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Till statsrådet Marita Ulvskog

Den 22 april 1993 bemyndigade regeringen chefen för Civilde-
tillkallapartementet särskildatt utredare med uppdragen att

dels överväga vilka ändringar behövde göras i produkt-som
säkerhetslagen med anledning EG-direktivet allmänav om pro-
duktsäkerhet, dels överväga och föreslå de lagstiftningsåtgärder

kunde behövas till skydd farligasom ochmot tjänstervaror som
enskilda fysiska erbjuds i offentlig verksamhet.personer

Med stöd bemyndigandet förordnade departementschefenav den
29 april 1993 justitierådet Staffan Magnusson särskildsom ut-
redare.

Till sakkunniga förordnades samtidigt bolagsjuristen Anders
Berglund, AB Lux, och ställföreträdande generaldirektören Nils
Ringstedt, Konsumentverket. Till förordnadesexpert rättssak-
kunniga Maria Lundqvist Norling, Civildepartementet. Den 20
oktober 1993 förordnades ytterligare sakkunniga förbunds-som
juristen Lena Dalman, Svenska kommunförbundet, och juristen
Eva Sveman, Landstingsförbundet, och ytterligaresom experter
förordnades samtidigt rättssakkunnige Lars Borg, Utbildnings-
departementet, kanslirådetsamt Björn Reuterstrand,numera
Socialdepartementet.
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Sammanfattning

Produktsäkerhetsutredningen har haft i uppdrag till börjanatt en
överväga vilka ändringar behöver igöras produktsäkerhets-som
lagen med anledning EG:s direktiv allmän produktsäker-av om
het. Utredningen har redovisat resultatet sitt arbete i denav
delen i betänkandet Produktsäkerhetslagen och EG SOU
1993:88. Betänkandet har föranlett vissa lagändringar SFS
1994:610.

Utredningen har också haft i uppdrag pröva lagstift-att om
ningen bör utvidgas till gälla och tjänsteratt till-varor som
handahålls i offentlig verksamhet. Denna del utrednings-av
arbetet redovisas i det föreliggande betänkandet.nu

Produktsäkerhetslagen har till ändamål motverkaatt att varor
och tjänster orsakar eller egendomsskador. För dettaperson-
ändamål får näringsidkare tillhandahålleren ellersom en vara

tjänst bl.a. åläggas lämna olika slags informationen att säker-
hets- eller varningsinformation. Näringsidkaren kan också
drabbas sälj- eller exportförbud och han kan åläggasav att
återkalla eller tjänst.en vara en

Produktsäkerhetslagen har legat till förgrund flertal ingri-ett
panden KonsumentverketKonsumentombudsmannen KOav
och Marknadsdomstolen. I betänkandet redogör utredningen för
sådana fall där ingripanden har skett.

Produktsäkerhetslagens räckvidd har hittills varit begränsad på
så sätt eller tjänst, föratt omfattas lagen, skallen attvara av
tillhandahållas i näringsverksamhet. Genom denna avgräns-
ning faller sådana produkter bort uteslutande eller till heltsom
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i denverksamhet,offentligianvändsdel t.ex.övervägande
daghemskolor,i allmännasjukvården,ochhälso-offentliga

Lagen äräldreomsorgen.allmännai denfritidshemoch samt
före-barautrustningexempelvistillämpligintealltså som

redskapellerleksakereller påsjukhusoffentligapåkommer
kommunalaellerdaghemkommunalaspecialgiorda förärsom

lekplatser.

begränsad på dettatillämplighet ärproduktsäkerhetslagensAtt
sinförharUtredningentillfällen.olikavidkritiseratsharsätt

enskildautgångspunktsjälvklar attdetdel bedömt per-ensom
för farligaskall behöva utsättassammanhanginte i någotsoner
får heltproduktsäkerhetslagenförtalarDettaprodukter. att en

slagsallabeträffandegällerså dentillämpning,generell att
näringsverk-itillhandahållsdetjänster,eller oavsett omvaror

området.offentligapå detsamhet eller

emellertid ifrågasättasmening kan detutredningensEnligt om
produktsäkerhetsla-ordning låtapraktiskverkligen ärdet atten

sek-offentligahela dengälla överinskränkningarutangen --
detallt ärframför näruppståförväntasSvårigheter kantom.

påförekommertjänsterdel detjänster. Enfråga stor somavom
myndighetsutövning,karaktärenområdet haroffentligadet av

tjäns-denfråga låtaikomma typenknappast attdet kan avoch
förinomåtgärderföremål förbliochkontrolleras ramenter

produktsäkerhetslagen.

önskemålframförtsharsammanhangolika eni omNär det
produkteromfattatillproduktsäkerhetslagen attutvidgning av
väsentligti alltförslagsställarnatordeverksamhetoffentliginom

utred-kontakterVid detankarna.ifarligahaft somha varor
intedetharKonsumentverketexempelvishaft medningen har

låta lagenbehovnågotfinnas attskulledetframkommit avatt
deninomtillhandahållstjänstertillämplig ävenbli som

sektorn.offentliga
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Offentliga tjänster är också i hög grad föremål för specialregle-
ring, både lagar och författningargenom och myndig-genom
hetsbeslut på lägre nivå. Så är fallet på hälso- och sjuk-t.ex.
vårdsområdet, där det finns mängd föreskrifter i detaljen som
reglerar olika åtgärder.

Utredningen har kommit fram till offentliga tjänsteratt liksom
hittills bör falla utanför produktsäkerhetslagen. Däremot bör
lagen, när det gäller gälla fullt inom den offentligautvaror,
sektorn.

Utvidgningen till den offentliga sektorn får betydelse inte minst
i fråga tillhandahålls inom barn-om ochvaror som äldreomsor-

Om utredningens förslag genomförsgen. kommer sådana leksa-
ker är specialgjorda för kommunala daghemsom fritidshemoch

omfattas produktsäkerhetslagen.att Vidare kommerav lagen att
gälla beträffande rutschkanor, och klätterställningargungor

förekommer lekplatserm.m. kommunensom som ansvarar
för.

På området för äldreomsorg kommer lagen tillämpligatt vara
bl.a. på redskap används inom terapiverksamhet,som liksom på
vissa trygghetslarm.typer av

På hälso- och sjukvårdsområdet finns i dag åtskilliga varor som
täcks den särskilda lagen medicintekniskaav produkter.om
Sådana blir därmed undandragna produktsäkerhetslagensvaror
kontrollsystem. När det gäller vissa sjukhussängar och liknande
utrustning blir emellertid produktsäkerhetslagen tillämplig,

utrustningenoavsett används inom privat ellerom offentlig
sjukvård.

Även på och fritidsområdet fårsport- utredningens förslag
betydelse. Utvidgningen produktsäkerhetslagens tillämpnings-av
område innebär bl.a. alla redskapatt och andra anordningar

förekommer i sim- och ishallar, liksomsom i motionsanlägg-
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Ilagen.omfattaskommeridrottsplatseroch på attningar av
verksamhetför denhuvudmanfall kommunen typärmånga av

gälladåkommer oavsettoch lagen attfråga omdet är om,som
ej.ellernäringsverksamhetbedrivakankommunen anses

medenlighetiutvidgasräckviddproduktsäkerhetslagensOm
på dettillhandahållerbör denutredningsförslaget, varaensom

Åtgärder enligtnäringsidkare.medjämställasområdetoffentliga
offentligaallariktasalltså kunna mot sombör organlagen

haroffentligadet organettillhandahåller oavsett omvaror,
tillhandahållerellerimportörellertillverkareställning som

led.i ett senarevaran

meningutredningensenligtlagändringen börföreslagnaDen
möjligt.kraft såträda i snart som



SOU 1994:150

Summary

The Product Safety Commission has had the task of, initially,
considering amendments the Product Safetyto Act necessitated
by the EC Directive General Product Safety. The Commis-on
sion has presented its deliberations this point theon report
entitled Product Safety and the EC SOU 1993:88, which
occasioned legislative amendments SFS l994:6l0.some

The Commission has also been instructed consider whetherto
the of the legislation should bescope enlarged also toso as
include goods and services produced in the of publiccourse
activities, and deliberations this point which form theon
subject of the present report.

The of the Product Safety Actpurpose to goods andprevent
services causing injury damage. To this endor entrepreneuran
supplying product service fora example, be requiredor may, to
furnish information of various kinds safety cautionaryor
information. The alsoentrepreneur be subjected salecan to a

prohibition andexport beor ordered recall producttocan a or
service.

The Product Safety Act has formed the basis of number ofa
interventions by the National Board for Consumer Policiesthe
Consumer Ombudsman KO and the Market Court. In the

the Commissionpresent givesreport, of whereaccountan cases
intervention has occurred.

Up till the of the Product Safety Actnow, has beenscope
limited by the proviso of product service only cominga or
within the provisions of the Act when provided
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excludingofeffectthelimitation hasThiscommercially.
overwhelming extentexclusively towhichproducts anorare

andhealthpublicactivities, carepublicused in sector e.g.
andnurseriesdayschools,publicservices, sectormedical

elderly.theforservicescaringpublicinandleisure centres
onlyequipmentexample,forapply, todoesActThus the not

speciallyapparatushospitalspublic toystooccurring oror
playgrounds.nurseriesmunicipal daymade for or

hasActSafetyProductof the comeof thelimitationThis scope
for itsCommissionTheoccasions.variouscriticismin for on
inshouldindividual notthe anythataxiomaticfindspart
whichproducts,dangerousexposedbeneed toconnection to

univer-madebeingSafety ActProductof thefavourinargues
ofregardlesskinds,of allservicesandgoodsapplicablesally to

activitycommercialoftheprovidedthesewhether courseare
publicthe sector.or

practicabilitythequestionsCommissionthehand,otherOn the
therestriction,without toAct,SafetyProductapplying theof

arise,expectedbe toDifficultiespublicof the canwhole sector.
of theproportionA largeservices.regardwithall toabove

ofexercisethepublic amount totheinoccurring sectorservices
subjectingofquestionbehardlythereandauthority, anycan

theunderinterventionandcontrolkindthisof toservices
Act.SafetyProduct

expansiontheforcalledhaveconnectionsvariousinThose who
haveactivitiespublicincludeSafety Act toProductof the

mind.inproductsdangerouswithmainlydoneprobably so
forBoardNationaltheandCommissionthebetweenContacts

needindicatedhaveexample, not anyforPolicies,Consumer
Act.of thethewithinservices scopepublicbringing sectorfor

regulation,specialsubjecteminently toalsoservicesPublic are
theThislevel.lower case,decisionsand aonboth by statutes
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for example, the health and medical wherecare sector,

of different kindsmeasures governed by host of detailedare a
regulations.

The Commission has the conclusion thatto public servicescome
should remain outside the of the Product Safety Act.scope
Where products concerned, the other hand,are the Acton
should be fully applicable the publicto sector.

This inclusion of the public will have importantsector conse-
least regardsnot productsquences, suppliedas caring servi-

for children and the elderly. Ifces the Commissions proposals
into effect, the provisionsput ofare the Product Safety Act will

become applicable madeto speciallytoys for municipal day
nurseries and leisure The Act willcentres. also applytocome

slides, swings,to climbing bars playgrounds foretc. which
municipal authorities responsible.are

In the elderly the Act willsector, becomecare applicable, for
example, equipmentto used for therapy activities and also to
security devices of certain kinds.

Several products the health and medical todaycare sector are
covered the Medico—Technical Products Act and will thus be
excluded from the control of the Productsystem Safety Act. In
the of certain hospital beds and suchlikecase equipment, how-

the Product Safety Act will beever, applicable, regardless of
whether the equipment used in public private medicalor
services.

The Commissions proposals also have implications for the
and leisure Onesport effect willsector. be bring allto appara-

and other devicestus occurring swimming baths and on
indoor ice rinks, well fitness andas centresas sportson
grounds, within the of the Act. Activities of this kindscope
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whichmandatorship, inmunicipalunder caseoften comevery
municipali-thewhetherofirrespective notapplywillthe Act or

activity.commercialdeemedbe to engagecan

enlargedActSafetyProduct recommen-of the asIf the scope
munici-in theof productsuppliertheCommission,ded theby a
shouldwithequated entrepreneur.should bepal ansector

alldirectedbeActthe atunder toforpossiblethus be measures
theywhetherofregardlessproducts,supplyingbodiespublic

productthesupply atimporterproducerofthe orhave status or
later stage.a

legislativeproposedtheopinion thatCommissionsthe
possibleearliesttheforceintoshould atamendment come

opportunity.
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i produktsäkerhetslagenom

1988:1604

Härigenom föreskrivs l § produktsäkerhetslagenatt 1988:1604

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Denna lag har till ändamål motverkaatt och tjänsteratt varor
orsakar skada på eller egendom. För detta ändamålperson får

näringsidkareen
åläggas lämna säkerhetsinformation,att
förbjudas tillhandahållaatt och tjänster sälüörbud,varor

3. åläggas lämna varningsinformation,att
4. åläggas återkallaatt och tjänster återkallelse,varor
5. förbjudas att exporgförbud.exportera varor

Lagen tillämpas i fråga Lagen tillämpas i frågaom om
och tjänster till-varor och tjänster till-som varor som

handahålls i näringsverksam- handahålls i näringsverksam-
het och konsumenter i het och frågasom i om varor
inte obetydlig omfattning tillhandahålls ofientligisom
utnyttjar eller kan komma verksamhet. En förutsättningatt

förutnyttja enskilt bruk. ellerär tjänstenatt ivaran
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omfattningobetydliginte
eller kan kommautnyttjas att

fysiskautnyttjas personerav
fallerändamålför som

näringsverksamhet.utanför

Vad lageni sägs omsom
tillämpasnäringsidkare

beträffande den iockså som
till-verksamhetofientlig

enligthandaháller varor
andra stycket.

krafti denlag träderDenna
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Inledning

1 1 Utredningsuppdraget.

Utredningen har fått i uppdrag övervägaatt vilka ändringar som
kan behöva göras i produktsäkerhetslagen .med anledning av
EG:s direktiv allmän produktsäkerhet 9259EEG.om Ut-
redningen har redovisat resultatet sitt arbete i denna delav i
betänkandet Produktsäkerhetslagen och EG SOU 1993:88.

Utredningen har därutöver fått i uppdrag övervägaatt och
lämna förslag till sådan lagstiftning kan behövas till skyddsom

farligamot och tjänster enskildavaror fysiskasom personer
erbjuds i sådan offentlig verksamhet inte ärsom att anse som
näringsverksamhet.

Utredningens direktiv dir. 1993:46 bifogas bilagasom

Den 14 juli 1994 erhöll utredningen tilläggsdirektiv dir.
1994:73 med uppgift bl.a.att närmare utreda hur myndig-
heternas krav på uppgiftslämnande från företagen kan begränsas
och förenklas inom de områden är aktuella för utredningen.som
Utredningen har redovisat sina synpunkter i skrivelse tillen
Näringsdepartementet den 28 september 1994. Skrivelsen
bifogas bilagasom

1 .2 Utredningsarbetet

Vid insamlandet uppgifter beträffande gällandeav rätt har bl.a.
utredningens sakkunniga och deltagit. När detexperter gäller
lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdetm.m. har på
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Landstingsförbundetchefsjuristen påf dutredningens uppdrag
tillPromemorian liggerpromemoria.Sahlin utarbetatJan en

betänkande.3.4 i utredningensi avsnittredogörelsenförgrund

varvidi Oslo,studiebesökutredningen1994 gjordemajI ett
norskaför dels detföreträdaremeddiskussioner ägde rum

Forbrukerrädet.delsfamiliedepartementet,Bame- og

SurveillanceEFTAutredningen1994 besökteseptemberI
PolicyConsumerEG-kommissionensESA ochAuthority

genomförandetdiskuterades bl.a.Härvidi Bryssel.Service av
angåendeproduktsäkerhetsdirektiv problemochEG:s allmänna

offentliga området.tillämpning detproduktsäkerhetslagens

Konsu-särskilt besök påvidharUtredningens sekreterare ett
åtgärder påinformation behovetmentverket inhämtat avom

produktsäkerhetsomrädet.



Gällande ordning m.m.
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2 Allmänt produktsäker-om

hetslagen och dess tillämp-

ningsområde

2.1 Inledning

Produktsäkerhetslagen 1988:1604, ändrad SFSsenast genom
1994:610, trädde i kraft den l juli 1989. Lagen har till ändamål

motverkaatt och tjänsteratt orsakarvaror skada på ellerperson
egendom. Den tillämpligär i fråga och tjänsterom varor som
tillhandahålls i näringsverksamhet och konsumenter i intesom
obetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja föratt
enskilt bruk. Lagen omfattar inte sådana och tjänstervaror som
uteslutande används exempelvis i den offentliga hälso- och
sjukvården, i skolor och på daghem och fritidshem, eftersom
service i offentligrättsliga former inte är näringsverk-att se som
samhet.

För lagensatt ändamål skall uppnås får näringsidkareen
åläggas lämna säkerhetsinformationatt 5 §,-
förbjudas tillhandahållaatt eller tjänster- säljförbud,varor
6 §,
förbjudas att 6exportera §,- varor a
åläggas lämna varningsinformationatt 7 §,-
åläggas återkallaatt eller tjänster 8 9ochvaror §§.-

2.2 Bakgrunden till lagen

Motsvarigheter till reglerna säkerhetsinformationom och sälj-
förbud fanns tidigare i marknadsföringslagen 1975:1418.
Denna lag innehöll ursprungligen 3regel § enligt vilkenen en
näringsidkare kunde åläggas vid marknadsföringatt av en vara,
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särskildhadeinformationnyttighet lämnatjänst eller somannan
i lagenfannsl-lärutöverkonsumentsynpunkt.frånbetydelse en

produkt-direkt sikte påsäljförbud,bestämmelse togsomom
första stycke4 §marknadsföringslagensSålunda hadesäkerhet.

lydelse:följandetidigare

enskilt brukförtill konsumenternäringsidkareSaluhåller enen
risk försärskildmedföregenskapersinagrundpå avsomvara,

för-marknadsdomstolenegendom, kanellerskada på person
ärgällerdärmed. Detsammafortsättabjuda honom varanomatt

ändamål.huvudsakligasittotjänlig föruppenbart

ändradesproduktsäkerhetslagentillkomstenmedsambandI av
produkt-frågornadetpå sättetmarknadsföringslagen att om

i vilketstycketill3 § ladesIfrån lagen.fördes bort ettsäkerhet
produktsäker-tillhänvisassäkerhetsinformationbeträffandedet

delupphävdes denmarknadsföringslagen4 §och ihetslagen
reglerDeför skada.riskgrundsäljförbud pågällde omavsom

marknadsför-ifinns kvarsäljförbudsäljinformation och som
Regeringenproduktsäkerhet.änsåledesingslagen annatavser

Nypropositionöverlämnatriksdagentillnyligenhar omen
finnspropositionen199495:l23. Iprop.marknadsföringslag.

näringsidkarebl.a.åläggamöjlighet attbestämmelser attom
bestämmelsermarknadsföring ävenvidinformation samtlämna

med dehuvudsak överenstämmeriprodukterotjänliga somom
mark-Denmarknadsföringslag.ifinns dagensregler nyasom

1995.1 julikraft deniträdaföreslåsnadsföringslagen

grundademarknadsföringslageniproduktsäkerhetReglerna om
1974 avlämnadi decemberKonsumentverket rap-sig på aven

produktsäkerhetlagföreslogs1974212. I rapporten omenport
tilldirekt konsu-näringsidkaresäljsbeträffande avvaror som

sigställdeförslagetyttranden överbruk. Ienskiltförmenter
förtillämpningsområdettilltveksammaremissinstanser attvissa

skulleintelagensåhade begränsats attlagenföreslagnaden
institutioner t.ex.tillsåldesomfattakomma att somvaror
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sjukhus, organisationer eller myndigheter brukasmen som av
konsumenter.

