framför allt inte tillhandahållaattgenom

de eller borde ha förstått inte uppfyllervet detta krav.varor som De skall också
bidra till redan finns marknadenatt säkra,är särskiltvaror som attgenomvidarebefordra information och medverka i åtgärder risker.om mot

l direktivet i allmänna vilka säkerhetskravtermer skallanges som en varauppfylla. Där såledessägs artikel 4 det inte finns någraatt, särskildaom
säkerhetsregler inom EG för i fråga, denna skall säker denvaran anses omde nationella säkerhetsreglermotsvarar gäller i det medlemslanddärsom varaniär omlopp förutsatt dessa i linjeår med Romfördraget,att särskilt artiklarna
30 och 36.

Om det inte heller finns några nationella rättsregler med hälso- och säker
hetskrav på i fråga, skall spörsmålet denna uppfyller det allmännavaran om
kravet på säkerhetbedömasmed utgångspunkti frivilliga nationella standarder

återspeglar europeisk standardeller tekniska specifikationersom inomen EG,
Om sådanasaknas, får hänsyn i stället till nationella standarder itas landdet
där i omloppär eller till allmän sedvänjathe codesofvaran good practice i
fråga hälsaoch säkerhet detpá berörda området. sistal hand fårom prövningen
göras med utgångspunkti utformning och tekniska beskaffenhetoch tillvarans
den säkerhet konsumenternarimligen förväntar sig.som

Direktivet förutser artikel 4.3 kan visa sig farligatt även denen vara omöverensstämmer principermed det slag har nämnts l fallsådantav som ettnyss.
skall behöriga i medlemsstaternaha möjlighet vidta lämpliga åtgärderorgan att
för begränsamöjligheten försatt på marknaden, liksomatt förutvaran att ta
bort den från marknaden. Däremot direktivet, tillsäger skillnad från produkt-
säkerhetslagen,inget exportförbud.om

Direktivet ocksåvilka maktmedel medlemsstaternaskall till sittanger hasom
förfogande. Där slås såledesfast artikel 5 medlemsstaterna utfärdaskallatt
sådanlagstiftning behövs för tillverkare och distributöreratt handla isom att
samklang med de krav i direktivet så de placerassom att påanges varor sommarknaden säkra.är Det betonassärskilt medlemsstaternaskallatt ombesörjaatt

finnsdet myndigheter tillsynutövar över endast säkra produkter place-som att
på marknaden. Dessa skall ha nödvändiga befogenheter vidtaras organ att

sådanaåtgärder de skyldigaär enligt direktivet,göra inklusive möjlig-som att
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heten meddela lämpligaatt påföljder penalties vid handlande i strid motdirektivet.
l direktivet finns också regler s.k. notilikation och utbyteom information.avHär slås fast medlemsstatatt på någoten begränsarsätt möjligheternasom för

placerasatt påen marknaden,vara eller kräver den skallatt bort frånsom tasmarknaden, normalt skall underrätta EG-kominissionen detta. Kontmissio-omskall sedan förhandlingarnen ta med berördaupp och, ingripandetparter ombefogat, underrättaanses medlemsstaterna detta. Anser kommissionenom detskall medlemsstatenmotsatta, i fråga underrättas detta.omKommissionen har också själv möjlighet i vissa fall fattaatt beslut innesombär medlemsstatatt bliren tvungen tidsbegränsatgöraatt ingripande.ettDirektivet innehåller vidare regel artikel 12,en
innebär sekretesssom skallatt råda i fråga sådan information fram-om somkommer vid tillämpningen direktivet. för sådaninformationav utom som avsersäkerhetsegenskaper.en varas Sådaninformation måstegöras allmänt tillgäng-lig, hänsyn till hälsaom och säkerhetpersonens talar för detta.Direktivet skall införlivat med medlemsstaternasvara lagstiftning densenast29 juni 1994.

6 Harmonisering med EG:s regelverk

Sverige har tillsammans med övriga EFTA-länder undertecknatsex avtalet medEG och dess medlemsländer Europeiska ekonomiskaom samarbetsområdetEES. Riksdagenhar den 18 november 1992godkänt EESavtalct. Regeringenhar ratificerat avtalet. Med anledning vissa avtalsparteratt inteav har ratificeratEES-avtalethar Sverige tillsammans med övriga avtalsparterden 17 1993marsundertecknat protokoll medett ändringar i EES-avtalet.
Redan tidigare, den l juli 1991, har Sverige ansökt medlemskapi EG.omMedlemskapsförhandlingarnahar inletts den februaril 1993.
EES-avtaletomfattar skyldighet för Sverige införaen ochatt svenskaanpassaregler till de EG-regler avtalet hänvisar till.som Det gäller sådanaEG-rättsakterhar publicerats föresom den l augusti 1991.
l fråga rättsakter har publiceratsom eftersom den 31 juli 1991, föremenikraftträdandet EES-avtalet, avsiktenärav de avtalsslutandeatt skallparternafatta beslut avtalet ändrasatt tillom omfatta även dessa.att EESavtalets reglerbeslutsfattandeskall därvidom tilllämpas.
Det kan tilläggas svensktatt medlemskapett i EG torde innebära samtligaattEG-rättsakter kommer gälla i Sverige,att såvida inte särordningar förhandlasfram.
Den svenska produktsäkerhetslagenavviker i olika hänseendenIran EG:sdirektiv allmän produktom Mot bakgrund vad jag har anförtav nuaktualiseraslagstiftningsâtgärdcr med anledning detta direktiv.av
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produktsäkerhetslagensi tillämpKritiken nuvarande begränsningar7 av
ningsområde

delämplighetenifrågasattesproduktsäkerhetslagenvid tillkomstenRedan avav
redovisat.tillämpningsområde jag tidigare har Sär-begränsningari lagens som

itillämplig och tjänsterlagen inte påskilt kritiserades förhållandet äratt varor
offentlig verksamhet.

remissyttrande betänkandetsåledes i sittKonsumentverket anförde över
medtill för propositionen1987:24, låg grundProduktsäkcrhetslagSOU som

198889:23, inte godtagbartdetförslag till produktsäkerhetslagprop. att var
tjänsterutesluta sådana ochtillämpningsområdet för lagenfrånatt somvaror

ioffentliga hälso- och sjukvården,använder i denenskilda människor endast
handlarEnligt Konsumentverket det häroch fritidshem.skolor och daghem

själva sina intressenliten omfattning kan bevakamänniskor i mycketsomom
riskerna ofta sådana de intedärför särskilt Enligt verketoch ärär attutsatta.

redan i samband upphandling-uppmärksammas medrimligen kan förutseseller
i fråga.och tjänsternaav varornaen

anfördeemellertid inte linje. skälgick denna SomFöredragandestatsrådet
imedenskilda människor kommer i kontaktfarliga produkterhon bl.a. att som

kommautsträckning också skulleoffentliga miljöer i praktiken is.k. attstor
privatlivet.eftersom de används ilagstiftningen,underkastade ävenvara

propositionen i flerariksdagsbehandligen begärdes motio-sambandmedl av
i huvudsak i linje vadtillämpningsområde, medutvidgning lagensen avner

l98889zL 9-12.föreslagit motionernaKonsumentverkethade
emellertid inte förorda198889:LUl3 berettLagutskottet bet. att enva.r

motionärernasi enlighet med önske-utvidgning tillämpningsområdelagensav
befogat människorframstår enskildadetmål. Utskottet uttalade attatt gessom

tillhandahållsoch tjänster demförekomsten farligaskydd motett somav varor
från näringsidkare.förvärvas för brukdå dei andra sammanhangän eget en

för bedömning hur sådantillade det saknasunderlagutskottetMen att en enav
tjänster lämpligenutformasoch vilka och den börlagstiftning börnärmare varor

bli föremål för utredning. Ut-fråganomfatta. Enligt utskottet borde snarast
offentliga området,beträffande produktsäkerheten detskottet hemställde att

skullemotionerna sin meninganledning de nämndariksdagen med gesomav
anfört. följde utskottetshade Riksdagenregeringen till känna vad utskottet

198889:61.förslag rskr.
inom Civilde-riksdagsbeslutet har detanledning det nämndaMed av nyss