I 197576:34 med förslagprop. till marknadsföringslag fann
regeringen det naturligt möjligheternaatt vidta tvingandeatt
åtgärder rörande produktsäkerhet begränsades till frågor av
särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Föredragande stats-
rådet anförde följande 99:s.

Innebörden lagstiftningenatt blir tillämpligav endast då det är
särskild betydelse frånav konsumentsynpunkt är den endastatt
sikte påtar privatpersoners förvärv för enskilt bruk. De avläm-

nade förslagen har denna begränsning och den återfinns i flerta-
let lagar på konsumentskyddsområdet. Jag kan således inte
biträda förslaget från några remissinstanser produktsäkerhets-att
reglerna skulle omfatta även de situationer där konsumenterna
utgörs företag, institutionerav o.d. Skulle det visa sig denattangivna ordningen för med sig några olägenheter i tillämpning-

får frågan tillen förnyadtas prövning.upp

2.2.1 Produktâterkallelsekommitténs förslag

Till grund för lagstiftningsarbetet med produktsäkerhetslagen låg
produktåterkallelsekommitténs betänkande Produktsäkerhetslag
SOU 1987:24. Kommitténs förslag till avgränsning lagensav
tillämpningsområde överensstämmer helt med vad gällersom nu
enligt l § andra stycket produktsäkerhetslagen.

Beträffande frågan lagens tillämpningsområdeom anförde kom-
mittén bl.a. följande s. 134:

Vi har övervägt föreslå vidareatt tillämpningsområdeett för
lagstiftningen så den omfattaratt även och tjänstervaror somenskilda människor använder i hälso- och sjukvården, i skolor
och på daghem och fritidshem. Man kan hävda människoratt

vistas i dessa miljöersom och då naturligtvis i synnerhet barn
är särskilt för skaderiskerutsatta och därför farligaatt produkter
bör kunna återkallas även därifrån. De innehar desom poten-tiellt farliga produkterna, dvs. i regel landstinget eller kommu-
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upphandlings-medi sambandmöjligheteremellertidhar attnen,
anledningockså allDe harsina intressen.tillvarataförfarandet

kananordningarfarligaanvändningenså, eftersomgöraatt av
Detpatienter, elever ärskadeståndsskyldighetådra dem etc.mot

för lagensavgränsninganvända delslagtekniskt svårt att en
farligadensikte uteslutande påtillämplighet tar pro-varsom

sikte påavgränsninganvänds, delsdukten tarsomannanen
varförsigexempelvis frågaMan kanbeskaffenhet.produktens
i sjuk-användesdeåterkallaskunnaspecialmaskiner skulle om

tillverkningsindustrin.inomanvändesinte devården ommen

ifrågadet härprodukter ärde att storövrigt kommerFör om
därförlagstiftningen,underkastadefaktiskt attutsträckning vara

leksakerprivatlivet. Mångaianvänds ocksåproduktersamma
iåtminstonetroligenförekommerdaghemanvändssom

lagstift-underoch faller dåiockså hemmenutsträckningnågon
pinredningoch idagligvarorgällerningen. Detsamma som an-
5inteprodukterSådanautbildning.ochi sjukvårdvänds som

beskaffenhet,specielli regeli hemmen äranvänds somav mer
naturligtvis intedettaehurusjukvårdsapparater,exempelvis

lekred-fastai frågaexempelvisfallet,alltid behöver omvara
skap.

införas förintesärregleringanförda bör någondetgrundPå av
produktsäkerheten ärvill tilläggaViverksamheter.särskilda att

all-frånuppmärksamhetförföremålständigt ärfråga somen
Om densida.myndigheternasmassmedias ochmänhetens, av
vid tillämp-erfarenhetergodalagstiftningenföreslagna geross
lagstiftningframförasotvivelaktigtkravningen kommer att om
emellertidVi harberörts.harområdendeföräven som nu

lagenbörjantillåtminstonelämpligt ettdet meratt geansett en
tillämpningsområde.enhetligt ,

förslag.kommitténsgodtogremissinstanserflertaletDe stora
ansågföreningKonsumentvägledarnasochKonsumentverket

privatpersonerprodukteromfattabordedock lagen även somatt
dag-skolor,påsjukvård,ochi hälso-medi kontaktkommer

miljöer.liknandeoch ifritidshemochhem
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2.2.2 Propositionen angående produktsäkerhetslagen

I propositionen med förslag till produktsäkerhetslag anförde
föredragande statsrådet bl.a. följande prop. 198889:23 35:s.

Enligt min mening kommer i praktiken också farliga produkter
enskilda människorsom kommer i kontakt med i s.k. offentliga

miljöer i utsträckningstor underkastadeatt lagstiftningen,vara
eftersom de även används i privatlivet. Många leksaker somanvänds på exempelvis daghem förekommer troligen i så stor
utsträckning i hemmen lagstiftningenatt blir tillämplig detavskälet. Detsamma torde gälla åtskilliga dagligvaror liksom sådan
inredning används i sjukvårdsom och utbildning. Men onekli-

kommer det ocksågen finnas sådantatt faller utanför la-som
tillämpningsområde,gens alltifrån sådant sjukvårdsappa-somtill fastarater lekredskap för barn. Givetvis delar jag uppfatt-

ningen säkerhetskravenatt måste ställas synnerligt högt för
produkter sådant och liknande slag.av Men det finns också god
grund för att så ocksåanta att normalt är fallet. Min förhopp-
ning är även den föreslagnaatt lagen ytterligarenu kommer atthöja säkerhetsmedvetandet på dessa områden. Jag därföransersådanaatt och tjänster tillhandahållsvaror inomsom förramenmyndighetsutövning eller offentlig service inte för närvarande
bör omfattas lagen.av

2.2.3 Riksdagsbehandlingen propositionenav om pro-
duktsäkerhetslagen

Vid riksdagsbehandlingen propositionenav produktsäker-om
hetslag se Lagutskottets betänkande 198889:LU13 begärdes i
flera motioner L9-12 utvidgning lagens tillämpningsom-en av
råde.

I motion 198889:L9 begärdes tillkännagivandeett lagenattom
skulle omfatta även den offentliga sektorn.

I motion l98889:LlO begärdes riksdagen skulleatt besluta om
sådan ändring i förslaget till produktsäkerhetslag ävenatt pro-
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nyttjan-med derasmänniskor i sambandanvändsdukter avsom
omfattas.service skulleoffentligde av

skulle beslutariksdagen198889:L11 begärdes attmotionI att
ochsådanaomfattaskulle ävenproduktsäkerhetslagen varor

former.offentligrättsligaitillhandahållstjänster som

tillkännagivandel98889zLl2 begärdes attmotionI ett om
omfatta ävenutvidgas tillbordetillämpningsområde attlagens

förinomtillhandahållstjänsterochsådana ramensomvaror
myndighetsutöv-följddirektoch inteoffentlig service är aven

mng.

följandeLagutskottetanfördemotionerdessaanledningI av
l98889zLUl3 9:bet. s.

intelagstiftningenföreslagnaunderstryka denvillUtskottet att
för-konsumentertjänsterochtill enbartbegränsas somvaror

iframhållsbruk. Somenskiltnäringsidkare förvärvar propo-av
enskil-produkterfarligai praktiken ocksåsitionen kommer som

ioffentliga miljöeri s.k.kontakt medimänniskor kommerda
eftersomlagstiftningen,underkastadeutsträckning attstor vara

förekommerBl.a.privatlivet.ianvändsprodukterna även
troligenexempelvis på daghemanvändsleksakermånga som

blirlagstiftningenutsträckning i hemmeni så attäven stor
daglig-åtskilligagällatordeskälet. Detsammatillämplig detav
ochsjukvårdianvändsinredning ut-liksom sådan somvaror

kommuna-statliga ellerpåpekavill ocksåUtskottetbildning. att
affärsdri-deverksamhetekonomiskdriver samtbolag som

ochverksamhet,näringsidkare i dennaräknasverkenvande som
tillhandahållerdessaoch tjänsterdekommersåledes somvaror

Otvivelaktigtlagen.omfattasenskilt brukförkonsumenter att av
utnyttjasoch tjänsterfinnasdockdetkommer avatt somvaror

tillämpnings-utanför lagensfallerändåmänniskorenskilda men
serviceinom denanvändsuteslutandedärför deområde somatt

utnyttjasproduktergällerför. Detallmännadet t.ex. somsvarar
daghemoch påi skolorsjukvården,ochoffentliga hälso-i den

statsrådetföredragande ut-likhet medIfritidshem.och anser
produk-påmycket högtställasmåstesäkerhetskravenskottet att

Även lagstiftningen kanföreslagnadenslag.detta nuter omav
på dethöjs ocksåsäkerhetsmedvetandetmedförakomma attatt
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offentliga området framstår det enligt utskottets mening sombefogat enskildaatt människor skyddett förekomstenges mot

farliga och tjänsterav tillhandahållsvaror dem isom andra
sammanhang än då de förvärvas näringsidkare förav en egetbruk. I dag saknas emellertid underlag för bedömning huren avsådan lagstiftning närmareen bör utformas och vilka ochvarortjänster den lämpligen bör omfatta. Utskottet är därför inte nuberett förordaatt utvidgning lagens tillämpningsområdeen av i
enlighet med motionärernas önskemål. Frågan bör i stället

bli föremål försnarast utredning.

Utskottet hemställde beträffande produktsäkerheten på det
offentliga området, riksdagenatt med anledning de nämndaav
motionerna sin mening skullesom regeringen till kännage vad
utskottet anfört. Riksdagen biföll utskottets hemställan rskr.
198889:6l.

2.3 Promemoria upprättad i Civildeparte-
mentet 1991-04-22

Med anledning nämnda riksdagsbeslutav nyss upprättades i
Civildepartementet den 22 april 1991 promemorian Förslag till
ändringar i produktsäkerhetslagen dnr C91854MA. I prome-
morian föreslogs produktsäkerhetslagenatt skulle tillämpas på

tillhandahölls ivaror näringsverksamhet,som oberoende av om
tillhandahållandet skedde direkt till konsument eller inte.en
Promemorian med dess lagförslag remissbehandlades, men
förslagen ledde inte till lagstiftning.

I promemorian gjordes vissa uttalanden i olika frågor, varav
några kan ha sitt intresse redovisa iatt detta sammanhang. Vad
gäller produktsäkerhetslagens tillämplighet tjänster som
tillhandahålls inom den offentliga sektorn uttalades någotatt
behov lagen skulleatt omfattaav även sådana tjänster inte hade
framkommit. En sådan utvidgning skulle för övrigt, enligt
promemorian, leda till orimliga konsekvenser helaattgenom
sjukvården, skolväsendet och barnomsorgen skulle komma att
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tilldärigenom skulle förvandlas någotomfattas lagen,av som
Övervägandena iproduktsäkerhetslag.helt änannat prome-en

morian inriktades efter detta uttalande enbart varor som
enskilda människor nyttjar inom offentlig service.

promemorian följande. Produktsäker-i bl.a.Vidare anfördes
närings-innanblir tillämplig redan har lämnathetslagen en vara

följer tillhandahålla. Kravetidkaren. Detta uttrycket att varanav
ganskanäringsverksamhet utesluter endasttillhandahållas iskall

från tillämpningsområde. I hu-obetydliga lagensvarugrupper
ursprungligen frånhärrörvudsak det sigrör varor somom

utsträckning kan det ocksåprivatpersoner. I begränsad vara
offentligaframbringats inom den delfråga avom varor som

näringsverksamhet,inte bedrivasektorn kan t.exansessom
i terapiverksamhet. Syftet medtillverkatsprodukter pro-som

riskablaskydda konsumenternaduktsäkerhetslagen är motatt
frågaför marknaden. Det intenäringsidkare på ärutvaror som

för näringsidkaren i för-obligationsrättsligtnågot ansvarom
förvärvartill denhållande enbart ansvaretutanvaran,som

prin-utnyttjar den. Frånföljer oberoende av vem somvaran
otillfredsställandeframstår detcipiell synpunkt att en vara,som

skallavsedd nyttjas konsumenter,uppenbarligen är att avsom
för dentillämpningsområde barautanför lagstiftningensfalla

inrätt-offentliginte konsumentförste förvärvaren är utan en
ning.

promemorian skissianvändesförSom stöd resonemanget aven
utseende:följande

Konsument.Offentlig serviceNäringsidkare --------

inteblev lageni det första ledetanfördespromemorianI att
verk-offentligasubjektet för deneftersomtillämplig på varan,
lagenföljande ledet blevI detinte konsument.samheten var

i näringsverk-tillhandahöllsintetillämplig, eftersominte varan
till följdlångtifrån allaemellertidsamhet. Det avvaror somvar
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den offentligapassagen sektorngenom föll utanför lagens till-
lämpningsområde. Så tillhandahållssnart inomen vara densom
offentliga serviceverksamheten även tillhandahålls konsumenter
direkt från näringsidkare i inte obetydligen omfattning blev
lagen tillämplig på samtliga det aktuella slaget.varor av

I promemorian föreslogs förutsättningenatt tillhandahållandetatt
i näringsverksamhet skall ske direkt till konsument skulleen
slopas. Betydelsen detta blev då produktsäkerhetslagenav att
skulle kunna tillämpas i fråga samtliga konsumentvarorom som
tillhandahölls i näringsverksamhet, oberoende tillhanda-attav
hållandet i vissa fall skedde till någon än konsument.annan en
Detta medförde lagen blevatt tillämplig även på varor som
konsumenter i huvudsak enbart nyttjar inom offentlig service
såsom i den offentliga hälso- och sjukvården, i skolor och på
daghem och fritidshem. Något åläggande skulle med sådanen
konstruktion inte kunna riktas kommun,mot t.ex. farligaen om

upptäckdes inom offentligvaror service, något behov häravmen
torde knappast finnas, anfördes i promemorian.

Lagtekniskt föreslogs l § andraatt stycket produktsäkerhetsla-
skulle ändras så,gen det däratt skulle lagen till-attanges var

lämplig i fråga och tjänsterom tillhandahöllsvaror i nä-som
ringsverksamhet åt någon och konsumenter i inte obetyd-som
lig omfattning utnyttjade eller kunde komma utnyttja föratt
enskilt bruk.

Vid remissbehandlingen intog flera remissinstanser kritisken
hållning. Man menade bl.a. medatt promemorians lagtek-man
niska lösning inte skulle åstadkomma den åsyftade utvidgningen.
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3 Gällande irätt Sverige

I och med produktsäkerhetslagenatt trädde i kraft kan sägaman
den förstaatt allmänna regleringen produktsäkerhet infördesom

i Sverige. Lagen har fått generell utformning till-en men
ämpningsområdet inskränks 3 där det sägs åtgärdergenom att
enligt lagen inte får vidtas ellermot tjänst i den månen vara en
det i författning eller i besluten annan myndighet harav
meddelats särskilda bestämmelser eller tjänsten medom varan

ändamål åtgärdersamma enligt produktsäkerhetslagensom
skulle fylla. Detta innebär bl.a. delar livsmedels-att stora av
och läkemedelslagstiftningen faller utanför produktsäker-
hetslagens tillämpningsområde.

I det följande görs först översiktlig genomgången produkt-av
säkerhetslagen och därefter följer redogörelse för olika regleren

gäller på speciellasom områden. Syftet med översikten över
speciallagstiftningen är dels exempelatt på områdenge som
reglerats, dels peka på skillnaderatt mellan specialreglerna och
produktsäkerhetslagen. Att i detta sammanhang heltäckan-ge en
de bild över alla regler finns avseendesom och tjänstersvarors
säkerhet inteär möjligt.

3 l Produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 1989. Som
nämnts tidigare avsnitt 2.2 reglerades dessförinnan produkt-
säkerhetsfrågor bl.a. i 3 och 4 marknadsföringslagen MFL.
Dessa regler möjlighet för Marknadsdomstolengav meddelaatt
informationsålägganden och säljförbud. Regleringen av
produktsäkerhetsfrågor i MFL flyttades över till produktsäker-
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bestämmelsebehölls dock4 § MFLhetslagen. I attomen
saluhållanäringsidkareförbjudaMarknadsdomstolen kan atten
ändamål.huvudsakligasittotjänliga föruppenbartärvaror som

beträffande tjänster.Motsvarande gäller

bestämmelsernai inledandedeProduktsäkerhetslagen anger
vidtas tillde åtgärder kanlagstiftningen,medändamålet som

Däreftertillämpningsområdet.ochändamåletuppfyllande av
förut-ochrubriker olika åtgärdernadesärskildabeskrivs under

avsnitt bl.a.Eftervidtas.för de skall kunnasättningarna att om
avslutningsvis bestäm-följertillsynsreglerochhandläggnings-

mångapåpekashär kanöverklagande. Redan attmelser om
för-får sini lagen närmareanvändsväsentliga begrepp som

198889:231987:24,SOUförarbetenaklaring i samtprop.
med1994942203 212 ff.. I och1993:88 och attSOU s.prop.

unionen måsteeuropeiskainträda i denSverige beslutat att man
olika begrepptolkningenslutligadenobserveradock att av

EG-rätten.inombestäms

Ändamål tillämpningsområdeoch3.1.1

orsak-och tjänstermotverkaändamåltillLagen har attatt varor
tillämplig påDenegendomsskador. äreller varorperson-ar

och inäringsverksamhetitillhandahållstjänsteroch somsom ikanutnyttjar elleromfattningobetydliginteikonsumenter
särskildafinns§. Om det1enskilt brukutnyttja förkomma att

författning elleritjänstellerbestämmelser annanenvaraom en
åläg-ändamålharmyndighet, etti beslut somsammasomav

får sådantproduktsäkerhetslagen,enligtförbudgande eller
sistnämndai3 §. Regelnmeddelasinteförbudeller xåläggande

företrädeharangivet slagbestämmelserparagraf innebär att av
isäkerhetsin-bestämmelserproduktsäkerhetslagensframför om

användningsförbud kanAttsäljförbudformation, t.ex.etc.
sälj-intehindrarspeciallagstiftning att ettenligt vissmeddelas

speciallagstift-produktsäkerhetslagen.enligtmeddelasförbud
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ningen har då begränsad räckvidd ochen säljförbud fårett ett
vidare ändamål än det speciallagstiftningen har. förarbetenaI till
produktsäkerhetslagen anförs också några motsvarigheteratt till
lagens regler varningsinformationom och återkallelse, med
undantag för bilavgaslagen,t.ex. finns knappast i gällande rätt.
Till den del specialregleringarna i framtiden kompletteras med
regler varningsinformation ellerom återkallelse kommer emel-
lertid produktsäkerhetslagen inte längre tillämpligatt prop.vara
198889:23 79. Av vad kommers. framgåsom att detav
följande så har möjligheterna beslutaatt varningsinformationom
och återkallelse införts också på bl.a. arbetsmiljöområdet av-
snitt 3.3.

Begreppet har i produktsäkerhetslagenvara innebördsamma
det överlag har isom den konsumenträttsliga lagstiftningen.

Med fysiska föremål, inbegripetvara avses levande djur. Lagen
omfattar även produkter tillhandahållitssom ellersom varor
tjänster och kommit utgörasom att tillbehört.ex. till fast egen-
dom. Avgörande är produkt är bedömaom en att som en vara
eller tjänst vid tidpunkten för tillhandahållandet. Däremot
omfattas inte andra nyttigheter, såsom fast egendom,
byggnader på mark, värdepapper,annans krediter samt
rättigheter olika slag. Vidare följerav ordalydelsen i l §av att

uteslutandevaror användssom yrkesmässigt eller barasom
undantagsvis kommer till användning i privatlivet faller utanför
lagen. För lagen skall kunnaatt tillämpas på eller tjänsten vara
är det dock tillräckligt det inte framståratt direkt ovanligtsom

konsumenteratt använder eller kan komma användaatt den
prop. 198889:23 78.s.

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

kroppsbehandling,ter rådgivningsverksamhetsom och trans-
porter.
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frågainskränkningar iingainnehåller artenLagen av per-om
för såvälriskermotverkatillsåledessyftarsonskador. Den att

olika slag.sjukdomarolycksfall avsom

all slagssakskadorelleregendomsskadorSkyddet avsermot
förföremålkantingmateriellaalladvs.egendom, varasom
till-blivitsådantinte baraegendomMedägande. somavses

skall utgöraLagenoch ettmarkocksåverkat vatten.t.ex.utan
ingripandeFörförsämras.ellerförstörsegendomskydd mot att

ellerrisk förfinnsdock det attenligt krävslagen varaatt enen
egendomen.skador påfysiskatjänst orsakar

tillhandahållstjänstenellertillämplig endastLagen är varanom
näringsid-Mednäringsverksamhet.inäringsidkare dennesenav

ekono-verksamhetdriveryrkesmässigtkare avenvar somavses
ellerStatligafysiskajuridiskasåvälmiskt slag, personer.som

bedriver ekono-vilkaaffärsverk,statligakommunala bolag samt
Vidare krävsnäringsidkare. attverksamhet, räknasmisk som

enskiltförtill konsumentertjänsterochfrågadet är varorom
förvärvfrågaskalldetMed dettabruk. avatt omvaraavses

görsbruk. Förvärvenskiltförprivatpersoner aveget, som
198889223utanför prop.faller alltsåinstitutionerellerföretag

till helt över-elleruteslutandetjänsteroch77. Varor soms.
inomformer,offentligrättsligai t.extillhandahållsvägande del

ochdaghemskolor,isjukvården,ochoffentliga hälso-den
till följdomfattasoffentliga äldreomsorgeni denfritidshem samt

inte lagen.avgränsningardessa 2avav

till Sverige.territoriellt begränsattillämpningsområde ärLagen g
tillämpaskommakanlageninte attemellertidhindrarDetta att

varjetillämplig påprincipiblirLagenföretag.utländskapå
markna-svenskadentjänsterellertillhandahållande varorav

tillhanda-utlandetfrånpostorderföretagutländsktEttden. som
produkt-omfattasSverigeitill konsumenter avhåller varor

näringsid-6 § kanEnligt36.asäkerhetslagen enas.prop.
förbjudasförhållanden exporteravissa att vara.enunderkare
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Åtgärder3.1.2 får vidtassom

För motverkaatt farligaatt och tjänster förorsakarvaror per-
eller egendomsskadorson- kan näringsidkare åläggasen att

vidta vissa åtgärder enligt följande:

a åläggande säkerhetsinformation 5 §om

Näringsidkaren kan åläggas i sambandatt, med elleratt en vara
tjänst tillhandahålls, lämna information har särskild be-som
tydelse för förebyggaatt eller tjänstenatt orsakarvaran skada

Åläggandetpå eller egendom.person får innebära informa-att
tionen skall l lämnas märkning pågenom eller denvaran
egendom tjänsten eller isom bruksanvisningavser med-som
följer eller egendomen, 2varan tillhandahållas i formannan
på säljställen, 3 lämnas i eller andra framställningarannonser

näringsidkarensom använder vid marknadsföring eller 4
lämnas i viss form till konsument begär det.som

b säljförbud 6 §

Näringsidkaren kan förbjudas tillhandahållaatt elleren vara
tjänst medför särskild risk försom eller egendomsska-person-
da. Förbudet får även liknandeavse eller tjänstannan medvara

skaderisk. Medsamma uttrycket liknande eller tjänstannan vara
produktavses haren funktionsom ochsamma kansom ge

upphov till skadaartsamma den varitav föremålsom försom
prövning. Med skaderisk såvälsamma nivån på riskenavses

skada.artensom av

c exportförbud 6 §a

Näringidkare, tillhandahållersom innebär särskilden vara som
risk för allvarlig skada på kan förbjudasperson, att exportera
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likartad medfårFörbudet även sammavaraavse annanvaran.
skaderisk.

7 §vamingsinformationd åläggande om

utfört tjänstNäringsidkare, överlåtit eller en somvarasom en
egendom kanellermedför särskild risk för skada på person

skall före-skaderisken och hur deninformeraåläggas att om
innehartill demInformationen skall lämnasbyggas. varansom
egendomutförts eller innehar dentjänsteneller somsomsom

densådant sättInformationen skall lämnastjänsten attavsett.
till de berördas kännedom.kan kommaantas

8-10återkallelse §§åläggandee om

särskildmedföröverlåtitNäringsidkare, har en vara somsom
återkallaeller egendom, kan åläggasrisk för skada på attperson
rättelse,skeinnehar den. Detta kanfrån den genomvaran som

Återkallelsen omfattningskall ske ieller återgång.utbyte en
skade-förebyggatill behovetskälig med hänsynär attavsom

förstöra ellerlåtanäringsidkaren åläggasvissa fall kanfall. I att
s.k. dest-exemplaren,oskadliggöra de återtagnapå sättannat

8ruktion §.

risk försärskildutfört tjänst såNäringsidkare, har attensom
uppkommit, kan åläggasegendomeller attskada på person

utförts. Detsammatjänstenvilkafrån demtjänstenåterkalla
tjänsten fegendominnehardemi frågagäller av-somsomom

Återkallelsen skälig medomfattningi ärskall skesett. somen
Åläggandet skallskadefall.förebyggatill behovethänsyn attav

skaderiskenfelavhjälper detsjälvnäringsidkarenatt somavse
avhjälpandefeletsersättning förhänför sig till eller lämnar

9 §.genom annan

näringsid-9 skall innebära8 ellerenligt attåläggandeEtt
förvillkorenocherbjudandettillkännageskyldigkaren är att
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detta skaderisken.samt För tillkännagivandet tillämpas 7 §
andra stycket varningsinformation 10om §.

Ytterligare förutsättningar för ålägganden vamingsinforma-om
tion och återkallelse i 11-14 §§. Sådanaanges ålägganden får
meddelas endast de kan fåom antas skadeförebyggandeen
verkan inte är obetydlig. Omsom åläggandet kan fleraavse
näringsidkare får det begränsas till gälla någonatt eller några av
dem, såsom den eller de har de bästa förutsättningarnasom att
uppfylla ändamålet med åläggandet. Ett åläggande återkallaatt

eller tjänsten gällervara allaen exemplar eller tjäns-av varan
detten, inte beträffandeom visstett exemplar framgår detatt

har tillhandahållits den näringsidkareav fått åläggandet. Ensom
näringsidkare kan meddelas åläggandesom enligt 7--9 §§ kan i
stället åläggas medverkaatt till genomföraatt sådant åläg-ett
gande har meddelatssom näringsidkareen 12 §.annan Finns
inte någon näringsidkare förmår genomförasom varnings-ett
informations- eller återkallelseåläggande, skall i stället tillsyns-
myndigheten lämna varningsinformation i skälig omfattning i
den mån det behövs för förebyggaatt skada på ellerperson
egendom 14 §. Vidare gäller att än tio år förflutitom frånmer
det näringsidkarenatt upphörde tillhandahållaatt ellervaran
tjänsten, får åläggande återkallelse meddelasom endast om
tillsynsmyndigheten eller sammanslutningen konsumenter,av
arbetstagare eller näringsidkare dessförinnan har framställt ett
skriftligt krav på återkallelse 13 §.

3.1.3 Handläggningsregler m.m.

Konsumentverket utövar tillsyn över produktsäkerhetslagenatt
och föreskrifter har meddelats medsom stöd lagen efterlevs,av

inte sägs i specialförfattningom annat rörande viss ellervara
tjänst 4 §. Exempel på tillsynsmyndigheter reglerassom av
specialförfattningar är Livsmedelsverket, Läkemedelsverket,
Arbetarskyddsstyrelsen och Kemikalieinspektionen. När åtgärder
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för-tillsynsmyndighetenaktuella börblir talagenenligt upp
brådskarsakenintenäringsidkare,berördamedhandlingar om

enligt lagenåtgärddäreftermyndigheten16 §. Finner att en
Konsumentombudsmannentillöverlämnasskall fråganbehövs,

uppfattningen, hardendelar atthani sinvilkenKO tur, om
fall fårvissaåtgärd. IsådanMarknadsdomstolenansöka hos om

sammanslutning konsumenter,görasansökan även avav en
§.17näringsidkareellerarbetstagare

informa-s.k.meddelavikt,inte störrefall ärfår, iKO avsom
sådantåterkallelseföreläggande. För att ettellerförbuds-tions-,

elleromedelbartgodkännsdetdockkrävsgällandeskall bli att
22tidsfrist §.vissinom en

tillsynsmyn-anmaningskyldig pånäringsidkare ärEn att av en
iupplysningarlämnayttrande och ettKOdighet eller avgeav

liknandeochhandlingar,tillhandahållaärende och varuprover
Motsvarande19 §.utredningenförbetydelsekan hasom

24 §.meddelatsharförbudelleråläggandevälgäller när ett
vidskyldighetersinafullgöraföreläggaskanNäringsidkaren att

vite.

elleråläggandeninterimistiskaskäl, kansärskildafinnsOm det
§.21Marknadsdomstolenmeddelasförbud av

allmän-iöverklagasKOellertillsynsmyndighetBeslut avenav
26 §.kammarrättenhoshet

ProduktsäkerhetslagendelbetänkandeUtredningens3.1.4
1993:88SOUEGoch

mellanjämförelseutredningengjordedelbetänkandetI en
direktivrådetsproduktsäkerhetallmänEG-direktivet om -

produktsäkerhet1992 allmän29 juniden9259EEG om -av
fannjämförelsenVidproduktsäkerhetslagen.svenskadenoch
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utredningen direktivet och lagenatt uppvisar likheter. Tillstora
skillnad från lagen direktivettar emellertid inte sikte tjänsterpå
och sakskador, och direktivet innehåller inte heller någon be-
stämmelse exportförbud. Utredningen komom emellertid fram
till detta inteatt medförde lagen behövdeatt ändras. På ett par
punkter föreslog utredningen lagen skulle byggasatt såut att

uppnådde bättreman överensstämmelseen med direktivet.
Således föreslogs lagen skulle inledasatt med definitionen om
vad med och däreftersom innehållaavses allmänvaror en
bestämmelse näringsidkare får tillhandahållaattom elleren vara
tjänst bara den kan säker. Vidare föreslogsom regleranses om
vad med säker ellersom tjänstavses och vilkaen särskildavara
omständigheter bör beakta vid bedömningen. Somman förut-
sättning för olika ingripanden enligt lagen föreslogs iatt man -
stället för att eller tjänstatt medfördeange särskilden riskvara
för skada skulle eller tjänstenatt inteange säker.varan- var
Slutligen föreslog utredningen återkallelse skulleatt kunna ske
från innehavaren eller från dem tjänstav utförtsen vara åten
eller från dem innehar egendom tjänstensom Ut-som avsett.
redningen också skulleatt fortsättaangav arbetetman med
frågan produktsäkerhetslagens tillämpningsområdeom skulle
utvidgas gälla ävenatt det offentliga området.

Av remissinstanserna kommenterade Socialstyrelsen den tänkta
utvidgningen produktsäkerhetslagens tillämpningsområdeav till
det offentliga området. Socialstyrelsen påpekade detatt var av

viktstor den delenatt uppdraget bedrevs skyndsamt dåav
utvecklingen tydde likartade verksamheteratt alltmer bedrivs
i former gör avgränsningsom produktsäkerhetslagensen av
tillämpningsområde mindre angelägen. Styrelsen nämnde bl.a.

privaträttsligaatt subjekt bedriver hälso- ochnumera t.ex.
sjukvård och gränsenatt mellan olika vårdgivare blivit mer
otydlig i vissa avseenden.

Utredningens förslag lades till grund för avsnitt iett prop.
1993942203 angående ändringar i EES-avtalet prop.m.m. s.
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produktsäker-regeringenuttaladepropositionen att212 ff.. I
produkt-kravuppfylla dehuvudsak kan sägasi somhetslagen
svenskadendirektivetLiksomställer.säkerhetsdirektivet avser

ändamålsbestämmel-svenska lagensDenkonsumentvaror.lagen
påpekadesdirektivets,utformning änvisserligenhar annanense

såvittinnebördhuvudsakligadesspropositionen,idet men
enligtåtgärderDedensamma.torde somgäller varavaror

produkt-imotsvarighetersinavidtas harskall kunnadirektivet
produktsäker-dockansågspropositioen attIsäkerhetslagen.

överensstämmabättreförpunktändrasborde atthetslagen en
återkallamöjligheternagällde attdirektivet. Det varaenmed

återkallelsepropositionenipåpekades atttjänst Deteller enen
inneha-från denske barafickproduktsäkerhetslagen somenligt

från demtjänstgällerdetden närbrukaföri frågade attvaran
den.brukaförtjänsten attegendom avsettinnehade somsom

farligänsättinte läsas attkunde varaannatDirektivet en
ellertillverkarenlämnatdensååterkallasskall kunna snart

säljledsig ibefinnerden ettdvs. även senareimportören, om
ialltså dettaDirektivetkonsumenten.tillhunnitinteoch gavut

förskälbärandeNågotkonsumentskydd.starkareavseende ett
anför-inte,fannssvenska lageni denskyddsnivålägrehaatt en

propositionen.ividaredetdes

innebaråterkallelse atti frågaställningstagandeRegeringens om
regeringenansåg attDäremotförslag.utredningensföljdeman

begreppetdefinitionersådanainnehållabehövdeinte avlagen
Regeringenföreslagit.hadeutredningenvarasäker somm.m.

risksärskildrekvisitetbehållaskulleocksåförordade att man
ingripanden.olikaförgrundskadaför som

199394:UU23, rskr.bet.förslagregeringensRiksdagen antog
Ändringarna produktsäkerhetsla-i1994:610.1993942367, SFS

1994:1114.1994 SFSjuli1kraft deniträddegen
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3 Produktorienterad speciallagstiftning

Med produktorienterad speciallagstiftning brukar man avse
bestämmelser gäller hanteringensom produkter på speci-av ett
ellt produktområde. Ibland är det fråga långtgående bestäm-om
melser kontroll och övervakningom tillverkning och dis-av
tribution de olika produkterna i fråga.av I det följande görs en
genomgång del författningar finnsav en på området.som

3.2.1 Livsmedelslagstiftningen

Den grundläggande författningen på livsmedelsomrâdet är livs-
medelslagen 1971:511, innehåller de centrala bestämmel-som

livsmedel. Denserna kompletterasom livsmedelsförordning-av
1971:807 meden ytterligare bestämmelser livsmedelsom

beskaffenhet, hantering Till denna regleringm.m. kommer
föreskrifter olika slag meddelasav Livsmedelsverket.som av

Regler livsmedels beskaffenhetom ägnas särskiltett avsnitt
5-7 §§ i lagen. Den grundläggande bestämmelsen innebär att
livsmedel saluhålls inte fårsom skadligt förtära, smitt-vara att
förande eller otjänligt till människoföda.annars Livsmedelstill-

dvs.satser, ämnen särskilt tillförs livsmedel,som skall i allmän-
het godkända för livsmedletvara i fråga. Regeringen eller
myndighet regeringen bestämmersom kan föreskriva be-en
stämd sammansättning eller beskaffenhet för ülivsmedel livsme-
delsstandard. 2-5I §§ förordningen ytterligare bestämmel-ges

livsmedels beskaffenhet.ser om

Frågor godkännande livsmedelstillsatserom av prövas Livs-av
medelsverket, också har bestämmasom att största tillåtna
mängd tillsatser för given mängd livsmedel. Livsmedelsver-en
ket har i övrigt meddela föreskrifteratt användningenom av
livsmedelstillsatser och livsmedelsstandarder.om
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Regleringen8-12 §§ lagen.behandlas ilivsmedelHantering av
otjän-blirellerförorenaslivsmedelförhindratillsyftar attatt

förmyndighet kanbestämdregeringenRegeringen ellerligt. av
användningenföreskrifter bl.a.meddelaändamåldetta avom

Förbudlivsmedelshantering.vidutrustningellerämnenvaror,
livsmedel kaninförselhantering ochvidvillkoreller avmot

radkompletterashanteringsrcglermeddelas. Lagensockså av en
handlarBestämmelserna7-19 §§.förordningenbestämmelser i

förvaring,hanteringsutrustning,förpackningsmaterial,bl.a. om
ytterligare andraochOm dessa ämnenochimport transporter.

detaljföreskrifter.meddelaLivsmedelsverketkan

§§.13 15ochmärkningbestämmelserocksåLagen upptar om
livsme-märkningföreskriftermeddelarLivsmedelsverket avom

medmärktallmänhetiskalllivsmedelFärdigförpackatdel. vara
ochhållbarhetstidförvaringssätt,lämpligtbl.a.uppgifter om

för konsumenterna.betydelseupplysningarandra av

det kansaluhållas bl.a.intelivsmedel16 § fårlagenEnligt om
god-tillförtsdetmänniskoföda,tillotjänligt omantas vara

märk-föreskrivensaknardetlivsmedelstillsats ellerkänd om
förbju-alltsålivsmedel kanhälsovådligaDistributionning. av

das.

efterlevna-Tillsynen över24-29 §§ lagen.istadgastillsynOm
med stödmedddelatsharföreskrifterochlagenden somavav

LänsstyrelsenLivsmedelsverket.centraltlagen utövas avav
hälso-ochmiljö-normalfalletoch iinom länettillsynenutövar

fårTillsynsmyndigheternakommunen.inomskyddsnämnden
föreläggandenvitessanktionerademeddela sådana25 §enligt

föreskrifterellerför lagenbehövsuppenbartförbud attoch som
Underlåterefterlevas.skalllagenstödmedmeddelats avsom

ellerenligt lagenhonomåliggeråtgärdvidtanågon att som
enligtellerlagenstödmedmeddelatsföreskrifterenligt avsom

förordnamyndighetenfårföreläggande,tillsynsmyndighets om
rörande dettaanfördesförarbetenaIbekostnad.på hansrättelse
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i likhet med vadatt redan gäller enligt 1951 års stadga börsom
myndigheten ha rätt vid vite meddela föreläggandeatt eller
förbud, uppenbart behövs för livsmedelslagensom elleratt
föreskrifter meddelats enligt lagen skall efterlevas. förstaIsom
hand bör dock myndigheten söka vinna rättelse råd ellergenom
anvisningar. Om rättelse inte vidtas, skall tillsynsmyndigheten
ha rätt låta verkställa förelagdatt åtgärd på den försumliges
bekostnad. Beslut härom bör naturligen meddelas vederbö-av
rande tillsynsmyndighet prop. 1971:61 219. Tillsynsmyn-s.
dighet äger rätt till tillträde till livsmedelslokaler och får där
göra undersökningar och 26 §. De harta också rättprover att

del handlingarta Det åligger polismyndigheternaav m.m. att
lämna den handräckning behövs för utövande tillsynen.som av
Saluförbjudna livsmedel får omhändertas. De kan göras dugliga
till livsmedel eller användas för ändamål eller förstörasannat

tillsynsmyndigheternas försorg.genom

Saluförbud enligt 16 § är straffsanktionerade. Böter eller fängel-
i högst år kan såledesett ådömasse den uppsåtligen ellersom
oaktsamhet bryter saluförbudav ellermot föreskriftermot t.ex.
hantering, märkning Varorom varit föremål för brottm.m. som

kan förklaras förverkade 30-32 §§ lagen.