änd-förslag till1991 promemoria med22 aprilden upprättatspartementet en
promemorian,C9l854MA. l harproduktsäkerhetslagendnrringar i som

skallnäringsverksamhettillhandahålls iföreslåsremissbehantllats. att varor som
tillhandahållandetoberoende skerproduktsäkerhetslagen,omfattas av omav

till-förslag utvidgning lagenseller inte. Någotdirekt till konsument om aven
beträffande har inte lagts fram ellertjänsterlämpningsotnrådc närmare utretts.

förslaget skulle kommaanalys vilkaNågon attnärmare varor som genomav
flera remissinstanser, däriblandinte Somomfattas harlagen presenterats.av

lagtekniskaframhållit, medför promemoriansockså harMarknadsdotnstolen,
utvidgningen.åsyftadedenlösning inte åstadkommeratt man



Bilrzga l l6l

8 Behovet åtgärderav

Sveriges närmande till EG nödvändiggör, jag tidigare harsom utvecklat, enanpassning svensk lagstiftningav till EG:s regelverk. Det produktsäkerhets-direktiv nyligen har antagitssom ingår visserligen inte i det regelverk somSverige i och med EES-avtalet har åtagit sig övena.att All sannolikhet talaremellertid för vi kommerattI bli skyldigaatt införlivaatt också detta direktiv’ med svensk rätt, tillägg till EES-avtaletgenom eller ett medlems-genom senarekap.
Av min tidigare redogörelse för EGzs produktsäkerhetsdirektiv framgår attdetta på olika sätt avviker från produktsäkerhetslagen.Det är uppenbart fleraattavvikelsernaav är sådana de nödvändiggöratt eller ändradesvenskanya regler.Innan kan ställningman ta till frågan i vilken utsträckning svenska lagstift-ningsinsatserblir nödvändiga med anledning direktivet, måsteav detta analyse-närmare. Jagras därför detanser att är angelägetatt göra sådannu analysenoch överväga vilka ändringar i produktsäkerhetslagen behöver förgörassom attden till EG:sanpassa regler på området. För ändamåletbör särskild utredareentillkallas.
Utredarens uppdrag bör emellertid inte begränsastill att över produkt-sesäkerhetslagenmed hänsyn till EG:s regler på området.Enligt min mening saknasdet fortfarande tillräckligt underlag för bedömaattfrågan lagstiftningom en produktsäkerhetom på det offentliga området i linjemed vad riksdagen har uttalat detta. För kunnaom att ställningta till dennafråga krävs närmare analysen vilka och tjänsterav varor sådanlagstift-som enning lämpligen bör omfatta hur ochsamt ingripandenmot skallvem kunna ske.Av betydelse i sammanhangetär också de ändringar i svensk lagstiftning påproduktsäkerhetsområdet har gjorts ochsom kan kommasom behövasatt somföljd EES-avtalen ettav och kommandeett svenskt medlemskap i EG. l ut-redningsuppdraget bör därför ingå utredarenatt också överväger och läggerfram förslag till sådanlagstiftning kan behövasförsom konsumenternaatt skallskyddett farligamot och tjänstervaror de erbjuds inomsom förramenoffentlig verksamhet.

9 Uppdraget

Utredaren bör överväga vilka ändringar kan behövasom göras i produktsäker-hetslagen med anledning EG-direktivet allmänav produktsäkerhet.om Utred-ningsarbetet skall inriktatvara finnaatt sådananäringsrättsliga lagtekniskalösningar motiveras EC-direlaivet .som i fråga,av i första hand inom förramenproduktsäkerhetslagen.
Därutöver skall utredaren överväga och lämna förslag till sådanlagstiftningkan behövas tillsom skydd farligamot och tjänstervaror enskilda fysiskasomerbjudspersoner även i sådan ojferxllig verksamhet inte ärsom att anse somnäringsverksamhet. Jag vill i dennadel göra några avgränsningar och precise-ringar utredningsuppdraget.av
Den offentliga verksamhet allmänhetenkommersom i kontakt med kan varamycket olika karaktär.av Utredaren bör dock inte låta sina övervägandenspän-
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över hela det offentligrättsligana området. inriktningen måste produkt-attvarasäkerhetsregler bör övervägas på sådanaområden där individen har kund-ettliknande förhållande till det offentliga. Jag syftar såledespå sådanasituationerdär individen istår kontakt med statligt ellerett kommunalt för fåorgan attservice något slag eller utnyttja statligav eller kommunal egendom.Exempel på områden där behovet regler produktsäkerhetav bör kunnaomövervägas är hälso- och sjukvården, utbildningsväsendet,barnomsorgen, äldre
omsorgen och fritidsverksamhet.samt sport- Det är utredarens uppgift attundersöka det också finns andraom områden i den offentliga sfáren där särskiltda produktsäkerhetsregler behövs.

Jag vill tillfoga det bör ståatt utredaren fritt föreslå de lagtekniskaatt läs-ningar kan lämpliga.som vara
Utredaren skall beakta innehållet i regeringens allmänna kommittédirektivdir 1984:5 till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utred-ningsförslagens inriktning. Utredaren skall ocksåbeaktaregeringensdirektiv tillkommittéer och särskilda utredare angåendeEG-aspekter i utredningsverksam-heten dir. 1988:43.
Utredaren skall eventuella kostnadskonsekvenserange de förslagav somläggs fram även lämna förslagsamt till finansiering de merkostnaderav somkan uppstå på grund förslagen.av
Utredaren skall redovisa sina övervägandenoch förslag i fråga om en an-passning produktsäkerhetslagentillav EG:s produktsäkerhetsdirektiv densenast1 oktober 1993.
Arbetet i sin helhet skall slutfört den juli1vara 1994.senast

10 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställerjagnu regeringenbemyndi-attdet statsråd föredrargar ärendensom rör produktsäkerhetsom konsument-påområdet
tillkallaatt särskild utredare omfattaden kommittéförordningenav-1976: l 19 med uppdrag göraatt översyn produktsäkerhetslagen,en- avbesluta sakkunniga.att sekreterareom experter, och biträde åtannat utreda-

ren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnadernaatt skall belastatrettonde huvudtitelns anslagUtredningar m.m.

ll Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden och bifaller hemrställan.

Civildepartementet
REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1993
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COUNCILDlR£ClTVE9259EEC
of 29Jun:1992

generalproductsafeteyon

THECOUNGLOFTHEEUROPEANCOMMUNITIES, Whereasproduction capitalequipment, goodsandother
produasusedexclusivelyin the of tradecontext a orbusiness covered thisDirective;arenot

Havingregard the establishingTreaty theEuropeantoEconomicCommunity.andin particularArticlel00a Whereas,the ofin absence specificthereof, safetyprovisions,morewithintheframeworkofCommunityregulations,covering
theproductsconcerned,the ofprovisionsthisDirectiveareHavingregard theproposalfromtheCommissionl,to apply;to

lncooperationwiththeEuropeanParliament1, Whereaswhenthere specificrulesofCurnmunirylaw,areof thetotalharmonization andin particularrulestype,adoptedHaving thebasisoftheregard the approach,whichopinionof the laydownEconomicandSocial onto newobligationsCommittee3, regardingproductsafety,furtherobligations
should beimposed economic regardsnot on operatorsastheplacing themarketof productscoveredbymdronWhereas important adopt withtheaimofto rules;measuresprogressivelyestablishingtheinternalmarket periodoveraexpiring 31 December whereas1992; the internalon

marker oomprise withoutinternalfrontiersto inanarea Whereas.whenthe ofprovisions specificCommunitywhichthefree of goods, andservicesmovement persons. regulations only certain of safetycover aspeas orcapital ensured; ofrisks ofCategories in theproducaconcerned,therespectobligationsof economic in of suchoperators respectdeterminedsolelybythoseprovisions;aspeasareWhereas MemberStateshaveadoptedhorizontalsomelegislation productsafety,imposing, pardcular,on ageneralobligation economic marketonlyon tooperators Whereas appropriatesupplementthedutysafeproducts; observewhereasthoselegislations todifferin thelevel tothe safetygeneral requirement obligationof affordedprotecion whereassuchdisparities an ontopersons; economic supply with relevantabsenceandthe ofhorizontal tolegislation operatorsotherin Member consumersinformationandadopt withtheStates liable barriers tradeanddistortions measurescommensurateare tocreate to Characteristicsof the products,enabling beof themcompetitionwithintheinternalmarket; toinformedof therisksthattheseproductsmightpresent;
Whereas difficult adoptCommunitylegislationvery tofor productwhidr beexists developed;every Whereas the absenceor in of specificmay regulations,criteriawhereasthere needfor broadly—basod,legislative shouldbea definedwherebya productsafety becanframeworkof horizontal dealwith thosea assessed;naturetoproducts,and also lamm: in existingto cover orforthcomingspecificlegislation,partioilarwith Viewaensuringhighlevel authoritiesof ofsafetyto protoaion andhealthofa WbereatMemberStates establishmustrequired Article ofthe100 3 Treaty;Pcrsoni.as a forreqaonsible produamonitoring safetyandwithpowerstaketheappropriateto measures;
Whereas therefore establishneossaryto on aCommunitylevel generalsafety forrequirementa any Whereas in particularfor theappropriateproductplaced the marketthat necessaryintendedforon includethe for MemberStatesconsuniersorliltelytobensedbyoonsumemwhereasnaeamresco power toimmediatelyorganize, andcfficiently, withdrawalofthecertainsecond-handgoodsshould beneverthelessexcluded dangerousproductsalreadyplaced themarket;their onnature;

Whereas forthe ofthe ofpreservation unitynecessaryt.01Noc X56.27.s.1990. themarket inform oftheCommission‘ o; No toc 96.17,4.1990. anymeasure2a:p. therestricting pladng themarketof productandDecisionof11June published1992not Offidalinthe on a oryetjournal. requiringitswithdrawal forthosefromthemarketexceptP OJNoc 75.zs. rdatingtoaneventwhichisloealineffecrandinanycasea.1990. 1.p.
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andCommunityofthelargeallfuture.irnmediateStateconcerned;Member panoraof thelimited theterritoryto posedbyproblemsafetyoftheofthewhich.inviewonly compliancetakenbe naturesuchwhereas measurescan effectivelyindealtwithbe mannerproductArticles the aparticularandinoftheTreaty. cannottheprovisionswith theunderproblemof the‘thewith urgencycommensurate30 36;to Communityofrulesspedlicthedowninlaidprocedures inofproductsproductstheapplicablelaw categoryortotheprejudiceapplieswithout question;thisDirectiveWhereas to

EEC189Directive83procedures.Coundlinnotification
laying for theproceduredownMarch1983of 28 a standardstedtnicalfieldoftheof informationinprovision

ionCommissioriDandl inand regulations adequateforprovidethereforeWhereas antonecessarytheprovidingfor1988of February88383EEC 24 ofadoptiontheforlaxtheallowing.inmechanism resort.andhealthsafety,hygieneinformationofimprovanent on theinCommunity,thethroughoutapplicablemeasures1;workat inMemberStates.theaddressedof dcdsionform toa mentionedsituationswithorder asemergencyto cope applicationdirectofsuch decisionwhereasabove; notathesafetyrequiresofproduaeffectivesupervisionWhereas intoincorporatedbeand aeconomic mustoperatorsoflevelsof toCommunitynationalandsetting-up systemaat suchunderadoptedwhereasnationalinsu measuresin ;situationsinformationinofrapidexchange unergency aprooedurecanbenomorethaninterilnmeansresthatthemay andwhereasof productof the arespect ‘ byCommissionthebytaken abehaveof to8945EECCoundlDecisionlaiddownprocedure States;Memberof therepresentativesofcommitteerapidfortheCommunityDecember19882 systemaon Memberthewithcooperationofforwhereas. reasonsoffromthedangersarisingof informationexchange useon regulatoryforprovideappropriateStates. atoincorporatedthereforebe’ shouldproductsconsumer Decisionb oflllprocedureaccordingcommittee toshouldbeand aboveDecisionthethis Directiveinto ’;87373EECadvisableforthisDirectivealsorepealed;whereas roabovetheadoptedunderdetailedprocedurestake theover assistedbyand givethe Commission,Decision ato adaptthem;committee. topower withinrightsvictims‘affeadoesthisDirectiveWhereas not July25of85374EECDirectiveCouncilofthemeaningproceduresnotiliationequivalentWhereas, andregulationsmoreover, laws.of theapproximationthe1985onunderwhichalready for pharmaceuticals.exist come concerningMemberStatesoftheprovisionsadministrative81851EEC3,75319EEC‘ andDirectives ‘°;produasdefectiveforliabilityDirectivereferred inanimaldiseasesconcerning to coveredbyforproductsofanimalorigin‘.82894EEC
of the7, form89661EEC and theinDireaive system

radiologicalrapidexchangeof informationinfor the provideforMemberStates‘; thatunderDecision87600-luratomemergencies Whereas necessary thebeforeredress courtsof tnmpetentappropriatemeans authoritiesthetakenof competentmerespect es productcompliance ofprimarilyforMemberStates,Whereas markerthe orplatingthewhichrestrict aonArticles 36with 30theTreaty.and particularwith in withdrawal;to itsrequireregardwiththereof. takeappropriate tomeasuresto territory;dangerousproduaslocatedwithintheir

oflightconsider. theinappropriateWhereasdtedecisionraka: tosuchWhereasin situation on aa Diteflivt.of thisadaptationpossible‘experience.MemberStatepardcularproductcoulddifferfrom toone ofitsacopeandprovisionspartieularlyastegardsextensianodienwhereasaudaadifferencemaymtailunaceeptable CommunityInterventionandsituations atnandconst-huteabarrierdisparitiesinconsumer,A emergencyonlevel;trade;iom-Communityto -

Whereasitmaybenccessarytocopewithaerious
product-safety affect. theproblemswhidrafifea could addition.or concerningofadoptiontheWhereas.in measuresimportedproductswithaviewropreventingriskstothc

with thecomplyofhealthandsafety munpersons-O]NoL I09.2.6. obligation.4.1983, I onalCommunitysp.O}NoL U3.14.7.Uli. 34.p.O]NoL17.21.I. 1989. 51.p.O]NoL147,9.6.I975. I.p.O]NoL317.6.11.I9. 1.p.O}NoL37. 31.11.1981. 56.p.O]NoL J3.39$. P 7.1987.O]NoL197.18.JO.I2.ISI9. I. p.p.O]NoL371.30. 8.198$, 29.12. W NoL210.7.1987. OJ76. p.p.
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HASADOPTEDTHISDIRECITVE: theeffect otherproducts,where reasonablyon- foreseeablethat will be usedwith other
products,
the ofpresentationtheproduct,thelabelling,— anyinstructionsfor anddisposalits and otheruse anyindication informationprovided theorproducer,

Objective DefinitionsScope— — thecategoriesof seriousriskwhenconsumersat— usingtheproduct, particularchildren.in

ThefeasibilityofobtaininghigherlevelsofsafetyArticle theI oravailabilityofotherproductspresentinglesserdegreeaof riskshall groundsconstitute for consideringnot I1. The of theprovisionsof thisDirective produa be‘unsafe ‘dangerous’;purpose to to orthatproductsplaced themarket safe.assure on are
dangerouse productshall productwhichdoesmeananythedefintionof ‘safeproduct‘accordingnotmeet t2. Theprovisionsof thisDirectiveshallapply far pointb hereof;so asthere specificprovisionsrulesofCommunitylawarenothesafetygoverning of theproductsconcerned. d producershallmean:

the manufacturerof the product,whenhe—ln established theparticular,where Community,specific andrulesof otherCommunitylaw anypresentinghimself theprovisions manufacturercontain imposingsafetyrequirements the person ason affixing theproductwhich hisproducts they tradethe of marl:provisionsArticles to2 name,govern, orto other dinstinaivemark,4 of thethisDirectiveshall whoapply those or personnot, anyevent, to reconditionsproducts. theprodua,
the manufa representative,when the— manufacturer establishedtheCommunitynotWherespecificrulesofCommunitylawcontainprovisions there representativeestablishedtheor, noonlygoverning certain of produasafetyatpeas or Community,the ofimporter dteproduct.ofriskscategories fortheproductsconcerned,those thearewhichprovisions shallapply theproduasconcernedto otherprofessionalsin thesupplychain,insofar-- aswithregard therelevantsafety risks.to aspects theiror activities :Hedthesafety ofpropertiesmay aproductplaced themarket.on

distributore shall professionalthesupplymeananychainwhose docsArticle activity affect2 the safetynotofproperties product.a
Forthe of thisDirective:purposes
a productshall productintendedformeanany consumerslikely beused suppliedwhetherfortoor consumers,corisideration the ofin commercialnotor course aandactivity whether used reconditioned.‘new, or