Förbud saluhållande livsmedelmot meddelas relativt ofta,av
bl.a. resultat Livsmedelsverketsettsom kontrollverk-av egen
samhet. Förbud kan också meddelas efter anmälningar från t.ex.
miljö- och hälsoskyddsnämnderna eller allmänheten. Ibland får
verket vådliga livsmedel frånrapporter Världshälsoorganisa-om
tionen, WHO. Det finns internationelltett samarbete på livsme-
delsområdet.

Säljförbud har meddelats för bl.a. burkkonserverade livsmedel,
innehållit höga halter kvicksilversom eller histamin.tenn,av

Även livsmedel innehållande otillåtna färgämnen har saluförbju-
dits liksom förorenade livsmedel bekämpningsmedelsrester.
Vid misstanke mycket allvarliga hälsorisker, risk förom t.ex.
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pressmeddelandenlivshotande,botulism sänderär utmansom
farligainte detuppmaningar till allmänhetenmed ätaatt av

till radiosaluförbud meddelas alltidlivsmedlet. Beslut press,om
publicitet.får oftaoch TV. Besluten stor

till salu-miljö- hälsoskyddsnämndernaDet ochär attsom ser
butiker ochfrånförbjudna livsmedelsprodukter borttas serve-

självmant till-oftaemellertidringslokaler. Leverantörerna tar
allmäntNågralivsmedel från detaljisterna.saluförbjudnabaka
vådligaför återtagandesärskilt rutinerutarbetadebegagnade, av

livsmedels-inte inomsåvitt bekantlivsmedel finns dock — -
branschen.

inne-livmedelslagstiftningenSammanfattningsvis kan sägas att
åtgärdertill produktsäkerhetslagensmotsvarigheterhåller om

märkningsbestämmelserna ochsäkerhetsinformation genom
16 §.i lagenssäljförbudsbestämmelsensäljförbud genom

varningsinformationexportförbud,uttryckliga reglerNågra om
åtgärderMöjligen kanfinns dock inte.återkallelseeller av
bestämmel-allmännameddelas med stöd densistnämnda slag av

fårtillsynsmyndigheterna25 § livsmedelslagen, dvs.i attsen
uppenbarligenförbudförelägganden ellermeddela de som

föreskrifterna efterlevas.skallförbehövs att

Liikemedelslagstiftningen3.2.2

läkemedelsla-främstläkemedel reglerasHanteringen genomav
1992:1752. Läke-läkemedelsförordningen1992:859 ochgen

förbehövsföreskrifterfår besluta attmedelsverket somom
bestämmel-inleds medLagenliv och hälsa.enskildasskydda en

ärnämligenläkemedel,medvad somvaroravsessomomse ,
iförebygga,djur förellermänniskortillföras attavsedda att

ellersjukdompåsjukdom ellerbotalindra ellerpåvisa, symtom
syfte 1 §.likartatianvändasatt
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I lagens 4 § föreskrivs läkemedelatt skallett god kvali-vara av
och ändamålsenligt.tet Ett läkemedelvara är ändamålsenligt om

det är verksamt för sitt ändamål och vid normal användning inte
har skadeverkningar står i missförhållande till densom avsedda
effekten.

Ett läkemedel får regel säljas endast sedan detsom godkänts för
försäljning. Godkännandet får förenas med villkor. Det är
Läkemedelsverket prövar läkemedel skallsom ett godkännasom
eller förenas med villkor. Läkemedelsverket har därefter skyl-
dighet fortlöpande kontrolleraatt godkännandet fortfarandeatt
bör gälla 5-lO §§.

Enligt ll § lagen får Läkemedelsverket ålägga den fått ettsom
läkemedel godkänt återkalla läkemedletatt från den inneharsom
det i följande fyra fall: det behövs för förebyggaom att skada,

läkemedlet inte är verksamt förom sitt ändamål, det inte ärom
god kvalitet ellerav väsentliga krav i sambandom med till-

verkning eller import inte uppfylls. Enligt bestämmelsen har ett
återkallelseåläggande den innebörd följer 8 § andrasom av
stycket produktsäkerhetslagen. Det sistnämnda innebär enligt
läkemedelslagens förarbeten den fått läkemedletatt godkäntsom
skall vid återkallelse vidta någon de åtgärder föreskrivsav som
i produktsäkerhetslagen. Vilken dessa åtgärder i detav som
särskilda fallet är bäst ägnad uppnå syftetatt med återkallelsen
kan, enligt motiven, inte generellt. I förarbetena anförsanges
vidare det förmodligen sällanatt är möjligt avhjälpa felatt som
skaderisken hänför sig till ändra produkten,att t.ex s.k.genom
rättelse. Däremot är det i många fall säkert lämpligt att varan
återtas och felfri lämnas iatt utbyte. Enen möjlig-vara annan
het, anförs det, är s.k. återgång sker,att dvs. återläm-att varan

och ersättning lämnasatt inas prop. 1991922107pengar s.
92. Enligt 12 § lagen får Läkemedelsverket besluta att ett
godkännande läkemedel skallett upphöraav åläg-t.ex. ettom
gande återkalla läkemedelatt inte följs.ett
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kliniska prövningar,innehåller bestämmelserLagen även om
13-20 §§.tillverkning, import, handel m.m.

information läkemedel har21 § skallEnligt lagen om som
för främjaför förebygga skada ellersärskild betydelse attatt en

skriftligenläkemedel lämnas närändamålsenlig användning av
läkemedel tillhandahålls konsumenter.ett

och22 bestämmelser förordnande utlämnan-§ finnsI lagen om
23 24 framgåri ochbestämmelsernade läkemedel. Avav

tillsynsmyndighetLäkemedelsverket ärbl.a. det äratt som
ochfå de upplysningarenligt och verket harlagen rätt attatt

vidareför tillsynen. Verket har rätthandlingar behövs attsom
biträde den berörsfå tillträde till lokaler och begära avav som

föreläggan-får meddela deundersökningen. Läkemedelsverket
föreskrifterför lagen eller deförbud behövsden och attsom

efterlevs. Beslutstöd lagenhar meddelats med omavsom
förarbetena tillförenas vite. Iföreläggande förbud får medeller

få inharanförs Läkemedelsverket på begäran rättlagen attatt
för tillsynen. Ver-handlingar behövsupplysningar ochde som

och förbud behövsde föreläggandenfår också meddelaket som
meddelats med stöd lagenföreskrifterför lagen elleratt avsom

15i §efteruppbyggd mönsterefterlevas. Bestämmelsen ärskall
1985:426 kemiska produkter.16 § första sycket lagenoch om

upplysningar ochvilkapreciserasinte i lagtextDet kan närmare
förbudförelägganden ochfår eller vilkahandlingar begärassom

nödvändiga för tillsynen.Avgörande debehövs. är äromsom
dokumentationupplysningar ochfrågaDet kan t.ex.omvara

tillgång tillhartillverkarenläkemedelssubstanser mensomom
199192:107apotek prop.finns påockså recept s.somom

109.

lagen dömsoaktsamhet bryteruppsåt ellerDen med motavsom
varitLäkemedel hari år.fängelse högsttill böter eller ett som

normaltskallvärdet däravenligt ellerför lagenföremål brott
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förklaras förverkat. Detsamma gäller vinningen brottetav
26-27 §§.

Enligt 28 § lagen överklagas Läkemedelsverkets beslut hos
kammarrätten. l 199495:27 har föreslagits Läkeme-prop. att
delsverkets beslut skall fr.o.m. den l april 1995 överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, i första hand hos länsrätt.

29I § föreskrivs regeringen får överlåtaatt till Läkemedelverket
besluta föreskrifteratt för skydda enskildas livom att och hälsa.

I läkemedelsförordningen finns närmare bestämmelser bl.a.om
tillverkning, import, registrering, utlämnande och försäljning av
läkemedel.

Sammanfattningsvis finns således i läkemedelslagstiftningen
motsvarigheter till produktsäkerhetslagens bestämmelser om
säkerhetsinformation, säljförbud och återkallelse. Exportförbud
och varningsinformation kan möjligen meddelas med stöd av
den allmänna bestämmelsen i 24 dvs. Läkemedelverket fåratt
meddela de förelägganden och förbud behövs för före-som att
skrifterna skall efterlevas. Det bör dock uppmärksammas att
frågan farliga läkemedelexport diskuteradesom vidav lagens
tillkomst. Föredragande statsrådet kom då till den slutsatsen att
frågan läkemedel inte behöverexportom regleras särskiltav i
läkemedelslagstiftningen prop. 199192:107 55.s.

3.2.3 Kemikalielagstiftningen

Kemikalieområdet regleras främst lagen 1985:426genom om
kemiska produkter. Lagen kompletteras förordningenav
1985:835 kemiska produkter. Kemikalieinspektionenom har
rätt meddela föreskrifteratt i olika frågor. Utöver de båda
centrala författningarna finns ytterligare del förordningar,en

bl.a. behandlar vissa speciella slagsom kemiska produkter.av
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1-4 §§ finnsI lagen inledande bestämmelser. Av dessa framgår
lagen tillämplig på hantering, import och kemis-äratt export av

ka och beredningar kemiska produkter. Lagens syfteämnen är
förebygga skador människors hälsa eller i miljönatt att

förorsakas kemiska inneboende egenskaper. Medämnensav
hantering tillverkning, bearbetning, behandling, förpack-avses
ning, förvaring, användning, omhändertagande,transport,
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed
jämförliga förfaranden.

I 5-9 §§ vissa skyldigheter vid hantering, importlagen anges
kemiska eller im-och produkter. Den hanterarexport somav

iaktta för-sådan produkt skall vidta åtgärder ochporterar en
siktighetsmått, i mån för hindra ellerden de behövs motver-att

tillfreds-ka människor eller miljön. Det skall finnasskador på
utredning skaderisker tillgång tillställande eventuella ochom

erforderlig kemiföretagen.kemisk och toxikologisk kunskap hos
märkningTillverkare, importörer och distributörer skall genom

uppgifter sina produk-eller på lämna betydelsesättannat av om
produktinformation. Föreskrifter meddelass.k. kan attter, om

behövasuppgifter produkter och deras egenskaper, kansomom
tillför eller miljörisker, skall lämnasbedöma hälso-att en

bestämd tilltänktmyndighet. Krav på förhandsanmälan avseende
10 §.tillverkning import kan också ställaseller upp

ytterligare be-i förordningen medLagens regler kompletteras
bedömning hälso- ochförsiktighetsmått,stämmelser avom

produktinformation 5-11 §§.miljöfarlighet, kunskapskrav och
12-15förordningen §§ åt detEtt särskilt avsnitt i ägnas av

Kemiska produk-förda produktregistret.Kemikalieinspektionen
Sverige,importeras tillyrkesmässigt tillverkas i ellerter, som

för registre-där. Anmälanvissa registrerasskall med undantag
importören.tillverkaren elleri allmänhetring skall göras av

hante-tillståndstvång vad gällerföreskrivasEnligt får detlagen
Om detkemiska produkter. ärellerring, import export avav
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särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer förbjudasom
hantering, import eller kemiskexport produkt ll-12 §§av en
lagen. Närmare bestämmelser tillstånd finns i 17-25om m.m.

förordningen. Tillståndstvång gäller med avseende på bl.a.
yrkesmässig distribution livsfarliga eller mycket farligaav
produkter. Meddelat tillstånd kan återkallas bl.a. vid åsidosät-
tande föreskrifter eller villkor förenatsav med tillståndet.som

Den centrala tillsynen över tillverkare, importörer och leveran-
törer kemiska produkter utövasav Kemikalieinspektionen,av
Statens naturvårdsverk, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket och
Statens livsmedelsverk. En tillsynsmyndighet skall göra anmälan
till Konsumentombudsmannen de finner talan förbudom om
enligt 2 § marknadsföringslagen påkallad marknadsföringenmot

kemisk produkt 26 och 27av §§en förordningen. En tillsyns-
myndighet har enligt 16 § i lagen rätt vid vite meddelaatt de
förelägganden och förbud behövs i enskilda fall försom att
meddelade föreskrifter skall efterlevas. Underlåter någon att
vidta åtgärd åligger honom enligt lagensom eller enligt före-
skrifter eller villkor meddelats med stödsom lagen ellerav
enligt tillsynsmyndighets föreläggande,en får myndigheten
förordna rättelse på hans bekostnad.om I förarbetena till lagen
uttalas bl.a. följande. Liksom tidigare bör alltså tillsynsmyn-en
dighet vid bristande efterlevnad söka rättelse på frivillig väg

råd och anvisningar.genom De befogenheter följersom av
paragrafen bör alltså i princip utnyttjas när det är påkallat av
hänsyn till hälso- eller nliljörisker. Liksom tidigare kan ett
vitesföreläggande alternativ tillett åtalsanmälanvara prop.en
198485:ll8 52.s.

Den bryter bl.a. i lagenmot angivnasom skyldigheter kan
ådömas böter eller fängelse. Kemiska produkter, varitsom
föremål för brott, kan förklaras förverkade 20-22 lagen.
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särskilt reglerarförordningar,finns delSom nämnts somen
författ-sådanaExempel påprodukter.kemiskavissa slag av

bekämpningsmedel,1985:836förordningenningar är om
förordningenPCB1985:837förordningen m.m.,om

1985:839 kad-förordningen1985:838 motorbensin, omom
miljöfarli-1985:840 vissa hälso- ochförordningenmium, om

miljöfarligt1985:841förordningenprodukter av-omm.m.,ga
anmälningsskyldighet beträf-1985:997förordningenfall, om

1986:683förordningenventilationanläggningar,ifande asbest
förord-i fordon,friktionsbeläggasbesthaltigaförbud motom

förordningenhalon1988:716 CFC ochningen m.m.,om
1991:1289förordningenbatterier,miljöfarliga1989:974 om
1991:1290förordningenlösningsmedel,kloreradevissaom

1992:918förordningenkvicksilverhaltigavissa omvaror,om
förordningenfarligt avfallimportoch samtexport m.m.av

produktslagbehandlarFörfattningarna1992:1268 spillolja.om
ofta be-innehållervanskliga ochgenerelltbetraktas somsom
får skeimport intehantering ochinnebärstämmelser attsom

deocksåsällan ärtillstånd. Inteellergodkännandesärskiltutan
kringgärdadprodukternaanvändningslutliga brukarnas avav

ellerimport-hanterings-,fall råderI vissarestriktioner. an-
produkterna.förvändningsförbud

i
särskilt registerKemikalieinspektionenvidförsframgått ettSom s

ltillkemiföretagenåliggeroch det attprodukter,kemiskaöver
lProdukt-registrering.förproduktersådanaanmälainspektionen

1985samband meditillkomnyskapelseingenregistret är som
byggaArbetet medprodukter.kemiska attlagstiftningårs om

påbörjadesprodukterkemiskaregistercentralt överettupp
Produkt-Produktkontrollnämnden.1976 dåvaranderedan år av

fåsvårigheternaföljdtillkommit attregistret har avsom en
ikemikalierförekomstenöverblick överoch sam-avomgrepp

Ändamålet förunderlagbl.a.hället. registretmed är att ett
kemiom-åtgärderbehovetproblem ochidentifiering avav

rådet.
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Sammanfattningsvis kan sägas de bestämmelseratt finnssom
innehåller motsvarigheter till produktsäkerhetslagens bestämmel-

säkerhetsinformation,ser säljförbudom och exportförbud.
Möjligen kan tillsynsmyndighet med stöden den allmännaav
bestämmelsen i 16 § lagen meddela ålägganden varningsin-om
formation och återkallelse.

3.2.4 Fordonslagstiftningen

Bestämmelser krav på fordons beskaffenhetom och utrustning
finns i fordonskungörelsen 1972:595. Kungörelsen innehåller
också regler för kontroll fordon.av

Grundregeln är fordon får brukasatt i trafik endast fordonetom
är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för
trafik 7 §. Denna övergripande regel kompletteras i 8-17 §§

detaljerade bestämmelserav mer vad krävs i frågaom som om
motorfordon, dvs. bilar, motorcyklar och mopeder. Bestämmel-

ställer bl.a. vissaserna allmänna konstruktionskrav,upp som
kompletteras specifika krav påav utrustning vad gäller sådant

backspeglar, bromsar,som körriktningsvisare, larmanordningar,
lyktor, reflexanordningar Detaljbestämmelserm.m. motsva-av
rande slag finns även för bl.a. traktorer och motorredskap
20 §, släpfordon och s.k. efterfordon 21-29 §§ cyklarsamt
30 §.

Enligt 102 § har Vägverket beslutaatt de ytterligare före-om
skrifter kan behövas vad gällersom fordons beskaffenhet och
utrustning. Därvid får föreskrivas märkning vissom utrust-av
ning eller viss utrustningatt skall sådan god-typvara av som
känts Socialstyrelsen, Vägverketav eller myndighet.annan
Verket skall i vissa fall samråda med myndigheterandra såsom

Arbetarskyddsstyrelsen.t.ex.
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Fordonskungörelsen innehåller regler kontrollockså om av
skallfordon. Det fråga dels förhandskontroll,är somom en

fordonföretas innan fordon får i bruk, dels kontrolltas av som
förutomförhandskontrollen finnsi trafik. Regler avseendeär -

bilregisterkungörelseni fordonskungörelsen iäven-
1972:599.

8 föreligger registreringsplikt§ bilregisterkungörelsenEnligt en
registreringmotorcyklar. Frågor prövasför bl.a. bilar och om

Till ansökefter ansökan fordonetslänsstyrelsen ägare.avav
typintyg, dvs. intygningshandlingarna fogas bl.a.skall ettett

visst typfordon, sådantfordonet medöverensstämmeratt omom
1Q-12 bilregisterkungörensen. Fordon, saknarfinns §§ som

registreringsbesiktning. Om sådantypintyg, genomgåskall
36~47 Vid registre-besiktning i §§ fordonskungörelsen.stadgas

i föreskrivetfordonetringsbesiktningen skall undersökas ärom
skick.

55-64iefter typbesiktning, reglerasTypintyg utfärdas som
Även fordonstypbesiktning undersöksfordonskungörelsen. vid

uppgifterbeskaffenhet utrustning fastställs sådanaoch samt som
särskilt till-Typbesiktning kräverföras i bilregistret.skall
fordonstill-inhemskaTillstånd kan lämnasstånd Vägverket.av
Vid typbe-för tillverkare.generalagenter utländskaverkare och

föreskrivet skick.ifordonetsiktningen skall undersökas ärom
typbeteckning,särskildtilldelas detGodkänns fordonet, somen

fabrikat ochfordonetsvisst ordningsnummeromfattar typ.samt
typintyg.utfärdatypbesiktning fårtillstånd tillharDen som
fordonetfordon skall dettypintyg förUtfárdas ett anses som om

för-Typintyg innebärregistreringsbesiktning.vidgodkänts en
i intyget överensstämmertagitsfordonsäkran detatt uppsom

Omtypbesiktningen.vidblivit godkäntfordonmed det ettsom
registre-framgått,det,typintyg kanfordon försett medär som

avställning.utanras
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Förhandskontroll innebär således fordon inte fåratt sättas i
trafik förrän de blivit föremål för besiktning och godkännande.
Vid typbesiktning finns inslag självcertifiering.ett Certifie-av
ringen, utfårdande typintyg, förenadär med vissav kontroll.
Hos den har tillstånd till typbesiktningsom kan fordon denav

blivittyp besiktigad och godkändsom för särskildtas ut under-
sökning. Om fordon i betydande omfattning avviker från typ-
fordonet, kan förbud meddelas typintygmot utfärdasatt för
dem. Tillstånd till typbesiktning kan också återkallas 61, 62 a
och 56 §§ fordonskungörelsen.

Efterkontroll eller uppföljningskontroll fordon sker i fleraav
former. Den viktigaste kontrollformen är kontrollbesiktningen,

regleras i 74-89 §§ fordonskungörelsen.som Kontrollbesiktning
utförs för närvarande riksprovplats. Fr.o.m. denav I juli 1995
skall fristående ackrediterade besiktningsföretag utföra kont-
rollbesiktningar prop. 1993942167, bet. 199394:TU35, rskr.
l99394:435 och 199495:69. Om fordonprop. vid besikt-
ningen visar sig i trafiksäkert skick ochvara uppfyller vissa
miljökrav Ärgodkänns det. det däremot så bristfälligt detatt
inte kan användas uppenbar farautan för trafiksäkerheten,
meddelas körförbud Ärför fordonet. bristerna mindre svåra,
föreläggs fordonets ägare i stället avhjälpa konstateradeatt
brister inomoch viss tid på inställa fordonetnytt för kontrollbe-
siktning.

Ytterligare kontroll fordon i trafik skerav s.k. flygandegenom
inspektion 91-96 §§ fordonskungörelsen. Sådan inspektion
utförs polismän eller bilinspektörerav direkt i trafikmiljön.
Inspektion kan också företas hos försäljare, driver handelsom
med bilar, för kontroll beskaffenhet och utrustningav hos be-
gagnade motordrivna fordon 98-100 §§ fordonskungörelsen.
Sådana inspektioner utförs bilinspektörer, har rättav attsom
tillträde till lager- försäljningslokaleroch för begagnade bilar.
Körförbud och förelägganden kan utfärdas för bristfälliga for-
don, utbjuds till försäljning.som
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omfattar vissa ansvarsbestämmelser.Fordonskungörelsen också
fordonmotordrivetBöter kan ådömas bl.a. ägaren ett somav

fordonsägarei strid körförbud. En kanbrukas meddelatmot
fordon brukas detockså ådömas böter, hans över-attutanom

speciell utrustningsärskilda kraven påmed deensstämmer

m.m.

tillfordonsområdet särskild lagstiftning, syftarPå finns attsom
fordon orsakar skada påförebygga från motordrivnautsläppatt

grundläggande bestämmel-människors miljön. Dehälsa eller på
1986:1386. Lagens regler komplet-finns i bilavgaslagenserna

1991:1481.bilavgasförordningenteras av

bilarförebyggalagens 1 § syftet med lagenI är attattattanges
människorsmotordrivna fordon orsakar skador påoch andra

i luften ochmiljön utsläpphälsa eller på av avgasergenom
2 skall fordon såEnligt § bilavgaslagenandra ämnen. vara

inte ochde släpperkonstruerade och utrustade utatt avgaser
frångodtas hälso-i vad kanandra större mängd änämnen som

särskiltvissa fall ställs krav påoch miljöskyddssynpunkt. I
avgasgodkännande.

uppfyllerför fordontillverkarenDet läggs på attett ansvar
för enskildagäller delsavgasreningskraven. Tillverkaransvaret

helhet. Ansvaretfordon i dessfordon, dels för viss typ aven
6 Däri § lagen.för enskilda fordon regleras att somanges

tillverkarengällerför avgasgodkännandevillkor gentemotatt
bristerna,kostnadsfritt avhjälpasigfordonsägama åtar att om

föreskrivnauppfyllavisar sig intefordon vid kontroll avgas-
vid kontrolltillfálletfordontillAnsvaret begränsatkrav. är som

feminte äldre än8 000 mil och ärinte har körts än sommer
10 förordningen inne-enligt §skallTillverkarens åtagandeår.

bilenförsigbilägarna åtarhanbära attansvaretgentemotatt
anmärkning vidlämnasskick den kanblir i sådant utanattsatt

myndighets-inspektion ellerkontrollbesiktning, flygande annan
kontroll.
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För det fall enskilda bilar vidatt den årliga kontrollbe-t.ex.
siktningen visar sig inte uppfylla fastställda krav, skall bilägarna
med stöd tillverkarens åtagande kunna bristernaav kostnads-
fritt avhjälpta. Rättelseåtgärder vidtas då inte på grund in-av
gripande från någon myndighets sida på begäranutan denav
enskilde fordonsägaren prop. 198687:56 ll ff..s.

Tillverkarens för viss fordonstyp iansvar dess helhet regle-en
i 7 § lagen. Där stadgasras det beträffandeatt avgasgod-om

kända fordon viss visar sig föreskrivnatypav kravatt på be-
gränsning utsläpp inte uppfylls iav godtagbar utsträckning
skall tillverkaren föreläggas vidta de åtgärderatt behövs försom

bristerna skallatt avhjälpas. Sådant föreläggande får förenas
med vite. Enligt förordningen får för kontroll så många repre-
sentativa bilar behövs väljas för särskildsom ut provning. Om
medelvärdet utsläppen något ämneav överstiger vissaav be-
stämda gränsvärden eller det finns andra bristerom ärsom
väsentliga i avgashänseende, får Naturvårdsverket förelägga
tillverkaren vidta särskildaatt åtgärder 13 och l4 §§.

Tillverkaren blir i fallså skyldig i skälig omfattningatt vidta
sådana åtgärder beträffande samtliga bilar ifrågavarandeav typ

kraven uppfylls.att Detta skall ske kostnader förutan den
enskilde bilägaren. Skyldigheten gäller inte bilar har körtssom

8 000än mil ellermer är femän år gamla. Berördasom mer
bilägare skall tillverkarens försorg underrättasgenom före-om
läggande avhjälpa brister.att

Enligt motiven måste inte rättelseätgärder alltid föregås av
beslut Naturvårdsverket. I första handav bör frivilliga rättelse-
åtgärder vidtas den ansvarige tillverkaren, framhållsav det
prop. 198687:56 10 f..s.

Sammanfattningsvis kan sägas i fordonslagstiftningenatt an-
vänder sig användningsförbud förman förhindraav skadefallatt
till följd defekta produkter eller fordon. Iav viss uträckning
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finns föreskrifter produktsäkerhetslagensmotsvarassom av
bestämmelser säkerhetsinformation. Direkta reglerom om
säljförbud, exportförbud, varningsinformation återkallelseoch

trafikfarliga fordon saknas. Detta dock inte hindratorde attav
exempelvis Vägverket kontakter förhandlingar medochgenom
bilföretagen utsträckningi viss får till stånd säkerhetsåtgärder
även detta slag.av senare

3.2.5 Lagstiftningen elektrisk materielom

l902:71 1Enligt lagen innefattande vissa bestämmelser oms.
elektriska anläggningar förstås elektriskellagen, med anlägg-
ning föremål föranläggning med däri ingående särskildaen

distributionproduktion, upplagring, omformning, överföring,
eller nyttjande elektrisk anläggningar in-Elektriskaström.av
delas till farlighetsgraden i starkströmsanläggningarmed hänsyn

bemyndigan-och svagströmsanläggningar. Ellagen innehåller ett
regeringen bestäm-de för regeringen eller den myndighet som

i behövs från bl.a. elsäkerhetssynpunktden mån det attmer --
provning besiktningmeddela föreskrifter kontroll, eller samtom

anläggningar anord-föreskrifter angår elektriskaandra som ,
elektriskningar anslutas till sådana anläggningar,avsedda att

15elektriska installationer §.materiel eller

utfärdat förord-bemyndigandet har regeringenMed stöd av
Förordningen inne-1993:1068 elektrisk materiel.ningen om

förordningenför sådan materiel. Ihåller säkerhetsbestämmelser
2materiel §. Denelektriskbetraktavad är att somanges som

tillverkar, importerar, upplåter,användning inom landetförsom
elektriskinstallerarsaluför eller överlåter på sätt samtannat

gällande säker-materielen uppfyllerförmateriel skall attsvara
användningenförellerhetskrav. Den äger avsvararannarssom

för den används på sättmaterielelektrisk skall ettatt somsvara
nöjaktigtden underhållsochinte riskerar säkerheten ettatt

förvissa sigelektrisk materiel skallanvänderDensätt. omsom
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den är säkeratt för användning 3 §. Beträffande säkerhetskra-
stadgas elektriskven att materiel skall konstruerad ochvara

tillverkad i enlighet med inom EES gällande god säkerhetstek-
nisk praxis så den inteatt riskerar säkerheten för människor,
husdjur eller egendom när den är korrekt installerad och under-
hållen och används för ändamålavsett 4 §. Elektrisk materiel

är utförd enligt harmoniseradsom standard skall, inte annatom
visas, uppfylla säkerhetskravenanses i förordningen. Saknas
sådan standard skall motsvarande gälla materielen är utfördom
enligt någon teknisk specifikationannan i föreskriftangettssom
från Elsäkerhetsverket 8 §. Elektrisk materiel får släppas påut
marknaden eller i bruktas materielen uppfyllerom gällande
säkerhetskrav 9 §. Enligt förordningen får Elsäkerhetsverket
meddela närmare föreskrifter bl.a. säkerhetskravenom för
elektrisk materiel ll §. I 14 § föreskrivs Elsäkerhetsverketatt
är tillsynsmyndighet enligt 21 § ellagen. Av 15 § framgår att
bestämmelser för denom bryteransvar föreskriftersom mot

meddelats enligt förordningensom finns i ellagen.

I ellagen finns bestämmelser tillsynsmyndighetersom rätt påatt
begäran få upplysningar och handlingar behövs för till-som

ävensynen samt rätt tillträdeatt tillom lokaler ochm.m.
även rätt att ellerta fleraut ett exemplar anordning förav en
provning 23 och 24 §§. I lagens 25 § föreskrivs i den månatt
det är påkallat från elsäkerhetssynpunkt får tillsynsmyndigheten
meddela de förelägganden och förbud behövs i enskilda fallsom
för lagen elleratt föreskrifter eller villkor har meddelatssom
med stöd lagen skall efterlevas. Enligtav förarbetena kan ett
föreläggande eller förbud omfatta de skyldigheter direktsom
framgår lagen. Paragrafenav även möjlighetger meddelaatt
förelägganden och förbud för framtvingaatt efterlevnad ettav
tillståndsvillkor. Tillämpningsområdet är inskränkt till de fall ett
ingripande är påkallat från elsäkerhetssynpunkt prop.
198788:82 59. 26I § finns bestämmelsers. vite och därut-om
över finns bestämmelser bl.a. straff och förverkandeom 27

30och §§.
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förordningen 1957:601 elektriskaI starkströmsanlägg-om
ningar med starkströmsanläggning förstås elektriskattanges en
anläggning med spänning, strömstyrka eller frekvenssådan som

farlig för föreskrifterkan eller egendom. Närmarevara person
utförande elektrisk starkströmsanläggningoch skötsel avom

tillsynsmyndig-Elsäkerhetsverket. Elsäkerverketmeddelas ärav
vid elektriskahet enligt ellagen i fråga elsäkerheten stark-om

strömsanläggningar.

direkta motsvarigheterSammanfattningsvis kan någrasägas att
säkerhetsinforma-bestämmelsertill produktsäkerhetslagens om

tion, säljförbud, exportförbud, varningsinformation och åter-
Å sidan finns denkallelse finns inte i ellagstiftningen. andra

föri 25 § ellagen möjligheterallmänna bestämmelsen som ger
förbudtillsynsmyndigheterna meddela de och åläggandenatt

i enskilda fall.behövssom

privat3.2.6 personlig skyddsutrustning forLagen om
bruk

1992:1326 privatpersonlig skyddsutrustning förLagen om
1994. påträdde i kraft den 1 januari Lagen byggerbruk ett

89686EEG 21direktiv den decemberEG-direktiv, rådets av
lagstiftning1989 tillnärmning medlemsstaternas omavom

hjälmar, flytvästar ochutrustning. omfattar bl.a.personlig -Den
4 § i allmännaandningsskydd. I lagens termer att enanges

personlig skyddsutrustning baratillhandahållanäringsidkare får
1 skydd föruppfyller vissa krav avseendeutrustningenom

3 märkning och2 utformning ochsäkerhet,hälsa och annan
oaktsamhetuppsåt ellerproduktinformation. Den med avsom

föreskrifter meddelatsochdenna bestämmelsebryter mot som
innehåller ocksåstraff. Lagenfår dömas tillmed stöd denav

tillsyns-bl.a. lämnanäringsidkarnas skyldigheterregler attom
upplysningar,lämnatill ochmyndighet tillträde attutrymmen
för tillsynen.behövsliknandehandlingar, och somVaruprover
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Närmare föreskrifter finns i förordningen 1993:972 om per-
sonlig skyddsutrustning för privat bruk. Där sägs bl.a. Kon-att
sumentverket är tillsynsmyndighet och Arbetarskyddsstyrel-att

efter samråd med Konsumentverket,sen, får medge undantag
från lagens tillämpningsområde och meddela närmare föreskrift-

de krav uppställser om på skyddsutrustningen.som Vidare
framgår förordningen båda dessaav att myndigheter är skyldiga

göraatt anmälningar till olika EFTA-organ, när ingri-t.ex ett
pande skett skyddsutrustningmot är försedd medsom ett
EG-märke.

8I § lagen stadgas produktsäkerhetslagenatt skall tillämpas på
sådana omfattas lagen.varor Detta innebärsom av produkt-att
säkerhetslagens bestämmelser säkerhetsinformation, säljför-om
bud, exportförbud, varningsinformation och återkallelse gäller
personlig skyddsutrustning för privat bruk.

3.2.7 Lagen leksakers säkerhetom

Lagen 1992: 1327 leksakers säkerhetom leksaker äravser som
utformade för eller klart avseddaannars användasatt barnav
under 14 år. Lagen trädde i kraft den l januari 1994. Lagen
bygger på EG-direktiv,ett rådets direktiv 88378EEG den 3av
maj 1988 tillnärmning medlemsstaternasom lagstiftningav om
leksakers säkerhet. I lagens 3 § sägs näringsidkareatt fåren
tillhandahålla leksaker bara de uppfyller vissa kravom avseende
l skydd för hälsa och säkerhet, 2 utformning 3och märk-
ning och produktinformation. Denannan bryter dennasom mot
bestämmelse och föreskrifter meddelats med stödsom denav
kan ådömas straff. Näringsidkare är enligt lagen skyldiga att
bistå tillsynsmyndigheten lämnaatt t.ex. upplysningar,genom

och liknande.Varuprover

På sätt när det gällersamma personlig skyddsutrustningsom för
privat bruk meddelas närmare föreskrifter i förordning,en
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1993:971förordningen Enligt förord-leksakers säkerhet.om
ningen Konsumentverket tillsynsmyndighet får meddelaär och

föreskrifter de för leksakernärmare krav skall gällaom som
undantag från lagens tillämpningsområde. Konsument-samt om

verket skall fullgöra anmälningsskyldighet följerockså den som
EG:s leksaksdirektiv och EES-avtalet.av

Enligt 7 § i tillämpaslagen skall produktsäkerhetslagen på lek-
saker medföra personskada. Detta innebär produkt-kan attsom

säkerhetsinformation, säljför-säkerhetslagens bestämmelser om
exportförbud, varningsinformation återkallelse i vissabud, och

fall kan tillämpas leksaker.

3.2.8 farliga livsmedelsimitationerLagen om

1992:1328 iLagen farliga livsmedelsimitationer träddeom
1994.kraft 1 januari bygger EG-direktiv,den Lagen på ett

198787357EEG 25 juni tillnärm-rådets direktiv denav om
ning lagstiftning produkter påmedlemsstaternas som,av om

sina förväxlas med andragrund egenskaper, kanyttre pro-av
risk för hälsadukter härigenom konsumenternasoch utgöra en

livsmedelsimitationerföreskrivsoch säkerhet. I lagen medatt
sin storlek,särskilt barn, grundförstås avavvaror som,
livsmedel.märkning förväxlas medförpackning eller kanlukt,

livs-tillämpas på3 produktsäkerhetslagenEnligt lagens § skall
personskada. Där-medföra risk förmedelsimitationer kan gsom

tillverkatnäringsidkare harföreskrivs i lagenutöver att enom
risksärskildIivsmedelsimitation innebäreller importerat somen á

förbjuda honomMarknadsdomstolenför personskada, kan att
IliknandefårFörbudet ävenfortsätta med det. avse en annan

3 § stycket.skaderisk andramed sammavara
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3.2.9 Byggproduktlagstiftningen

Byggproduktlagen 1992:1535 trädde i kraft den 1 januari
1994. Samtidigt trädde Byggproduktförordningen 1993:1051 i
kraft. Författningarna bygger på EG-direktiv,ett rådets direktiv
89106EEG den 21 december 1988av tillnärmning med-om av
lemsstaternas lagar och andra författningar rörande byggproduk-
ter.

Lagen gäller enligt 1 § byggprodukter. En erinran föreskrivs
särskildaatt bestämmelserom byggande finns i plan-om och

bygglagen. 2I § sägs med byggproduktatt en produktavses en
är avsedd stadigvarandesom att ingå i byggnad elleren annan

anläggning och har betydelse för byggnadsverketssom egenska-
i de avseendenper i lagens 3 § 1-6.som I 3anges § föreskrivs
lämplighetskrav förom byggprodukter. Byggprodukter skall för

få ingå iatt byggnadsverk lämpliga för avseddvara användning.
Vidare i paragrafenanges produktenatt skall uppfylla några
särskilt angivna väsentliga krav, medt.ex. avseende på säkerhet
vid användning. I 4 § sägs byggprodukteratt uppfyllersom
kravet på lämplighet och enligt föreskrifter meddelats medsom
stöd lagen får släppasav på marknadenut och användas för

ändamål.avsett I 5 6och finns bestämmelser bemyn-om
digande och märkning.