However.thisDireaiveshall apply second-handnot to Generalsafetyroquirancntproduassupplied antiques products beas or noasrepaired reconditioned beingprior used.providedor tothatthesupplierdearlyinfann:the whomhepersontosuppliestheproduct thateffect;to Article3
b safeproductshall productwhich,under‘meananynormal reasonablyforeseeableconditionsofor use. Producers1. shallbeobliged placeonlysafeproductstoincludingduration,docs risk onlynotpresentany or themarket.ontheminimumriskscompatiblewiththeproduct’:use.considered acceptableandconsistentwith highas alevelofproteuionforthesafetyandhealthofpersons, 2. Within dte limits of their rupoctiveactivities,aldriginto thefollowingpointsinparticular:aonount producersshall:

the diaratzeristicsof produa.the includingits— composition,packaging.instructionsfor assembly provide with therelevantinformationconsumers-— toandmaintenance, enablethem therisksinherent productto assess l
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throughoutthenormal reasonablyforeseeableperiod and the safetywhichtechnologyor to consumersmayofits wheresuchrisks immediatelyobvious reasonablyuse. notare expect.withoutadequatewarnings,and takeprecautionstothoseagainst risks.
Conformiryof 1‘ theprovisions3. witha, authoritiesparagraphs shall harthein 2J cosnpetaator notProvisionof suchwarningsdoes however,not, exempt oftheMember fromtakingappropriateStates measurestofrom compliancewith the otherany person beingplaced themarketimposerestrictions its on ortoon,uirementslaiddownin thisDirective,. therewithdrawal marketwhererequireits fromthe

evidencethat,despitesuchconformity. dangeroustoadopt healthwiththe the andsafetyofd-naraaeristiameasurescommensurate-— consumers.oftheproductswhichtheysupply. enablethem beto toinformedof riskswhichtheseprodu mightpresentand takeappropriate including.actionto necessary.withdrawingtheprodua fromquestion themarket
avoidtheserisks.to

The above shall for exampleinclude,measures Obligations Memberand ofthe Stateswheneverappropriate,marldngof the products powersorproducthatchesin such that they bea way can. sampletestingof marketedproducts,
inv ,cotnplaintsmadeandkeepingdistributors Article5informedofsuchmonitoring.

MemberStatesshall laws.regulationsadoptthenecessaryandadministrative makeproducersprovisions andtoDistributorsshall act3. herequired withdue in distributorscomplywith obligationsunderthistheirto careorder help mplianoewiththegeneralsafetyto Directiveto sud: thatproductsplaced marketensure theaway onrequirement.inparticular supplyingproductswhich safe.not aretheyknow shouldhavepresumed, thebasisof theor oninformationintheirpossessionand professionals,doas notcomplywith this ln particular, L ‘MemberStatesshall nominaterequirement.in particular.withinthe orof authoritieslimits their ofproductswiththemonitorthecompliancerspectiveactivities.theyshallparticipatein toobligation safe marketandmonitoringthesafety placeonly products theof productsplaced themarket. to onon, hy forsuchpassing information authorities havetheproductrisksand arrange to pewaon necessaryon, take irxaimbentcooperatingin the the themappropriateactiontaken avoidtheserisks. to measures uponto underthisDircaive,includingthepossibilityof imposing
suitablepenalties withthethe cf failure complyin event toobligationsderiving shallI10‘-iffromthis TheyDirea-ive.
theCommissionof thesaidauthorities;theGommissio
shall theinformation other States.the Men-ibapasson toArticle4

Article6Where1. specificCommunityprovisionsarenothe‘safetyerning oftheproducts question.a,shallbedeemedsafewhenitconformstotiiespecifierules the MunberFor ofArticle shallhaveStatespurposesofnationallawoftheMemberState whose thein territory the accordance deyteacting withthen powers,yproclu auktion.sudtrulesbeingdrawn inup riskand conformitywiththeTreaty.and particularorconformitywiththeTreaty,and Articlesparticular 30 Articles and thereof,30 adopt36 appropriateto measuresand36 thereof.andlayingdownthehealth safetyand with view,interalin,a to:requirementswhichtheproduct satisfy order beinmust tomarketed. a organizing thesafetyappropriatechecks propertiesonofproducts. marketafter placedtheirbeing theeven onbeingsafe. Balladequatescale. theas rus:tvonan upof consumption:useorintheabsenceofs-pedficntlesasreferredtoinZ.
paragraph theconformityof product thegeneral h ’ormationfrom partieta to allneeessary thernqttiresnatshallbe havingregardassessed tovolnntarynationalstandardsgivingeffeatoafiuropean
standardor.wheretheyexist,toCommunityueehnica and~etakingsamplesofa, lineaproduet‘ orspedfieations.or,failingthese. standardsdrawn in mbieetingrlsantosafetydieeh;to uptheMemberState whichtheproduct circulation,orthecodesofgoodprauiceso in ofhealthandsafety 60045500‘d suhieaingproductmarketing priorrespea tothe concerned thesector of the and didesigned andrequitiflsproductsafetyor to state art to ensure
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withtheconsultationsintoshallCommission enternuWhich Z.theregardingaffixedbewarnings thesuitable Wherepossible.quicklyconcemed asparties asproduct thethe present; thatsuchconsultations,may afterconcludes.Commission theinformimmediatelyshalljustified.mightwho measurethatpersons otherensure andthemaking toe arrangement: initiatedtheactionwhichStateMemberinfonnedproductfrom arerisk aherzxposed a concludes,be Commissionto a theWhereStates.Memberby,risksaidofthesuitableand manner justified,ingoodtime a thethat notconsultations, measuressuchwarnings;specialofpublicaoon initiatedthealia, whichinter MemberStatetheinformimmediatelyshall

acliou.therequiredthefor toprohibiting,temporarily.f supplying.fromchecks,various anyonetheoutcarry productproductexhibidng orsupply aoffering orto consistentandprecisetherewheneverbatch, are VTITLEdangerous;theythatindications are
productofmarketthe ortheplacing aprohibiting ons levelCommunityactionandsituation:and atdangerousproved Emergencyhaswhichbatchprodua .neededtoaccompanyingmeasurestheestablishing with;compliedbanthethatensure Article8

ofWithdrawalimmcdiateand aeffectivetheorganizingh thealreadybatchproduct adoptonproduct deddesadoptsdangerous or State toMember orWhere1. aunderdestructionits specificand. imposerestrictmarket necessary. orprevent,tomeasuresemergency withinitsconditions. marketingappropriate ownpossiblethe use,orconditionson ofbatchprodua aprodua reasonof orterritory. a produasaidthepresentedby orriskimmediateandseriousauthoritiesthe ofby safetybetaken competent andhealth consumers.theThe2. batchtomeasures produa toaddressed,be unlessshall thereof.Articlethis Commissionunder theStatesMember informofthe forthwithshall ofproceduresinobligation athisforappropriate, madeto: provisionas Communityof otherthein contextsimilarnatureproducer;a the instruments.
activities.respcaiveof theirthe limitsb within doriskof theeffectstheapplyshallobligation notfor Thisresponsibletheparticularanddistributors party Membertheoftheterritorybeyondmarket;national gocannot.the not.ordistributionofEn: onthe stage concerned.State
regardwith towhereother necessary,c person,any from firstthearising ofrisksavoid provisionsthetakenaction prejudicecooperationin to Without to theStatesMember topassonproduct. subparagraph. maya regardingpossessiontheirininformationCommissionany beforeriskimmediateandof seriousexistencethe a question.theadoptdeciding measuresto