I 7-11 §§ föreskrivs tillsyn. Tillsynsmyndighetenom har rätt att
för tillsynen få de upplysningar och handlingar behövs, rättsom

få tillträdeatt till lokaler tillgång tillm.m. samt produkter för
kontroll. Tillsynsmyndigheten kan begära handräckning kro-av
nofogdemyndigheten för genomföraatt åtgärderna 8 §. Om det
är motiverat från skyddssynpunkt får tillsynsmyndighet med-en
dela de förelägganden och förbud behövs i enskilda fall försom

lagen och de föreskrifteratt har meddelats medsom stöd av
lagen följs 9 §. Enligt förarbetena tillsynsmyndig-attavses en
het får utfärda de förelägganden och förbud behövs frånsom
skyddssynpunkt, med hänsynt.ex. till hälsa och säkerhet. De
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visar sigexempelvis då detingripande kan behövas ärfall då ett
importör-tillverkaren ellerlämnatprodukter, redan haratt som

sig ha hälso-denne, visardärför återkallasinte kanoch aven
olyckssynpunkt. Omfarligaegenskaper ellervådliga vara ur

föreslåsEG-märkebenämningenEG-märktaprodukterna är att
CE-märk-benämningen1995 blijanuari1fr.0.m. den ersatt av

19949S:NU4, rskr.199495:39, bet.ning, prop.se
bl.a. byggnads-myndigheterna,199495:49 skall de godtas av

allvarliga fallimöjlighetdärförDet behövsnämnderna. atten
förhindraanvändning eller sättförbjuda deraskunna annat

ligger i sakenstill skada. Detkommermänniskor natur attatt
omedelbart prop.bör gällaslagförbud nämntett av nu

remissinstans,199293:55 27. Det kan här nämnas att ens.
meddelabemyndigandetVattenöverdomstolen, ansåg attatt

utformat.generelltalltför ochförelägganden och förbud är vagt
den inteEG-märkts överens-Om byggprodukt har trots atten

till-EG-märkning fårförgällerde kravmedstämmer ensom
med kraven,till produkten överensstämmersynsmyndighet, dess

salufÖr bygg-denellertillverkare, importörerförelägga som
2EG-märket,användningenl medupphöraprodukten att av

10 §.3 EG-märketbortellerosålda produkteråterkalla ta
med10 §§ får förenas9 ochenligtförbudFörelägganden och

vite 11 §.

bestämmelserfinns närmarebyggproduktförordningenI om
produkter§, EG-märktaltillämpningsområdeförordningens

bestämmel-nationellaenligtgodkänts2-5 §§, produkter som
säkerhetochför hälsabetydelsemindre6 §, produkter avser
tekniska8 överlämnande§,särskilda förfaranden7 §, av

10vissa fallikontrollorgan9 §, utseendespecifikationer av
12 §.tillsyn11 §,föreskrifter§, Boverkets samt m.m.om

motsvarigheter tillvissaSammanfattningsvis kan sägas att pro-
säkerhetsinformation ochbestämmelserduktsäkerhetslagens om

möjligtdetärDärutöverbyggproduktlagen.iåterkallelse finns
bestämmel-generelladenstödtillsynsmyndighet medatt aven
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i 9 § kan meddela beslutsen motsvarande säljförbud, exportför-
bud och varningsinformation.

Riksdagen har nyligen antagit lag tekniska egenskaps-en ny om
krav på byggnadsverk prop. 199394:l78, bet.m.m.
199394:B0U18, rskr. 199394:372, SFS 1994:847. Lagen

träda i kraft den l juli 1995avses se 199495:106. Sam-prop.
tidigt den lagen träder i kraftsom upphör byggproduktlagennya

gälla. Denatt närmare innebörden detta dock endastav synes
de säkerhetsregleratt finns ivara byggproduktlagen i hu-som

vudsak flyttas över till den lagen tekniska egenskaps-nya om
krav på byggnadsverk m.m.

3.2.l0 Viss lagstiftningannan

Lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom gällervaror
hantering och import sådana Lagens syfte är hindraav varor. att

dettaatt slag orsakar brand ellervaror av explosion inte ärsom
avsedd förebyggasamt att och begränsa skador liv,på hälsa
eller egendom brand eller explosion vid hanteringgenom av
sådana Den tillverkar, importerarvaror. ellersom överlåter
brandfarliga eller explosiva skall märkning eller påvaror genom

sätt lämna deannat uppgifter är betydelse från brand-som av
och explosionssynpunkt varuinformation. Sprängämnesinpek-
tionen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden lagen.av
I lagens 18 § föreskrivs tillsynsmyndighetatt får meddela deen
förelägganden och förbud behövs i enskilda fall försom att
lagen eller meddelade föreskrifter skall efterlevas. Tillämpnings-
föreskrifter till lagen finns i förordningen 1988:1145 om
brandfarliga och explosiva I lagen finns bestämmelservaror.

produktsäkerhetslagensmotsvarassom regler säkerhetsin-av om
formation och säljförbud. Med stöd den allmänna bestämmel-av

i lagens 18 § kan möjligen motsvarighetersen till produktsäker-
hetslagens övriga säkerhetsåtgärder meddelas.
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lagendryckertillverkning1977:292 samtLagen m.m.avom
restriktioner vaduppställermed dryckerhandel1977:293 om
alkoholdrycker.medhandeltillverkning ochbl.a.gäller av
1995l januari ersättasdenfr.0.m.lagar kommerDessa att av

199495 :89.alkohollagen prop.den nya

Även reglerad. Dessasärskilttobaksvaror ärhanteringen av
1993:581.tobakslagenifinnsbestämmelser

reglering. En-särskildförföremålolika slag ärSkjutvapen av
för innehavtillstånd1973:1176 krävs bl.a.ligt vapenlagen av

handel medOcksåammunition.förvärvförskjutvapen och av
Till lagensrestriktioner.kringgärdadskjutvapen är avm.m.

1974:123. Enligtvapenkungörelsenansluterbestämmelser
farli-andraochknivarlaetraflande1988:254 förbudlagen om

och andraskärvapenstick- ochandraknivar,föremål fårga
livvid brottanvändasägnade motföremål är att som vapensom

skolområdeinomellerplatspå allmäninte innehashälsaeller
Enligtbedrivs.gymnasieundervisningellergrundskole-där
inneha21 årunderförförbjudetdet attlag är personersamma

elleruppsåtligenspringknivar. Denspringstiletter ellers.k. som
tilldömasbestämmelser kandessaoaktsamhet bryter motav

tillintefall dömsringafängelse. Iellerböter ansvar.

utfodringföranvändasavseddaärdvs.Foder, att avsomvaror
intefår haFoderfoder.1985:295i lagenreglerasdjur, om

skad-det ärövrigtibeskaffenhetellersammansättning attsådan
livsmedel fråndet görellerför djurotjänligt attligt eller annars
otjänligtskadligt ellerfodret,medutfodratsdjur, somsom
bemyndigan-regeringensefterRegeringen eller,människoföda.

förvillkoruppställaförbjuda ellerkanJordbruksverketde,
hante-elleranvändningförsäljning,tillverkning,import, annan

människorstillmed hänsynbehövsmån detfoder i denring av
till-utövaharJordbruksverket attDet ärdjurs hälsa.eller som

med-lagenstödmedochlagenefterlevnadenöver avavsynen
befogen-vittgåendeharTillsynsmyndighetenföreskrifter.delade
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heter vid utövande tillsynen. Den får meddela erforderligaav
förelägganden och förbud, vilka kan förenas med vite. Lagens
bestämmelser iär övrigt straffsanktionerade.

Lagen kompletteras förordningen 1985:879 fader.av För-om
ordningen innehåller bl.a. bemyndiganden för Jordbruksverket

utfärda närmareatt föreskrifter i olika hänseenden.

På transportområdet finns bestämmelser säkerhet i bl.a. lufi-om
fartslagen l957:297, lagen 1974:610 inrikes vägtrans-om

lagen 1982:821port, farligt gods,transport fartygssä-om av
kerhetslagen 1988:49 i jdrnvdgssdkerhetslagensamt
1990:1157.

3.3 Arbetsmiljölagstiftningen

De grundläggande författningarna på arbetarskyddsområdet är
arbetsmiljölagen 1977:1160 och arbetsmiljöförordningen
1977:1166. Denna reglering kompletteras utfyllande före-av
skrifter, meddelas Arbetarskyddsstyrelsen.som av

Arbetsmiljölagen innehåller inte bara bestämmelser arbets-om
förhållandena på arbetsställena även bestämmelserutan om
produktsäkerhet, dvs. krav på produkter skallatt erbjuda be-
tryggande säkerhet ohälsa och olycksfall.mot Produktsäkerhets-
reglerna innebär bl.a. leverantörsansvar förett tekniska anord-
ningar och s.k. farliga ämnen, dvs. kemiska ämnen eller pro-
dukter kan föranleda ohälsa eller olycksfall.som Arbetsmiljöla-

kan hasägas funktiongen produktsäkerhetslagen påsom ar-
betsmiljöområdet.

Produktsäkerhetsreglerna har vidsträckt tillämpningsområde.ett
De gäller varje produkt kan användas yrkesmässigt obe-som
roende användningen i det enskilda falletav se prop.
1993942186 40 ff..s.
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fördes detarbetsmiljölagen1991 ändringar iårsI samband med
marknadsföringinformation vidin bestämmelser samtomnya

År 1992produkter.vid avlämnandetproduktinformation avom
detavtaletbakgrundinfördes ändringar i lagen mot euro-omav
Under årEES-avtalet.samarbetsområdet,peiska ekonomiska

åläggamöjligheterbl.a.1994 bestämmelserhar införts attom
återkallavarningsinformation ellerleverantör lämna attatten

1994:579. Reglerna anknyterSFSlevererade produkterredan
till produktsäkerhetslagen.

tillämpningsområde. Denarbetsmiljölagen lagensI l kap. anges
arbets-i vilkenvarje verksamhetförvissa undantaggäller med

därtill iräkning. Lagen ärarbetsgivaresutför förarbetetagare
genomgårtillämplig på denocksåväsentliga avseenden som

arbeteutför anvisati anstaltunder vårdutbildning, den som
föreskriven tjänst-fullgör i lagandravärnpliktiga ochsamt som

verksamhetförfrivillig utbildningigöring deltareller som
kategoriernämndaSamtliga dessatotalförsvaret.inom senare

arbetstagare.vid tillämpningen medlikställs

vidsträckt.såledestillämpningsområde ärArbetsmiljölagens
exempelvis i frågayrkeslivet,utanförgäller delvisLagen om

jämför-värnpliktiga ochoch vårdtagareeleverarbete samtav
utförshärarbetettill detta ärkategorier. Bagrundenbara att

anställning. Lagenvidberoendeförhållandenliknandeunder som
utförsdär arbeteverksamhetdriver denalltså dengäller avsom

ifrågavarande grupper.

praktiskt ochprincip alltilagenomfattardet gäller eleverNär
börjanutbildning. Frånutförs underteoretiskt arbete om-som

7 i grundsko-årskursårskursi lägre äninte eleverfattade lagen
yrkesinriktadevid denfrämstdetmotsvarande ochellerlan var

använd-tillkommaavsågsundervisningen lagendelen somav
1990 utvidgadesl juli1991976772149 ff.. Denning prop. s.

på låg-eleveromfatta äventilltillämpningsområdelagens att
utbildning pådärföromfattarmellanstadiet. Lagenoch numera
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alla nivåer. Anledningen till ändringen bl.a. undersök-attvar
ningar visat barn mellan tio och femtonatt år löper störst risk

drabbas skador och de flestaatt olyckor inträffar påatt skol-av
gårdar och i gymnastik- och idrottshallar. Vidare konstaterades

elevernas arbetsmiljöatt alltsedan arbetsmiljölagens tillkomst
blivit föremål för ökad uppmärksamhet och vissa problematt
kommit i blickpunkten. Brister i skollokalerna, mobbning och
våld nämndes exempel på arbetsmiljöproblem i skolan.som
Härtill kom också det vidgade arbetsmiljöbegreppet medförsom

skyddsarbetet inteatt likaär bundet till mekaniska och kemiska
risker och liknande tidigare 198990:61prop. 5 ff. ochsom s.
16 f..

Arbetsmiljölagens föreskrifter omfattar också den undersom
vård i anstalt utför anvisat arbete. Innebörden detta är attav
lagen omfattar arbete utförs inte bara vid kriminalvårdsan-som
stalter också vid institutionerutan för särskilt tillsynnoggrann
inom missbrukarvård och ungdomsvård, sjukhus för beredande

psykiatrisk tvångsvård andraav sjukhus,typerm.m., av ser-
vicehus för äldre, ålderdomshem allmänna och enskildasamt
vårdhem över huvud Samma principertaget. gäller för arbets-
miljölagens tillämplighet på vârdområdet inom utbildnings-som
området. Lagen tillämpligär vården meddelats enligtoavsett om
offentligt förordnande eller enskild se Gullberg m.fl.t.ex.av
Kommentar till arbetsmiljölagen, 9 uppl. 52.s.

Lagen gäller också enligt 1 kap. 1 3§ värnpliktiga m.fl. Med
värnpliktig likställs fullgör i lag föreskriven tjänst-annan som
göring, vapenfria tjänstepliktigat.ex. och civilförsvarspliktiga.
Med värnpliktig likställs även den deltar i frivillig utbild-som
ning för verksamhet inom totalförsvaret, inom hemvärnet.t.ex.
Undantag från arbetsmiljölagens bestämmelser kan bli aktuella
under krig och beredskap. I 1 kap. 5 § föreskrivs regeringenatt

bestämmereller den myndighet regeringen får meddela särskilda
föreskrifter för totalförsvaret med avvikelser från arbetsmiljöla-

Lagen är således i princip tillämplig inomgen. området för det
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föreskrifterlagensinnebärDetta ar-försvaret. att omsamlade
farligt arbeteskyldigheter,allmännabeskaffenhet,betsmiljöns
överklagandeochsanktionssystemtillsyn,minderåriga,för

kategorierna.nämndaför degäller nu

bl.a.ställs2 Kravi kap.behandlasbeskaffenhetArbetsmiljöns
tillmed hänsyntillfredsställandeskallarbetsmiljönpå att vara

iutvecklingentekniskaochsocialaoch den sam-arbetets natur
förut-människanstillskallArbetsförhållandenahället. anpassas

iKapitletavseende. upptarpsykisktochfysisktisättningar
arbetslokaler,bl.a.såvitt gällergrundläggande kravvissaövrigt

ellerohälsaföranledakanämnenredskapmaskiner, samt som
tillhanda-behovvidskallskyddsutrustningPersonligolycksfall. .

arbetsgivaren.hållas av

Kapitletskyldigheter.allmännabestämmelserfinns3I kap. om
,arbetsgivarenåliggerDetproduktsäkerhet.gällervadcentraltär

i arbe-olycksfallellerohälsaförebyggaförverksam attatt vara
åstadkommatillÄven medverkaskall att enarbetstagarnatet.

emellertidåvilarSkyddsansvaretarbetsmiljö.tillfredsställande
ocksåharSådantoch arbetstagare.arbetsgivare ansvarinte bara

redskap, ämnenmaskiner,arbetsgivarnatillhandahållerde som
tillalltsåskalldistributörerochimportörer seTillverkare,m.m.
dedåskador,förmedför riskerinteoch ämnenanordningaratt

Behövligabruk.idärförarbetsplatserna tasattpåavlämnas
med-skallvarningsmärkningliksomhanteringenföranvisningar

impor-tillverkar,den8 skall§Enligtutrustningfölja somm.m.
skyddsut-redskap,maskin,upplåter ettelleröverlåter enterar,

anordningentillanordningteknisk attellerrustning seannan
olycksfall, närochohälsasäkerhetbetryggande moterbjuder

ellerbrukiföravlämnas tasmarknaden, attpåsläppsden ut
vidare attbestämmelsenI upp-försäljning. angestillställs ut

förebyggaförbetydelse attäranordningengifter avsomom
vidskall lämnasproduktinformation,s.k.olycksfall,ochohälsa

Infor-sätt.påellermärkning annattydligavlämnandet genom
också lämnasskallarbetsmiljönförbetydelsesärskildmation av
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vid marknadsföring anordningen. Enligt 9 §av skall den till-
verkar, importerar eller överlåter ämne kanett medförasom
ohälsa eller olycksfall vidta de åtgärder behövs för hind-som att

eller motverka ämnet vidra att avsedd användning innebär risk
från säkerhetssynpunkt. Samma regler gäller enligt 8 §som
tillämpas vad produktinformation och informationavser vid
marknadsföring enligt 9 I 10-12 §§ finns särskilda säkerhets-
bestämmelser förpackade produkter, tekniskaom anordningar

fasta anordningar.samt Frågor tillsyn och på vilket sättom man
kan ingripa farliga produktermot regleras i 7 kap.

4 kap. handlar bemyndiganden. Av 1 § framgårom att rege-
ringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetarskyddssty-
relsen, får i fråga tekniska anordningar ellerom ämnen kansom
föranleda ohälsa eller olycksfall, föreskriva villkor till-om om
verkning, användning märkning ellersamt produktinfor-annan
mation och dessutom provning eller kontrollom före-attav
skrivna krav eller villkor är uppfyllda. Enligt 2 § bemyndi-ges
ganden föreskrifter behövsom för förebyggasom att ohälsa
eller olycksfall i arbetet arbetsprocesser,attom arbetsmetoder
eller anläggningar får användas efter visst tillstånd. Vidare före-
skrivs i 2 § föreskrifter fåratt tekniskaatt anordningarges om
eller ämnen kan föranleda ohälsa ellersom olycksfall endast
efter tillstånd, godkännande eller bevisannat överenstäm-om
melse med gällande krav får släppas på marknaden,ut användas
eller avlämnas för i bruk.att I 4 §tas sägs detatt ärom av
särskild betydelse från skyddssynpunkt kan regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, Arbetarskyddsstyrelsen före-
skriva förbud använda arbetsprocesser,att arbetsmetoder eller
tekniska anordningar eller ämnen kan föranleda ohälsa ellersom
olycksfall. Slutligen sägs i 10 § regeringen eller,att efter rege-
ringens bestämmande, Arbetarskyddsstyrelsen får medela de
ytterliggare föreskrifter arbetsmiljöns beskaffenhetom och om
allmänna skyldigheter i fråga arbetsmiljön behövsom försom

förebygga ohälsaatt och olycksfall i arbetet.
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minderårigaMedminderåriga.bestämmelserfinns5 kap.I om
inteminderårig fårEn1 §.årfylltinteden artonsomavses

olycksfallförriskmedförarbeteutföraellertillanlitas som
min-denpåinverkanskadligelleröveransträngningeller annan

3 §.utvecklingellerhälsaderåriges

ocharbetsgivaremellansamverkanförreglerinnehåller6 kap.
lämpligtpåbedrivatillsammansskallDe enarbetstagare m.m.

därarbetsställevarjePåarbetsmiljöverksamhet.organiseradsätt
finnasskallsysselsättsregelbundetarbetstagarefemminst

arbets-På störrearbetstagarna.blandskyddsombud, utsessom
före-Skyddsombudenskyddskommitté.finnasskallplatser en

ändamåldettaförharochskyddsfrågoriarbetstagarnaträder
omedelbarvid7Enligtbefogenheter.speciellamedutrustats

kanhälsa, ettellerlivarbetstagaresförfaraallvarligoch
pågåendebestämmaförutsättningar attvissaunderskyddsombud

ställ-Yrkesinspektionenspåavvaktaniavbrytasskallarbete
utbildninggenomgårde avskall17 §Enligtningstagande. som

elev-tillfälle attutbildningen genomförhuvudmannen ges
arbetsstället,skyddsverksamhetenimedverkaskyddsombud

utbild-ochutbildningens arttillmed hänsynrimligtdet ärom
ieleverintedockgällerElevmedverkanlängd.ningsperiodens

ungdomsutbild-motsvarandeeller7årskursänårskurslägre
ning.

lagenstödmedochlagenefterlevnaden avöverTillsynen av
utövasTillsynen7 kap.i avreglerasföreskriftermeddelade

led-ochöverinseendedessunderochArbetarskyddsstyrelsen -
organisation.regionalharYrkesinspektionen, enning som- upplysning-behövligaerhållarätthar attTillsynsmyndigheterna

ocharbetsplatsertilltillträdehaskallDehandlingar m.m.ar,
polis-åliggerDetochundersökningar ta prover.där görafår
hand-tillsynsmyndigheternalämnavid behovmyndigheterna att

fårArbetarskyddsstyrelsenochYrkesinspektionentäckning.
lagenförbehövs attförbudochförelägganden somdemeddela

medförenasfårBeslutenefterlevs.föreskriftermeddeladeeller
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vite. Om någon inte vidtar åtgärd åligger honom enligten som
föreläggande får tillsynsmyndigheternaett förordna rättelseom

på hans bekostnad 7 §. Av § framgår den haratt som
skyddsansvar enligt 3 kap. 8~I0 §§ kan, det finns särskildom
risk från arbetsmiljösynpunkt, åläggas lämna varningsinfor-att
mation eller återkalla produkt. latt paragrafen sägs ien att
sådana fall skall bestämmelserna i 8 10-12och produkt-
säkerhetslagen tillämpas. Vad där sägs Marknadsdom-som om
stolen skall dock i stället Arbetarskyddsstyrelsen och vadavse

sägs näringsidkare i ställetsom den harom skydds-avse som
enligt 3 kap. 8-10 §§ arbetsmiljölagen.ansvar Dessa åläggan-

den skall förenas med vite det inte särskilda skäl ärom av
obehövligt.

8I kap. finns regler påföljder. Den bryter före-om motsom
lägganden eller förbud har meddelats med stöd 7 kap.som av
7-9 §§ kan âdömas straff, i den mån de inte förenadeär med
vite. Ansvar kan också ädömas bl.a. den bryter före-motsom
skrifter har meddelats bl.a. med stödsom 4 kap. 1-8 §§.av
Anordningar och ämnen, använts i strid användnings-som mot
förbud, skall förklaras förverkade det inte är uppenbartom
oskäligt. En fysisk eller juridisk överträder vissaperson som
meddelade föreskrifter kan åläggas betala sanktionsavgift.att en
Frågor påförande sådana avgifter prövasom länsrättenav av
efter ansökan Yrkesinspektionen eller Arbetarskyddsstyrel-av
sen.

9I kap. finns bestämmelser överklagande.om

Arbetsmiljöförordningen innehåller regler anmälningsskyl-om
fördighet arbetsgivaren vid bl.a. inträffade arbetsolycksfall. I

förordningen finns också detaljbestämmelser den lokalaom
skyddsverksamheten 6-14 §§ liksom tillsynsverksamhetenom
15-17 §§. 18I § bemyndigas Arbetarskyddsstyrelsen med-att
dela föreskrifter i olika avseenden. Det är alltså Arbetarskydds-
styrelsen har meddela föreskrifteratt kompletterarsom som
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vissa be-slutligeninnehållerFörordningenarbetsmiljölagen.
19-22 §§.stämmelser ansvar m.m.om

hänseenden ärolikaföreskrifter imeddela ettMöjligheten att
Föreskrifter med-arbetarskyddsområdet.väsentligt styrmedel

Arbetarskydds-ipublicerasförfattningar,i formdelas somav
AFS.författningssamling,styrelsens

ochanordningartekniskaförhandsprövning bl.a.Krav på av
föreskrifter.utfárdandeställaskanfarliga ämnen avgenom

begag-säkerhetskontroll hartill förebyggandemöjlighetDenna
Arbetar-Ordningen innebärutsträckning.relativt atti stornats

vad gällerproduktutformningenpåverkaskyddsstyrelsen kan .
också be-föreskrifter kanGenomredskap.maskiner ocht.ex.

besiktning-återkommandeperiodisktefterbesiktning ellerslutas
tekniskatillsynFortlöpande överproduktionsutrustning.ar av

märkningsskyl-föreskrivas liksomanordningar kan ävenm.m.
dighet.

visstanordning ellervissanvändningförbudDirekta mot enav
användnings-meddelaBefogenhetenmeddelas sällan. attämne

förpâtryckningsmedelbetydelse attfrämstförbud har ettsom
säkerhetsnivå på bl.a.önskvärdhållaförmå leverantörer att en

utformning,ändradFörhandlingarindustrin.förutrustning om
bådemedförsliknandeskyddsanordningar ellerkompletterande

resulterarförhandlingarSådanaleverantörer.arbetsgivare och
eftersträvadedetuppnårinnebäruppgörelser,ofta i att mansom

resultatet.

befogenhetYrkesinspektionens attochArbetarskyddsstyrelsens
arbets-genomdrivaförförbudoch attföreläggandenmeddela att

efterlevsverkligenföreskriftermeddeladeochmiljölagens regler
varjedetmedräknaromfattning. Manringa atti inteutnyttjas

förbud.ellerförelägganden300200 ochmellanutfärdasår
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Arbetarskyddsstyrelsen för inom arbetarskyddetettsvarar upp-
byggt informationssystem arbetsskador, kallat ISA. Syftetom
med ISA, startades 1979,år bl.a.är skapa underlag försom att
arbetarskyddets skadeförebyggande uppgifter. Detta sker genom
insamling och bearbetning uppgifter inträffade arbets-av om
skador. På grundval insamlat material producerar statistiskaav
centralbyrån SCB arbetsskadestatistik, publiceras inomsom

för Sveriges officiella statistik.ramen

Av arbetsskadestatistiken kan utläsas omfattningen arbets-av
skador i landet. Det årliga antalet arbetsskador är storleks-av
ordningen 150 000. Statistiken upplysning bl.a. huvud-ger om
saklig skadehändelse och skadefaktor liksom fördel-yttre om
ningen olycksfall mellan olika åldersgrupper, näringsgrenarav

Skadornas finns också angivna.art Med hjälpm.m. materia-av
let kan fånga allvarliga skaderisker och vidta adekvata,man upp
skadeförebyggande åtgärder.

Sammanfattningsvis kan sägas arbetsmiljölagenatt ger samma
eller motsvarande befogenheter meddela föreläggandenatt och
förbud produktsäkerhetslagen, dvs. säkerhetsinforma-som om
tion, säljförbud, varningsinformation och återkallelse. Det kan
hävdas arbetsmiljölagenatt går längre änt.o.m. produktsäker-
hetslagen. Produktsäkerhetsbestämmelserna i arbetsmiljölagen
omfattar varje slag produkt kan användas yrkesmässigtav som
oberoende användningen i det enskilda fallet. Förav att t.ex. en
maskin skall falla utanför dessa regler måste den så be-vara
skaffad yrkesmässig användningatt den är utesluten. Dettaav
innebär i princip alla maskineratt omfattas bestämmelsernaav

produktsäkerhet Även3i 8kap. § arbetsmiljölagen.om t.ex.
hushållsmaskiner används i barnomsorgsverksamhet fallersom
inom reglernas tillämpningsområde. Det dockär naturligt vidatt
tillsyn och kontroll maskiner även marknadsförsav motsom
konsumenter Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen
samverkar med Konsumentverket central förvaltningsmyn-som
dighet på konsumentområdet.
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sjukvårdslagstiftningenochHälso-3.4

Allmänt

sjukvårdensochhälsoförfattningen pågrundläggandeDen
Vid1982:763, HSLsjukvårdslagenochhälso-område är

sjukvår-ochhälso-speciellafinns försidan denna grenar avav
allmänhet reglerariförfattningar,särskildaantalden ett som

vissafå vidtas, hurskallåtgärderför vissaförutsättningarna att
frihet ochenskildasiinskränkningarvilkaochtillstånd skall ges

såda-Exempel påförekomma.skall fåi vissa fallintegritet som
lagstift-1975:190,transplantationslagenförfattningar är nyna

och lagenregeringskansliet,iförberedelsening underär
finns ocksåDettvångsvård LPT.1991:1128 psykiatriskom

säker-hänseendenvissatill isyftarförfattningar tryggaattsom
medicintekniska1993:584lageni vården,heten pro-t.ex. om

dukter.

sjukvårdochhälso-Allmänna krav på

Dessa krav ärgod vård.2 vissa kravi §uppställerHSL ena
tilllanda-sjukvårdochför all hälso-giltiga oavsett somvem-

skyl-landstingensförutgångspunktenoch bildarvårdenhåller -
sjLkvårdochgod hälso-just3 erbjudaenligt §dighet att en

komnuner-förlandstinget liksominombosattaåt dem ärsom
demden18 § i vadenligtskyldighetmotsvarande avsernas

sjukvården.hälso- ochanförtrodda

dengod vård ärkravet attviktigasteoch ocksåförstaDet en
behovpatientenstillgodosekvalitet ochgodskall avvara av

gäller23 § såvittdel;landstingens13 § förEnligttrygghet.
finnas densjukvårdenochi hälso-skall detkommunerna per-

vidare14 § finnsvård. Igodmeddelaförbehövssonal attsom
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bestämmelser innebörd specialistkompetentaatt chefsöverlä-av
kare skall ha det samlade professionella för ledningenansvaret

skilda verksamheter i landstingensav hälso- och sjukvård; för
kommunerna finns bestämmelser 24i § sjuksköterskor medom
särskilt medicinskt 27l § finns bestämmelser Social-ansvar. om
styrelsens uppgifter tillsynsmyndighet över landstingenssom
och kommunernas hälso- sjukvårdoch 28och i § slutligen be-
stämmelser regeringens och Socialstyrelsensom befogenhet att
meddela ytterligare föreskrifter bl.a. till skydd för enskilda; se
även förordningen 1985:796 med vissa bemyndiganden för
Socialstyrelsen meddela föreskrifteratt m.m.

Kravet god vård skallatt god kvaliteten och tillgodosevara av
patientens behov trygghet inrymmer åtskilligaav aspekter som
endast delvis kan redovisas i detta sammanhang. I fråga om
framför allt landstingens hälso- och sjukvård konkretiseras kra-

på olikavet sätt de bestämmelser i HSLgenom som nyss an-
getts.

Tjänsten reglering inom hälso- och sjukvården

Bestämmelsen i 13 § HSL den personal behövs förom som att
meddela god vård kompletteras flera specialförfattningar,av
särskilt lagen 1984:542 behörighet utöva yrke inomom att
hälso- sjukvårdenoch behörighetslagen tillhörandemedm.m.
förordning 1984:545, behörighetsförordningen förord-samt
ningen 1982:771 behörighet till vissa tjänster inom hälso-om
och sjukvården och tillsättning sådana tjänster. Tillom dennaav
legala bild kan också räknas lagen 1960:409 förbud i vissaom
fall verksamhet påmot hälso- och sjukvårdens område kvack-
salverilagen.

Behörighetslagen innehåller bestämmelser legitimation ochom
andra kompetensbevis, behörighet utöva yrke ochattom om
skydd för yrkestitel och yrkesbeteckning. I den anknytande
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förordningen regleras bl.a. allmäntjänstgöring för legitimation
läkare och specialiseringstiänstgöring för vinnandesom av spe-

cialistkompetens inom särskilt angivna medicinska specialiteter.
Bestämmelserna i förordningen kompletteras föreskriftergenom

utfärdats Socialstyrelsen, särskilt målbeskriwningarsom av om
för allmäntjänstgöring specialiseringstjänstgöring.och Dessa
föreskrifter utförliga.är ganska

Den 1982nämnda förordningen från innehåller specialbestäm-
melser behörighet till vissa tjänster inom landstingens ochom
kommunernas hälso- och sjukvård. finnsDet också bestämmel-

förfarandet vid tillsättning tjänster för Specialistut-ser om av
bildade läkare, inkluderarbl.a. sakkunnigförfarandeettsom
under tillsättningsprocessens förlopp. Som komplement till be-
hörighetsreglerna i förordningdenna föreligger allmännaraden
råd från Socialstyrelsen kompetenskrav för Sjuksköterske-om
tjänster, för arbetsterapeuttjänster, för tjänstgöring Labora-som
torieassistent eller medicinsk—teknisk assistent, för tjänstgöring

sjukhusfysiker, sjukhusingenjör och ambulans-som som som
sjukvårdare kompetenskrav för tjänstgöring sjuk-samt om son
sköterska särskilt medicinsktmed inom den kammu-ett ansvar
nala hälso- och sjukvården Socialstyrelsen har också ut-m.m.
färdat föreskrifter anställning barnmorska, sjukgymnastom av

sjuksköterskaeller med utländsk utbildning.

1994Under har tillsatts parlamentarisk kommitté påår en som
legitimationregeringens skall principerna föruppdrag överse

1994:2.dir.och behörighet för yrkesgrupper inom sjukvården

legitimation inom sjukvården meddelasEn för yrke hälso- och
Om förutsätningartillsynsmyndigheten Socialstyrelsen. vissaav

legitimationen Bestämmelser vilkaföreligger kan återkallas. on
vidförutsättningar processuella förfarandetdessa är och detom

statligbeslut friståendeåterkallelse sker genom av enen som-
finnssjukvårdens ansvarsnämnd HSANHälso- ochnämnd, -

1994:9541994 disciplin-1 oktober i lagensedan den om
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påföljd på hälso- och sjukvårdensm.m. område disciplinla-
gen, fr.0.m. detta datumsom äldre bestämmelserersatt i lagen
1980:11 tillsyn över hälso-om och sjukvårdspersonalen m.fl.
tillsynslagen. l behörighetslagen finns vidare bestämmelseen

legitimationatt inte får meddelas sådana omständigheterom
föreligger legitimationenatt skulle ha återkallats sökan- denom
varit legitimerad. Att förhållanden detta slag förär handenav
blir i regel känt för Socialstyrelsen rapportering frångenom
chefsöverläkarna vid de enheter där blivande läkare fullgör
allmäntjänstgöring såvitt gäller yrkeskategorin läkare; beträf-
fande andra yrkesutövare skall legitimeras torde Socialsty-som
relsen få kännedom eventuell olämplighetom på något annat
sätt. Härutöver finns bestämmelser syftar till olämpligasom att

medt.ex. narkotikamissbrukpersoner över huvud inte- taget-
skall nå så långt i sin utbildning det blir aktuelltatt betroatt
dem med legitimation i hälso- och sjukvården; härom 4 kap.se
6 och 7 §§ högskolelagen 1992:1434 och förordningen
1987:915 avskiljande studentom från högskoleutbildning.av

Legitimationen meddelas alltså Socialstyrelsen medan HSANav
är den myndighet har behörighet drasom den.att En anmä-
lan hos HSAN legitimationatt bör återkallas fåren med några-
undantag inte berörs här endastsom göras Socialstyrelsen.av-
Vissa författningar finns några områden läggersom fast en
rapporteringsskyldighet styrelsen förgentemot denna skallatt få
kännedom fall där återkallelse kanom bli aktuell;en dessa iär
huvudsak styrelsens kungörelse från 1972egen angående an-
mälan till Socialstyrelsen psykisk sjukdom ellerom annan psy-
kisk rubbning hos viss medicinalpersonal förordningensamt
1982:117 underrättelse till Socialstyrelsenom domar iom
vissa brottmål. Hälso- och sjukvårdspersonal kan ibland bli
underkastad straffrättsligt enligt brottsbalkenansvar fört.ex.-
vållande till död eller framkallandeannans fara förav annan -
eller bestämmelser i specialstraffrätten.
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finns omfattande flora syfte iDet alltså regler är atten av vars
skilda hänseenden kvalitet personalenslå vakt hög hosom en
inom sjukvård för vilken samhället tagit sigden hälso- och

Till vad kan fogas de bestämmelsernämntsansvaret. omsom
överförts till disciplinla-särskilt disciplinansvarett som numera

disciplinansvarsregler finns in-och de arbetsrättsliga somgen
i kollektivavtal. Enligt kan den på ellerdessatagna ettsom

yrkesutövning iförsumlig i sin professionella ellersätt ärannat
disciplinär påföljd.övrigt i sitt arbete åläggas

14 § chefsöverläkarens samlade led-Föreskrifterna i HSL om
ningsansvar i sjukvård sedan denlandstingens hälso- och gäller

1991l juli och har i sin nuvarande lydelse utformats med pa- z
Uppgifterna förtientsäkerheten huvudsaklig ledstjärna. ensom

enskild chefsöverläkare variera, beroende på omfattningenkan
medi-den enhet ledningsansvaret och vilken eller vilkaav avser

.cinska discipliner sig specialistkompetensdet Förutomrör om.
specialiteter förekommerinom minst de medicinska somen av

inomvid enheten skall chefsöverläkaren ha goda kvalifikationer
lämpliga chefsegenskaper iadministration och ekonomi liksom

ledningsuppgifter särskilt syftar tillallmänhet. Till de attsom
förarbe-tillgodose för patienterna hör enligtkraven på säkerhet

198990:81 48:prop. sidtena

medicinsk kvalitet i arbetet,säkerställa godatto en

patienterna får säker och ända-föratt att en0 svara
för sjuk-behandling verkamålsenlig vård och attsamt

och förebyggs,domar skador

rutiner för verksamhetenför säkra utar-att attsvarao
journal-i fråga bl.a.betas och följs inom enheten om

medicinsk-tekniskläkemedelföring hantering ochoch av
utrustning m.m,

handledningerforderligfårtill personalenatt attseo



SOU 1994:150 Gällande Sverigeirätt 79

och inskolning för sina arbetsuppgifter och för använd-
ningen teknisk utrustning fårav fortbildning,samt

föratt jourverksamheten0 svara att ordnas på ända-ett
målsenligt sätt, samt

till författningsbestämmelseratt0 attse och andra reg-
ler är kända och efterlevs meddela behövligasamt in-
struktioner och direktiv för verksamheten.

Chefsöverläkaren får delegera enskilda ledningsuppgifter till
andra befattningshavare vid enheten läkare eller andra som- -
har tillräcklig erfarenhet och kompetens. Inom den psykiatriska
tvångsvården finns vissa särskilda delegeringsregler genom en
specialbestämmelse i LPT och kompletterande föreskrifter från
Socialstyrelsen. Styrelsen har vidare utfärdat allmänna råd om
delegering vanliga arbetsuppgifter inomav hälso- och sjukvår-
den, också i viss utsträckningsom syftar till pati-att garantera

säkerhet.enternas Sedan den l oktober 1994 följer be-av en
stämmelse i lagen 1994:953 åligganden för personal inomom
hälso- och sjukvården åliggandelagen, jämte disciplinla-som

trätt i stället för dengen äldre tillsynslagen, dels denatt som
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får överlåta arbetsupp-en
gift till någon endast när detta är förenligtannan med goden
och säker vård, dels den överlåteratt arbetsuppgift försom en
vilken det krävs formell kompetens till någon saknar sådansom
kompetens för den fåttsvarar att uppgiften har förutsätt-,som
ningar fullgöra denna.att

Vid enheter inom vården inte leds chefsöverläkaresom tordeav
beträffande patientsäkerheten i allmänhet tillämpas i huvudsak

principer för ledningsfunktionensamma de gäller försom som
chefsöverläkaren.