shallCommissiontheinformation,thisreceivingOn2. ofthisprovisionsthewithcomplieswhetherchecktosee States,Memberothertheforwardshalland noDirective Commissioninformtheimmediatelyshallwhidi,in turn.InformationofExchangesandNotifiution adopted.of tneasuruany
informationCommunityfor theproceduresDetailed3. theAnnex.inArticlethisdesaibedin outsetaresystemArticle7 awordanceinCommissionbytheadaptedbeshallThey Article11.laiddownprocedurewiththe

restrictwhichtakesStateMember measuresWherea marketthebatchproductof produu ontheplacing oraa sudtmarket.the asfromwithdrawal Ame1¢9itsrequireor MemberStatetheh,d1Article6forprovided to requirednotification notsuchthattheshall. notificationextent throughto becomesCommissionthe aware.theinformlegislation.Communityspcdfieunder informationthroughany StatesMembertheby orgivenforitsspecifyingreasonssaidoftheCommission Articlemeasures. Article7underpaniaalar orthem.inprovidedbythewhereapplyshallobligation notThisadoptingthem. fromriskimmediateand aof seriousof theexistenceaandeffect inlocalinwhichrelate event variousinto anmeasures ofsafetyandhealth consumerstheproductState toMembertheoftheterritorylimitedtouseany if:andMemberStatesconcurred.
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a Member haveadoptedone States Memberor Stateswithin weightedmore theCommitteeshallbemeasuresmullingresuiaions themarketingoftheproduct the that shallin Article.TheChairmanon or mannersetout notitswithdrawalfromrtqutrmg themarket.such thoseas VOKC.providedfor Article d h;6 I to
b MemberStatesdiffer Commissiontheadoption The shalladoptof the question.on measuresmeasurestodealwiththerisk they inaccordance ofin withthe theCommittee.question; opinionarethe proposed accordancewiththemeasures arenotCommittee‘:e the of theopinion, in theabsence opinion.risk bedealtwith. viewof or anthe ofcannot nature shallCommission forthwith Councild submit theRW issueposed totheproductand aamanner proposalregardingthe betaken. CouncilThecompatiblewith the of measurestothe undertheurgency case, shall qualifiedother majority.procedures aalaiddownby athespecificCommunityleslslationapplicable theproduct ofto or categoryProductsconcerned;and theCouncilhas dateacted daysofwhtih15 thenot onwhichtheproposal submitted thed therisk was to measuresbeeliminatedeffectivelyonly adoptingcan proposedshallbeadopted unlessthetheCommissionappropriate applicableCommunitylevel,inmeasures at Coundlhasdecided them simpleagainst majority.order atheto proteaionofthehealthandsafetyensureof and the functioningconsumers of thepropermarket,common adoptedunderthisprocedureshallbe2. Anymeasurevalidfor longer bethan months.Thatperiodno tree mayprolongedunderthedameprocedure. -theCommission.afterconsultingtheMemberStatesandatthe of least ofthem,request adopt decision.inat one may aaccordancewith theprocedurelaiddownin Article11. MemberStates to3. shalltakeall necessarymeasuresRqulfiflsMemberStates take fromto tempot implementthedecisionsmeasures adoptedunderthisproceduresthoselistedmona in Article d61 h.to withinlessthan days.IO

The of4. authorities the StatesMembacompetent
responsibleforcarrying adoptedunderthisoutmeasuresArticle10 proceduresshall,within month, thegive partiesoneconcerned submittheir andopportunity shallviewsan toinformtheCommissionaccordingly.l. TheCommissionshallbeassistedby Committeea onProductSafetyEmergencies,hereinafterreferred ‘theto asC°mmm¢€.Composedof the representativesof theMemberStatesandchaired ofrepresentativetheaCommission. Article12

TheMemberStatesand thetheCommissionshalltake1- Wltlroutpr-erudioeArticle9 e. thereshall that officialsbedose their andto stepsnecessarytoensure agentsarebetweencooperation the Committeereferred required discloseinformation forobtained thein not totoP‘F|3PlI 1 ad the otherCommittees of thisestablishedby Directivewhich, covereditspurposes nature,‘Peuficrulesof Communitylaw byprofessionaltheassist Commission forinformationrelatingto secrecy.except toliresarssthehealthandtaferyaspeasoftheproducr thesafety ofpropertiies productw-hid: heävena mustwnoern madepublicifcircttmstanocssoreqttirqinordertopmtect. thehealthandsafetyofpersons.

Articlell
TITLEVI

1- f shallrepresentativt: submit thetoComrnitteea¢a:a.ftofthemeantrestobetalten.The MiscellaneousandfinalprovisionsCommittee,havingverifiedthattheconditionslistedinAP 9 515-5394.shalldeliverf itsopinion thedraftondun in-nitum: whichtheChairman i., downmay°°°l8°°I3I urgencyofthematterbutwhichmaynot ArticleIJ=°s°§ onemuzs Theopinionshallbedeliveredby thelaid|1l°lIlY in Articleas-as-n of1482 theTreatyforadoption Jason: bytheCouncil fromproposal DirectiveThis shallbe Direaivewithoutprejudiceona tod C°m1-inn. The of the ofrepresentativesthe 85374EEC.votes
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Article14 shalldecidewhether adjustthisDirective,into particularwith view extendingits laiddowna to Amidescopeas lAny decision1. adoptedunderthis Directiveand and1 Article and2a, whethertheprovisionsofTitleVinvolvingresuinions theplacingof product the thouldbeamended.on a onmlfkfl. requiringitswithdrawalfrom0 themarket.musttheappropriatestate which based. shallreasonsonberwlificd possible the concernedls andsoonas to partyshallindicatetheremediesavailableundertheprovisionsin Article17force theMemberState andin question thetimelimits

applying suchremedies.to
Member1. Statesshalladopt laws,the regulationsandadministrativeTheparties provisionscontxr-nod complyshall,wheneverfeasible,be withthisgiven tonecessaryan Directive 29 June theopportunity 1994 larm.submittheir before Theyviews theadoptionof shallto atforthwithinformthe theCommissionthereof.thishas been Thedoneinadvancebecause provisionsmeasure. not adoptedshallof the applywitheffectfromof the 29Junebe taken, 1994.suchurgency measurdtooppominiryshallbegiven due afterthecourse measurehasbeenimplemented.

2. Whenthose adopted theMembermeasuruareStates,theyshall referencecontain thisDirectiveMeasures berequiringthewithdrawalof a toproduafromthe ora accompaniedbysuch reference themarketshall ocusionoftake theirintoconsiderationtheneed a ontoencourage offidal publication.The methodsof makingdistributors. suchand contribute theusers consumersto ato refereneshallbelaiddown theMemberStates.implementationofsuchmeasures.
MemberStatesshall that takenensure anymeasure 3. MemberStatesshallcommunicatetheCommissionthe authorities toinvolvingrestrictionscompetent theon the ofthe ofprovisionsnationallawwhichtheytext adoptplacingof produa the market requiringa itson or thein coveredbythisDireqive.areawithdrawalfromthemarket bediallengedbeforethecan

competentcourts.

3. decisionAny taken virtueof thisDirectiveand Article18involvingrestrictions pladngthe of product theon a onmarket requiringitswithdrawalfromthemarketor shallbeentirelywithoutprejudice of theliabilityto Decisionassessment 8945EEC herebyrepealed thedateonof the concernd. thelightin of theparty nationalcriminal referred Artidein 17I.tolawapplyingin the question.case

Arable15 Article19
Every followingthe dateof adoption,two years theCommissionshallsubmit theimplementationa reporton ThisDirectiveaddressedtheMemberStates.toof thisDirective the EuropeanParliamentandthetoCouncil.

Done Luxembourg,29June1992.at
Article16

:b:For CouncilFour fromthedatereferredyears Article171,to onthe Thebasis Presidentof Commission thea experiencereportonacquired,togetherwithappropriateproposals,theCouncil CarlosBOKREGO
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ANNEX

DETAILEDPROCEDURESFORTHEAPPLICATIONOFTHECOMMUNITYSYSTEMFORTHE
RAPIDEXO{ANCEOFINFORMATIONPROVIDEDFORINARl1G.EO

Thel. producuplaced themarketasdefincd olthisAnide2a Directive.system:aven on
Phartnaczuti‘ which underDirective75319EECand which81I51EEC,andanimals.come w.Dimctive82894EECappliesandproduaxol animal lat they covetedorigin. Diteuiveas as areI9I662IEEC.andthe forradiological which widespread ofemergencies contaminationsystem coversptodua:Decision excluded.87600Euntotn, they covered ootifiationtina equivalentare ateprocedures.

Z. Tlietyttemiscssentziallyaimcdatarapidauzhangeofinformationintlteeventofaaetioutanditnmediate
ritktodtehealtfnandtafetyofconsttnicn.ltitintpoedblerohydowuapedfieuituiautowhat.
predsely.consdmtuuinmediateandteriouttisk;inditteprd.themdondauthoritiesvilltheaelore
iudgeuchindividualcateoniume:-its.Itthouldbenoteddat.uA:tideIofthirDim:ivetelatetto
immediatethreatspotedby productmnmmemytoduax tvhidtinvolvingpossiblelong-tarmtiaka.toaull lot studyofpossibletzdtnicalchangesby oldireaivesrundatdsa meant or arenot

3. As andserious immediaterisk detected. possiblethenationalauthorityshallconsult.insofarsoonasa asand producerappropriate.the dim-ibutoto theptodua of thedetailsconcerned.Theit andpoint vieworwhichthey besupply usefulboth theadminisuat-ionsoftheMemberSumand theComminioutomay toindetenniningvhatnaionthotddbeukentocnmretlutdteconnimaisptvtaaedwiduninimumcf
disruption.cotnmerdal TotheseendstheManbev ofStatesshouldendeavourobtainthemaximumtoinformationtheproductsandthe ofduedanger.without theneedforrapidity.oomptomiain;on nature

ri1k,theel{eaowhidtott::ndorcotildAsaoonasaMam|erStatehatdeueaedaterioutandiuunediate4.
extendbeyondin and havebeenterritory, taken decided shallimmediatelyblomthemeasures or on.Catnmission.TheMembaStateshallindicatethat under olthisnotilyingtheCommission Amide8
Directive.AllAvailabledetailsshallbefives. particularon:

informationa identifytheproduct;to
h thedangerinvolved.indudingthensultscl us:analyseswhich relevant thelevelassessingany toareo risk;

thee ofthe taken decidednature measures or on;
d informationsupplyduk wherenadainformativapossible.on

~5ud: ‘ Inunbe ‘in ,byteleItotfa.x.butuaybewt-tang a.,nelephoneallwdteCommiadm.ltthuddberunenbaedthatthetpeedvidiwhichd:ehluna6ooh
cotnmuniuwdiacmdal.

Withoutprejudice Member thepoint Satu where information4. appropriate.to toany. passCoutnitaionattbeuagepteoedingdtededaionondteltcaaueatobeukai.lmmed.iat:contact,atIoou
uariskisdiaoovetedorcttweaedmaninfaaheiliuteprevcntiveaetion.

6.llthe ‘ Sm: cu-tam’ tube hnbouldqaecifythitandluuiiyh‘
uqueufwmnfidmdaflmbadnghninddmtheuedmukeefieainnunuuwptowuaunmat

, J of ,.ltlhouldnlsobetuanhuedtlistptcautinnsm
nkmhafluta.bodby:hcComminimandbydenmbmdduuwmkIupm£b|ehdtevaflus‘
Meniber$taus.wavoidanyunne¢znarydisdon.ueoinloruIatiou
ptoductoraeriesolproducu.

Ihecomnfisdmthmvaifythewnbmkydduehlumdmrmdvdndthkddetdchkbkeuin.
contactdxmdlyin;cmmwy.Hn¢mnan;mdfmwatdthehluna6ouhnuediatdybyndawhrmdn
relevant the Memberauthorities other States ad: thesewith represencopytoa ,
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authorities th: timemay.It th:um: transmissionofth: tclex,bens contactedbytelephone.TheCommissionalso theMembermay Statecontact bepresumed the oforigin theto productmummyor tothe verihcatiom.carryout necessary

s Atthe timetheCommission.whentame conxiden h: mdinorder. to supplementnecutary. thetoinlomiarionreceived.inexceptionalcircurnxunoescan inruruteinvestigationofits motionm andorownCommitteeth: Emergenciesconvene providedforon inArticlel0 oi1 thisDirective.
ln the ofsuch invutigationMemberuse Summ shallsupplytheCommissionwiththerequestedinformation bestth: oftheirlbfljmlo

9 Th:otherMemberSura requested,wherevapossible.u: informtheCommission. withoutto delayofthefollowing:
n whethtrtheproducthasbeenmxrltetcdinia territory;
b supplcmenuryinformationhu obtained thedangainvolved,indudingtheon result:o mynest:nnalytucarried th:levelofrisk.outtouses:
mdin they informtheCommissionmy:u: mun possibleo th:following:ISI000u
c the decided ofmeasures theor mentionedinon, Articletype E1 ofthisDirective;
d whenth:productmentionedinthisinformationhasbeenfoundwithintheirta-ritorybutnomanushu: beentaken decidedmdth: whyor on b:tunnt taken.’nomeasurestou:

10.TheCommission thein lightoftheevolutionmay, o mdtheinformationreceivedromI use ManbcrSure:underpoint9nbove, the:hov:Committeeconvene Emergenciesorderin exdnngcon viewsro onthemalaobtainedAnd euluatetheto taken.TheCommitteemanus EmergenciesAlsobeon mayconvenedthe of representativeoll Memberrequm I Sure.I

11.The procedure:-.,Commissionshall, ofitsinternalcoordinationmans mdeavourto:
a avoid dupliarionindealingunnccasary withnotifiations;
b makefull o theapatitenvnilablewithinuse th:Commission;
c keeptheothertcrvicuconcernedfullyinformed;
d thatdiscussionsinthevnriousensure relevantootnniittcaheldin:anordna:withArticleu: ofthit10Directive.

12.WhenMemberSat:intends, fromI specific ukeu:put houseomy measures seriousandimtnedimrisks. modify legislationin byadoptingto tedmicaltpedfiutionx.thelind b: notifiedmun theto‘ ion thedraft in :anordnas:ll withDirectivestage, 83I89EEC, quotingthenamn.Articleurgent 93 ofdinttusan; Dircaive.setout

13.TonllowittohAvennovcwiewo{thetituu:ion.tbeCouitnitneeonEmcrgcndcsthallbe~
informedoinllthenotifiationsreceivedmdofthelullo-I-up.Widirrgardmpoinufitndl0nbove.Indhthouuxswhiduhflwithhthewopedwomdmuandwwmmittcumwidedfwbycommmky
lepllatsiongoverningspecificproductsprodua thoseor ootnmiruses:hallb:radon. involved.IncuesIvhcrethecotnntittceonfinierxmcicsisnotinvolvdnndnoprovisionsuunadeundcrlld.dacoonucx
point-sdu beinformedol exdungeolviewswithinothcrcomntirtzcs.my

u Atpresentthaemrwuncrwmksclconuapoinmthefoodproduaxnaworkunddnnon-oodproducn. network.TheflnofmnnapoinunndoffidxkrapmdblcforthenetworltsvIithnelephooe.t|exnndlu
numbarnndaddrusukwn5dmddnnddimibumdmdwnemba1dtbenwukonly.1hhEn
cnnblc:u:uuauobemablishedwiththeConninionnndbcrweu:MunbaSuceIinordernofidliuu
duifiadonolpoinuo{dasfl.WbainsdaconumbetwaenManbaSutcspverisetonerhlounuion
otgcnaAlintercst,theMunbuSuteswhid:initiuddaebilaccnlootiuathallniformdnd‘
0nlyinlwmadmmodvnduanfimnedthrwghconuapdnuhMunba$ummybewnddaedu.receivedthmughdøenpidozchmgcolinløtmndouprocedure.
Evayyeud:eCotnmissionIh.IllcIrryomIreviewolIheefiectivcncstofthenawork,ol|nyneas$u1
iniprovemcnunndoltheproptssnudcixithemia ncdiriologyberweaidzemthoridcsresponsibleloritxopcration.





SFS 1988:1604 Produktsäkerhetslagnr

Inledande bestämmelser

§1 Denna lag har till ändamål motverka ochatt att varor
tjänster orsakar skada på eller egendom. För dettaperson
ändamål får näringsidkareen

åläggas lämna säkerhetsinformation,att

2. förbjudas tillhandahålla och tjänster säljförbud,att varor

åläggas lämna varningsinformation,att

4. åläggas återkalla och tjänster återkallelse,att varor

förbjudas exportförbud.att exportera varor

Lagen tillämpas i fråga tjänsterochom varor som
tillhandahålls i näringsverksamhet och konsumenter i intesom
obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja föratt
enskilt bruk. Lag 1991:358.

§2 Vad i dennasägs lag tillhandahållande ochsom om
överlåtelse gäller även erbjudande ochav en vara om
upplåtelse nyttjanderätt tillav en vara.

3 § Ett åläggande eller förbud enligt denna lag får inteett
meddelas i den mån idet författning eller i beslutannan av
myndighet har meddelats särskilda bestämmelser om varan
eller tjänsten med ändamål åläggandet ellersamma som
förbudet skulle fylla.

4 § Konsumentverket tillsynutövar över denna lag ochatt
föreskrifter har meddelats med stöd den efterlevs. Ensom av
myndighet, enligt författning skall till reglersom attannan se

produktsäkerhet i fråga vissa tjänsterellerom om varor
efterlevs, dockär tillsynsmyndighet enligtäven denna lag och
föreskrifter har meddelats med stöd den.som av

En fråga åläggande förbudeller enligt denna fårlag alltidom
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väckas hos konsumentverket. Om inteverket är
tillsynsmyndighet beträffande den eller tjänst fråganvara som
gäller, skall frågan, den inte är uppenbart ogrundad,om
överlämnas till tillsynsmyndigheten.

Åläggande säkerhetsinformationom

5 § Tillhandahåller näringsidkare eller tjänst.en en vara en
attlämna information har särskild betydelse förutan attsom

förebygga eller tjänsten orsakar skada på elleratt varan person
egendom, kan marknadsdomstolen ålägga honom lämnaatt

Äläggandetsådan information. får även liknandeavse annan
eller tjänst med skaderisk.vara samma

Åläggandet får innebära informationen skallatt

lämnas märkning på eller den egendomgenom varan som
tjänsten ieller bruksanvisning medföljer elleravser som varan
egendomen,

2. tillhandahållas i form på säljställen,annan

lämnas i eller andra framställningarannonser som
näringsidkaren använder vid marknadsföringen,

4. lämnas i viss form till konsument begär det.som

Säljforbud m. m.

6 § Tillhandahåller näringsidkare eller tjänsten en vara en som
medför särskild risk för skada eller egendom, kanperson
marknadsdomstolen förbjuda honom fortsätta med det.att
Förbudet får även liknande eller tjänst medavse annan vara

skaderisk.samma

Exportlörbud

6 § Tillhandahåller näringsidkare innebära en somen vara
särskild risk för allvarlig skada på kanperson,
marknadsdomstolen förbjuda honom att exportera varan.
Förbudet får liknandeäven medannanavse vara samma
skaderisk. 1991:358.Lag
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Åläggande varningsinformationom

§7 Har näringsidkare överlåtit utfört tjänstelleren en vara en
medför särskild risk för skada eller egendom,som person

kan marknadsdomstolen ålägga honom informeraatt om
skaderisken och hur den skall förebyggas. Sådanom
information skall lämnas till dem innehar ellersom varan som
tjänsten utförts åt eller innehar den egendom tjänstensom som
avsett.

Informationen skall lämnas på sådant sätt den kanatt antas
komma till de berördas kännedom, direktagenom
meddelanden, eller framställningarandraannonser som
näringsidkare använder vid marknadsföring.
Informationen skall lämnas i omfattning skäligär meden som
hänsyn till behovet förebygga skadefall.attav

Ãläggande återkallelseom

8 § Har näringsidkare överlåtit medför särskilden en vara som
risk för skada på eller egendom, kanperson
marknadsdomstolen ålägga honom återkalla från dematt varan

Återkallelseninnehar förden bruka den. skall iskeattsom en
omfattning skäligär med hänsyn till behovetsom attav
förebygga skadefall.

Åläggandet skall näringsidkarenattavse

avhjälper feldet skaderisken hänför sig till rättelse,som

tillbaka och levererar felfritar varan en annan, vara av
eller motsvarande slag utbyte,samma

tillbaka och lämnar ersättning för dentar återgång.varan

Åläggandet skall innebära näringsidkaren skyldigäratt att
erbjuda sig innehavarna vidta åtgärden vissa villkor.att
Villkoren skall bestämmas så erbjudandet förväntaskan bliatt
godtaget innehavarna. Villkoren skall innebära attav
erbjudandet fullgörasskall inom skälig tid väsentligutan
kostnad eller förolägenhet dem utnyttjar det. Vidsom
återgång skall förersättningen det återlämnade motsvara
kostnaderna för återanskaffa elleratt en ny vara av samma
motsvarande Finns särskildaslag. skäl till det, får avdrag från
återgångsersättningen förgöras den innehavarnanytta som av
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haft.kan haansesvaran

sådanahindraförskäl krävs attsärskildadet attOm av
utbytesamband meditillbakatagitsexemplar vara somav en

egendom,ellerpåskadaallvarligåtergång orsakareller person
förstöralåtanäringsidkarenmarknadsdomstolen ålägga attfår

exemplaren.de återtagnaoskadliggöraeller på sättannat

försärskild risktjänst såutförtnäringsidkare att9 § Har enen
uppkommit kanegendomellerpåskada person

frånåterkalla tjänstenhonomåläggamarknadsdomstolen att
fråga demigällerDetsammautförts.tjänstenvilkadem, om

för brukatjänstenegendom attinnehar avsettsomsom
Återkallelsen skälig medomfattning äriskall skeden. somen

skadefall.förebyggabehovettillhänsyn attav

Åläggandet felavhjälper detsjälvnäringsidkarenskall attavse
förersättningeller lämnarsig tillhänförskaderiskensom

utgår, skallersättningNäravhjälpandefelets annan.genom
denåterställaförkostnadentäcka även attbehövs,såden, om

skick.ursprungligtitjänstenegendom avsettsom

8 § tredjetillämpasstycketenligt förstaVid återkallelse
jförsta--tredje meningarna.-stycket

innebära9 § skall8 ellerenligt att10 § åläggandeEtt
erbjudandet ochtillkännageskyldignäringsidkaren är att
tillkännagivandetFörskaderisken.för dettavillkoren samt

varningsinformation.stycket7 § andratillämpas om

åläggandenbestämmelserGemensamma omom
återkallelsevarningsinformation och

detendastmeddelas7--9 § fårenligt§ åläggande11 Ett om
inte ärverkanskadeförebyggandekan somantas en

skaderiskenskallprövningen samtobetydlig. Vid
Är frågabeaktas.i övrigtomständigheterna en varaom

särskilt ibeaktasskallegendomtjänsteller avsettsomom en
finnas iegendomen kaneller antasomfattningvilken varan

behåll och i bruk.

flera7--9 kan§§ enligt12 Ett åläggande avsesom
någranågon ellergällatillnäringsidkare begränsasfår att av

hartillbegränsning bör hänsynVid tasdem. sådan somvem
medändamåletuppfyllaförutsättningarnade bästa att
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áläggandet, först fört eller tjänstenvem som påvaran
marknaden och vilken verkan åläggandet får för
näringsidkaren.

Ett åläggande återkallaatt eller tjänst gäller allaen vara en
exemplar eller tjänsten, det inteav beträffandevaran om ett
visst exemplar framgår det har tillhandahållitsatt denav
näringsidkare fått âläggandet.som

En näringsidkare kan meddelas åläggande enligtsom 7--9 §
kan i stället åläggas marknadsdomstolen medverkaav tillatt att
genomföra sådant åläggande,ett har meddelatssom en annan
näringsidkare.

§13 Har tioän år förflutit sedan näringsidkarenmer upphörde
tillhandahållaatt eller tjänsten, får åläggandevaran ett om

återkallelse meddelas honom endast tillsynsmyndighetenom
eller sådan sammanslutningen i 17 § andra stycketsom avses
före tioårsfristens utgång har framställt skriftligt krav på
återkallelse.

14 § Om åläggande enligt 7--9ett § inte kan meddelas någon
näringsidkare förmår genomföra åtgärden,som skall
tillsynsmyndigheten lämna varningsinformation i skälig
omfattning i den mån det behövs för förebygga skadaatt på

eller egendom.person

Vite

§15 Ett åläggande eller förbud enligt 5--9 §ett eller 12 §
tredje stycket skall förenas med vite, det inte särskildaom av
skäl är obehövligt.

Handläggningsregler

16 § Om åtgärder enligt denna lag behöver vidtas för att
motverka eller tjänstatt orsakar skadaen vara påen person
eller egendom, bör tillsynsmyndigheten förhandlingarta upp
med näringsidkare kan meddelas åläggande eller förbudsom i
syfte denne skallatt åta sig genomföra behövligaatt åtgärder.
Vad gäller dock inte,som sagts saken brådskarnu ellerom
omständigheterna i övrigt talar förhandlingarmot att tas upp.

§17 Finner tillsynsmyndighet åläggande elleren att ett ett
förbud enligt 5--9 § l2eller § tredje stycket behövs, skall
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myndigheten fråganöverlämna till konsumentombudsmannen.
Delar konsumentombudsmannen tillsynsmyndighetens
uppfattning, skall han ansöka hos marknadsdomstolen

sådant åläggande eller förbud.om

Beslutar i något fall 6än i §annat som avses a en
tillsynsmyndighet inte framställa begäran enligt förstaatt en
stycket eller konsumentombudsmannen inte göra ansökanatt
hos marknadsdomstolen, får ansökan göras av en
sammanslutning konsumenter, arbetstagare ellerav
näringsidkare. 1991:358.Lag

18 § En fråga åläggande eller förbud 5--9enligt § 12ellerom
§ tredje stycket marknadsdomstolen efter ansökan.tas upp av

19 § En näringsidkare skyldigär anmaningatt av en
tillsynsmyndighet eller konsumentombudsmannenav avge
yttrande och lämna upplysningar i ärende enligt 5--9 § ellerett
12 § tredje stycket. Näringsidkaren skyldigär även att
tillhandahålla handlingar, liknande,ochVaruprover som
kan ha betydelse för utredningen.

Om anmaning enligt första stycket inte följs, fåren
tillsynsmyndigheten eller konsumentombudsmannen förelägga
näringsidkaren fullgöra sin skyldighet vid vite.att

För och liknande, tillhandahålls enligt förstaVaruprover som
stycket, har näringsidkaren tillrätt ersättning av
tillsynsmyndigheten eller konsumentombudsmannen. detom
finns särskilda skäl.

20 § Ett beslut i fråga åläggande förbudeller 5--9enligt §om
12eller § tredje stycket hindrar inte fråga prövasatt samma

förhållandennär ändrade eller särskiltnytt, skälannat
föranleder det. För talan förnyad prövning l7gäller ochom
18 när talan förs berörd näringsidkare.utom av

21 § Om finnsdet särskilda skäl, kan åläggande förbudeller
enligt 5--9 § 12eller § tredje stycket meddelas även för tiden
till dess frågan slutligt har avgjorts.

Informations-, förbuds- återkallelseföreläggandenoch

22 § Om visst fall,det i inte vikt,är större finnssom av
förutsättningar för åläggande eller förbud enligt 5--9 §ett ett
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eller 12 § tredje fårstycket, konsumentombudsmannen efter
begäran sägs i l7 § vid vitesom

ålägga näringsidkaren lämna säkerhetsinformationatt eller
varningsinformation enligt 12 § tredje stycket
informationsföreläggande,

2. förbjuda näringsidkaren fortsätta tillhandahållaatt en vara
eller tjänst eller atten exportera en vara
förbudsföreläggande,

3. ålägga näringsidkaren återkalla tjänstatt elleren attvara en
medverka till återkallelse enligt 12 § tredje stycket
äterkallelseföreläggande.

För bli gällande skall föreläggandetatt godkännas omedelbart
eller inom viss tidsfrist. Ett godkänt föreläggande gäller som

åläggande eller förbudett marknadsdomstolenett enligt 5--9av
§ eller l2 § tredje stycket. Ett godkännande inkommersom
sedan den i föreläggandet tidsfristen harutsatta gått ärut utan
verkan. Lag 1991:358.

23 § Vad i 20sägs § skall tillämpas i frågasom om
informations-, förbuds- och âterkallelseförelägganden.

Tillsyn m.m.

24 § En näringsidkare har fått åläggande eller förbudsom
enligt 5--9 § eller 12 § tredje stycket är skyldig att
anmaning tillsynsmyndigheten yttrandeav och lämnaavge
upplysningar, behövs för tillsynen över åläggandetsom att
eller förbudet följs. Näringsidkaren är även skyldig påatt
anmaning myndigheten tillhandahålla handlingar,av

och liknande, behövs förVaruprover tillsynen.som

Följer näringsidkare inte anmaning enligt förstaen stycket,en
får tillsynsmyndigheten förelägga honom fullgöra sinatt
skyldighet vid vite.

För och liknande, tillhandahållsVaruprover enligt förstasom
stycket, har näringsidkaren tillrätt ersättning av
tillsynsmyndigheten, det finns särskilda skäl.om

Föreskrifter skyldighet för den skall tillhandahållaom som
liknandeoch enligt förstaVaruprover stycket ersättaatt
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tillsynsmyndigheten ochkostnader för provtagning
undersökning regeringen eller denfår meddelasprovav av
myndighet regeringen bestämmer.som

25 § vite förelagtsTalan utdömande enavom av som
förstillsynsmyndighet vidkonsumentombudsmanneneller

Har vitetutfärdat föreläggandet.allmän domstol den somav
förelagts försmarknadsdomstolen, talan avav
konsumentombudsmannen. Om vitet förelagts på talan av en

får talansammanslutning i 17 § andra stycket omavsessom
sammanslutningen.utdömande föras även av

Överklagande

26 § får inte överklagas,Följande beslut enligt denna lag

enligt § andra stycket andrabeslut konsumentverket 4av
meningen, ;

16 l72. 14,beslut tillsynsmyndighet enligt ellerav en

enligt 17beslut konsumentombudsmannenav

4. tillsynsmyndighet ellerbeslut avav en
19enligt § förstakonsumentombudsmannen anmaningom

eftervitesföreläggande sådanstycket första meningen eller om
anmaning,

informations-,5. konsumentombudsmannenbeslut omav
enligt 22förbuds- återkallelseföreläggandeeller

konsumentombudsmannen ellerbeslut av enav
25tillsynsmyndighet enligt

tillsynsmyndighet ellerBeslut avav en
19§ lii fråga ellerkonsumentombudsmannen avsesannan som

24 §fråga itillsynsmyndighet i som avsesav en en g
kammarrätten.första--tredje styckena klagas hosöver

tillsynsmyndighet enligtDetsamma gäller beslut av en
föreskrifter i 24 § fjärde stycket.avsessom

Övergångsbestämmelsesr

1989.1 julii kraft denDenna lag träder



U 1993:88 Bilaga 3 181

2. Ett åläggande enligt 7--9 § 12eller § tredje fårstycket
meddelas näringsidkare endast han efter ikraftträdandeten om
överlåtit sådana eller utfört sådana tjänstervaror som
åläggandet kan avse.

Har förbudsföreläggande ellerett ett
informationsföreläggande rör produktsäkerhet meddelatssom
enligt marknadsföringslagen 1975:1418 före ikraftträdandet,
och har den i föreläggandet tidsfristen för godkännandeutsatta
inte gått får godkännande lämnas inomut, denett angivna
tidsfristen. Förläggandet får i så fall verkansamma som
motsvarande föreläggande enligt 22 § i denna lag.
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Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning
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Förarprövare.[34]
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i kommunerochorganisationsförändringarRadikala
landsting.[73]

verksamhet.[74]kommunalKvalitetsmätningi
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