En precisering lagstiftarens krav på hålso-av och sjukvårdenatt
skall god fr.o.m. den lvara oktober 1994 iges åliggandela-
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sjukvårds-ochåliggande för all hälso-generelltettgenomgen
vetenskapöverensstämmelse medisitt arbetepersonal utföraatt
sakkunnigskallvarvid patienternabeprövad erfarenhet,och ges

uppfyller krav.dessaomsorgsfull vårdoch som

slag bestämskvalitetsnormer dettauppfyllerVilken vård avsom
utifrånsjälvenskilde yrkesutövarendenbörja medtill att av

Vägledning finnsmedicinska yrkesansvar.ochkompetenshans
företrädareellerSocialstyrelsenuttalandenibland avavgenom

fastställelserbindandeRättsligtvetenskapen.medicinskaför den
beprövadochenligt vetenskapvårdvad är att somansesomav

åtgärd ifrågasättsvissemellertid först sedanerfarenhet sker en
oftadåavgörHSAN. Nämndenprövning ikommitoch under -

åtgärdenexpertisvetenskaplig motsvaratefter hörande omav -
sitt beslutinte och kanellerkvalitetskravenuppställdade enge

HsANzsEftersomutformning.preciseradmindreellermer
ellerStockholmiKammarrättenblir detöverklagasbeslut kan

sistafår ordet.Regeringsrätten som

till-tidharområdedettasärskilt statligt påEtt senareorgan
medicinskutvärderingberedning förStatenskommit avgenom

1992:851 medförordningregeringensEnligtmetodik SBU.
hela lan-föruppgifttillberedningen har deninstruktion för att

medi-metodermedicinskaochtillämpadeutvärderadet urnya
SBU skallperspektiv.etisktochsocialtekonomiskt,cinskt,

lättillgängligt sättutvärderingar påsinasammanställavidare ett
kunskapsig dentillägnakansjukvårdshuvudmännenså somatt

vunnits.

sjukvårdenochhälso-regleringVarors inom

medicin-1993:584omnämnda lagenföregåendeiDen det om
1993:876förordningtillhörandemedproduktertekniska --

produkter,medicintekniskakravbestämmelserinnehåller om
Enligttillsyn.ochuppgiftsskyldighetprövningar,kliniska en
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legaldeñnition i 2 § i lagen med medicintekniskavses en pro-
dukt produkt enligt tillverkarensen uppgiftsom skall användas,

eller i kombinationseparat med för hosannat, människoratt
enbart eller i huvudsak

påvisa, förebygga, övervaka,0 behandla eller lindra sjuk-en
dom,

påvisa, övervaka, behandla,o lindra eller kompensera en
skada eller funktionshinder,ett

undersöka, ändra ellero ersätta anatomin eller fysiologisken
ellerprocess,

kontrollera befruktning.o

En medicinteknisk produkt skall enligt lagen lämplig förvara
sin användning. Produkten lämpligär den vid normalom
användning för sitt ändamål uppnår de prestanda tillverka-som

och tillgodoseravsett högaren krav på skydd för liv, personlig
säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra.

Socialstyrelsen iär allt väsentligt tillsynsmyndighet också enligt
denna lagstiftning. Pâ några särskilda områden är dock tillsyns-
uppgiften lagd på Läkemedelsverket. Med stöd särskildaav
bemyndiganden har Socialstyrelsen fått befogenhet meddelaatt
föreskrifter krav medicintekniskaom produkter och villkor

behövs till skydd för liv,som personlig säkerhet eller hälsa.
Under 1994 har utfärdats föreskrifter och allmänna råd om
aktiva medicintekniska produkter för implantation samt om
tillverkares skyldighet att olyckor och tillbudrapportera med
medicintekniska produkter. Den författningen är slagssenare ett
kompletterande Lex Maria på produktområdet och innebär
bl.a. skyldighet anmäla följandeatt händelseren med medi-
cintekniska produkter till Socialstyrelsen:
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eller någonorsakat patients, användaresde annansen0 som
död,

användare eller någonpatient,de orsakat att enen0 som
försämrad,allvarligtfått sin hälsaannan

ellerpatients, användares någonde kunnat orsaka enen0 som
patient, användare ellerdöd eller någonatt annanannans

allvarligt försämrad.få sin hälsakunnat

Även bruksanvisningar,ofullständigheter ifelaktigheter eller
tilllettinformationsmaterial harmanualer och annat som

Socialsty-tillanmälastillbud skallolyckor eller angettsnusom
relsen.

Socialstyrel-frånförfattningar områdetfinns påDet också äldre ,
Styrel-gasanläggningar.medicinskaallmänna rådt.ex.sen, om

rubrikenserie medvidare löpande rapporterutsen ger en
medsäkerhet, förseddMedicintekniskOlyckor tillbud.och ett

1977 framåt.ochrapporterade fall frånregisterkumulativt över

tillsyns-produkter fårmedicintekniska13 §Enligt lagen enom
behövsförbudförelägganden ochmeddelamyndighet de som
stödmedmeddelatsföreskrifter harför och delagen avatt som
förenasföreläggandefår sådantEnligt 14 §efterlevs.lagen ett

tillsynsmyn-anförsförarbetena till lagenvite. Imed att om en
inteproduktmedicintekniskuppmärksammardighet t.ex.att en

kaneller hälsaliv, säkerhetskydd förerbjuder betryggande ett
13 Myndighetensibestämmelsenske med stödingripande av

.säkerhets- elleråläggandeföreläggande kan sådant avsomavse
återkallelse produktensäljförbud ellervamingsinformation, av

förarbetenavidare ianförs detinnehar den,från dem som
199293:175 52.prop. s.
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Svensk sjukhusstandard för inredning, utrustning och förbruk-
ningsmaterial inom sjukvården fastställs särskilt fackorganettav
för hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, kallat HSS. Bidrag
på central nivå till främjande säkerheten i vården ocksåav tas
fortlöpande fram Spri Hälso- och sjukvårdens utvecklings-av
institut.

Tillsyn inom hälso- och sjukvårdenm.m.

Statsuppsikten över hälso- och sjukvården iär allt väsentligt
anförtrodd Socialstyrelsen tillsynsmyndighet. Styrelsensom är
också tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårdspersonalen
enligt åliggandelagen. Vidare förekommer Socialstyrelsenatt

tillsynsuppgifter enligtges speciallagstiftning, t.ex. genom
bestämmelser i smittskyddslagen 1988:1472. Slutligen är
Socialstyrelsen i regel den myndighet meddelar vissa till-som
stånd är specialreglerade, tillståndsom tillt.ex. abort i vissa fall
enligt abortlagen 1974:595 eller tillstånd till sådan försöks-
verksamhet i lagen 1991:1136som försöksverksam-avses om
het med kommunal primärvård.

På särskilda områden finns andra tillsynsmyndigheter. Som
sådana kan nämnas Arbetarskyddsstyrelsen, Kemikalieinspektio-

Livsmedelsverket och Läkemedelsverket,nen, vilkas uppgifter
alla i större eller mindre utsträckning berör även hälso- och
sjukvårdsområdet. Den röntgenologiska verksamheten på sjuk-
husen står i åtskilliga hänseenden under Statens strålskyddsinsti-

tillsyntuts enligt bestämmelser i strålskyddslagen 1988:220
och strålskyddsförordningen 1988:293.

sinI tillsyn skall Socialstyrelsen följa och stödja hälso- och
sjukvården. Styrelsen har därvid rätt företa inspektioner.att
Dessa kan ske på styrelsens initiativ kaneget också påkal-men
las huvudmännen, personalen, allmänhetenav ellerav av egent-
ligen helst. Enligt förordningen 1988:1236av vem som med
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instruktion för Socialstyrelsen skall styrelsen bl.a verka för
vård hög kvalitet lika villkor för hela befolkningen samtav

for kunskapsutveckling och kunskapsförmeding i vårdsvara
och Till styrelsens förfogande finns bl.a. vetenska-eztomsorg.
pligt råd med företrädare för alla väsentliga medicinska discipli-

ner.

Statsuppsikten kan föranleda ytterligare föreskrifter med-att
delas, begränsade till förskydd enskilda eller medatt ettavse
vidare syfte beträffande hälso- och sjukvårdens badrivande i
övrigt. Förordningsmakten i förstaär det ledet ölerlåten till
Socialstyrelsen och i det andra förbehållen regeringen. förDet
alltför långt här redovisa alla de eller mindre vittom-att mer

föreskrifterspännande har utfärdats. Viktigast dem är isom av
emellertid förordningen 1982:772 skyldighet anmälaattom ivissa allvarliga skador i hälso- och sjukvården, dvs. denm.m.
s.k. Lex Maria, syftar till rapporteringsskyl-attsom genom en
dighet från hälso- och sjukvården själv Socialstyrelsen erfor-ge
derligt kunskapsunderlag för förföreskrifter till pati-nya gagn

säkerhet och Marie före-värdens kvalitet. Lex harenternas
legat i skilda lagtekniska tappningar sin Lrsprungligasedan
tillkomst 1937. Enligt författningenslydelse grund-senaste av
läggande til Socialsty-bestämmelse skall anmälan görassnarast

behandlingrelsen, patient i samband med inomvård ellerom en
drabbatslandstings eller kommuns hälso- och sjukvårdett en av

för risk sjukdom.eller drabbas allvarlig skada ellerutsatts att av
Lex Maria föreskrifter råd frånkompletteras och allmännaav
Socialstyrelsen tillhur anmälningsskyldigheten styrelsenom

fullgöras.skall

sjukvårdslagensMot bakgrund hälso- och krav på godav en
1993 föreskrif-Socialstyrelsen utfärdat särskilcavård har under

sjukvård Där definie-kvalitetssäkring i hälso- ochter m.m.om
själva kvalitetssäkring alla planeradebegreppet ochsomras

tillräcklig tilltro tillsystematiska åtgärder för att att en pro-ge
uppfylla givna krav kvalitet. Inom hälso-dukt kommer att



SOU 1994:150 Gällande Sverigeirätt 85

och sjukvården har kvalitetssäkring kommit utvidgas tillatt att
beteckna den metodik, innebär fortlöpande utvecklingsom en av
vårdens kvalitet byggd på den kvalitetsanalysen. I före-egna
skrifterna behandlas följande i kvalitetssäkringen,moment näm-
ligen målbeskrivning, uppföljning verksamheten, värderingav

verksamheten, åtgärder förav minska negativaatt målavvikelser
och till positivata erfarenhetervara uppföljning ochsamt ut-
värdering själva kvalitetssäkringsarbetet.av Föreskrifterna
innebär all legitimerad hälso-att och sjukvårdspersonal åläggs

i yrkesmässigatt verksamhet omfattande förebyggande insatser,
diagnostik, vård och behandling patienter bedriva fortlöpandeav
systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete. Ett över-
gripande för arbetet utförsattansvar åvilar chefsöverläkaren
eller motsvarande och i den kommunala hälso- och sjukvår--
den sjuksköterskan med särskilt medicinskt- ansvar.

Socialstyrelsen även iutger regelbundet uppdaterade och-
reviderade upplagor, den från 1992senaste under rubriken-
Säkerheten i hälso- och sjukvården särskild författningssam-en
ling där huvuddelen lagstiftningen och styrelsens föreskrifterav

i säkerhets- och kompetensfrågorm.m. finns samlade ett
överskådligt sätt. Det är avsikten denna bok skallatt fungera

uppslagsverkettsom och finnas tillgänglig för ledningen på
vårdcentraler, kliniker, avdelningar, institutioner och vård-
skolor. Därigenom skall den också kunna bidra till säkerhetatt
och kvalitet i vårdarbetet hålls på högsta möjliga nivå.

Den här lämnade redovisningen beträffande bestämmelser av
olika slag syftar till hälso-att ochsom trygga sjukvårdens sä-
kerhet kvalitetoch ibland både offentligt ochavser privat be-
driven iblandvård, enbart vård i offentlig regi. Regelkomplexet
kring samhällets tillsyn över enskild hälso- och sjukvård ge-
nomgår, Produktsäkerhetsutredningennär fullgör sitt utrednings-
uppdrag, översyn i två led. Det första ledeten den s.k.avser
individtillsynen och är i det väsentliga avslutat prop.
1993942149, 199394:SOU26,bet. rskr. 1993942410. Det har
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utfardandelett till båda tidigare ålig-de nämnda lagarnaav on
ganden respektive disciplinpåföljd, tilllämpliga inom både offen-
tlig enskild andraoch vård. Det ledet, den s.k verk-som avser
samhetstillsynen, bereds i Socialdepartementet. Vissa förslag

fram i Enskildhar lagts departementspromemorian vård och
1993:28,offentlig tillsyn renissbe-Ds ocksåomsorg som-

handlats. Enligt vad har från regeringskansliet äruppgettssom
proposition i under utarbetande.ämneten

Eftersom tillsynsreglerna i HSL endast landstingens ochavser
vidare frågakommunernas hälso- och sjukvård gäller tills i om

sjukvårdenskilt bedriven sluten hälso- och den i många hän-
l970:88föråldrade enskilda vårdhemseenden stadgan om

inrättning,Enligt stadgan med enskilt vårdhemm.m. avses
drives landstingskcmmunkommun ellerän staten,som av annan

föroch har minst vårdplatser sjukvård ellertre annansom
personlig omvårdnad tillsyn. Detta innebär bl.a. stad-eller alt

tillämplig inte traditionellt medär bara på vadgan man menar
enskilt vårdhem privata sjukhus där mycketockså påett utan

bedrivs, Sophiahemmet iavancerad hälso- och sjukvård t.ex.
Stockholm sjukhemmet Göteborg. Vissaoch Carlanderska i
särskilt angivna från tillämpningscmrådeundantag stadgans
finns reglerade.

DenSocialstyrelsen tillsynen enskilda vårdhem.har högsta över
tillsyn bedrivs länsvis länsstyreserna.därutöver utövassom av

för få driva enskilt vård-Det tillstånd länsstyrelsenkrävs attav
föreståndarehem. Vidare innehåller stadgan bestämmelser om

Till vårdhemsläka-för enskilt vårdhem och vårdhemsläkare.om
anmälningsskyldighe:åligganden hör fullgöra gent-attrens en

enlig LexgällerSocialstyrelsen denemot motsvarar somsom
So-råd frånMaria. Slutligen finns föreskrifter och allmänna

preciserar vad gällercialstyrelsen i vissa hänseenden somsom
förbigås här.Detaljerna måsteenligt vårdhemsstadgan.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas när det gälleratt på hälso-varor
och sjukvårdsområdet finns i framförallt lagen medicintek-om
niska produkter motsvarigheter till produktsäkerhetslagens be-
stämmelser säkerhetsinformation,om säljförbud, varningsin-
formation och återkallelse. Pâ tjänsteområdet finns mängden
olika bestämmelser kontroll och sanktionerom m.m.

3.5 Lagstiftningen på socialtjänstområdet

Den grundläggande författningen på socialtjänstområdet är
socialtjänstlagen 1980:620. Kompletterande bestämmelser
finns i lagen 1988:870 vård missbrukare i vissaom fallav
LVM, lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom

LVU och i socialtjänstförordningenav unga 1981:750.

I socialtjänstlagen allmänna föreskrifterges bl.a. kommu-om
och socialtjänstensnens innehäll.ansvar Det finns särskilda

regler åtgärdert.ex. missbrukom llmot §, omsorger om
barn och ungdomar 12-18 §§, äldre människor 19-20 §§a
och människor med funktionshinder 21-21 §§. Andra reglera
i lagen gäller vård i familjehem och i hem för värd eller boende
22-24 §§ särskildasamt regler till skydd för underáriga
25-32 §§.

I socialtjänstlagen finns fr.o.m. den l januari 1995 bestämmel-
preciserar bl.a.ser de kvalitetskravsom skall gälla försom

barnomsorgen 13 b §. Enligt dessa skall det för bedrivande av
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg finnas personal med
sådan utbildning eller erfarenhet barnens behovatt av omsorg
och god pedagogisk verksamheten kan tillgodoses. Bamgrup-

skall ha lämpligpema sammansättning och storlek. Lokalerna
skall ändamålsenliga.vara
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Socialstyrelsen länssty-Socialtjänsten under tillsynstår omav
67 68 §§. Vissa socialnämndens be;lut,relserna och t.ex.av

almän för-enskilda, får också överklagas hosbistånd tillom
73valtningsdomstol §.

vissa för vårdtillsyn henStatens institutionsstyrelse har över
änsstyrel-23 eller boende står under§. för vårdAndra hema

vidmissförhålande68 föreliggertillsyn §. Om det någotsens
för hem-förelägga ledningerskall länsstyrelsensådant hemett

får i ;ista handmissförhållandet. Länsstyrelsenavhjälpamet att
70verksamhet §.förbjuda fortsatt

detinnehållersocialtjänstområdet uöverLagstiftningen på
till-vidsäkerhetenföreskrifternämnda inte några avsersom

tjänster.olikahandahållandet av

utbildningsområlet3.6 Lagstiftningen

utbildningsonrådet ärförfattningarna påDe grundläggande
1992:1434. Några1985:1100 högskolelagenochskollagen

tjänsterssäkerhet förspecifika föreskrifter varors 0c1avsersom
ochskolageni lagarna. Itillhandahållande finns inte någon av

skol-mobbning ochfinns vissa bestämmelseri läroplanerna om
hälsovård.

verkardenskollagen stadgasl 2 § tredje stycketI kap. att sm
försökvarjesig hindrabemödainom särskilt skallskolan attom

Läropla-behandling.andra för kränkandefrån elever utsättaatt
firsärskiltharföreskriver rektor att mot-att ett ansvarnerna

mobbning bland elevertrakasserier ochformerverka alla av
skol-bestämmelsefinns14 skollagenanställda. I kap.och om

särskolan,gymnasieskolan,i grundskolan,förhälsovård elever
til ändamålSkolhälsovården harsameskolan.specialskolan och

själsli-deasförbättrautveckling, ochbevarafölja elevernasatt
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och kroppsliga hälsaga och verka för sunda levnadsvanor hos
dem.

I förordningen 1970:340 skolskjutsning finns vissaom be-
stämmelser skjutsning elev i förskola,om grundskola,av gym-
nasieskola anordnas detm.m. allmänna.som Förordningenav
kan sägas uttryck för allmänna säkerhetskravge skallsom vara
uppfyllda vid skolskjutsning. Om fordonett används i strid med
bestämmelserna i förordningen kan föraren och den be-som
driver skolskjutsningen dömas till böter. Vägverket har enligt 8
§ befogenhet meddela föreskrifteratt för verkställighet för-av
ordningen.

I sammanhanget bör observeras arbetsmiljölagenatt 1977:1160
gäller på utbildningsområdet se vidare avsnitt 3.3 ovan.

Enligt 16 § hälsoskyddslagen 1982:1080 skall den kommunala
nämnd utövar tillsyn översom efterlevnaden lagen ägnaav
särskild uppmärksamhet bl.a. lokaler för undervisning.

3.7 Lagstiftningen på och fritidsverk-sport-
samhetsområdet

På och fritidsverksamhetsområdetsport- finns några författ-
ningar sikte påtar säkerhetensom hos och tjänstervaror som
tillhandahålls på dessa områden. I byggnadslagstiftningen finns
några bestämmelser intresse. 3l kap. 6 § plan-av och byggla-

1987:10, PBL, bl.a.gen byggnaderanges att skall ettge
tillfredsställande skydd olycksfall.mot Denna bestämmelse
gäller även andra anläggningar än byggnader 3 kap. 14 §
PBL, skidbackart.ex. med liftar, idrottsplatser och friluftsbad
ifr 8 kap. 2 § PBL. Från och med den 1 juli 1995 gäller i
stället lagen 1994:847 tekniska egenskapskravom på bygg-
nadsverk jfr redogörelsen för byggproduktlagstiftningenm.m.
i avsnitt 3.2.9.
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3 17 § tredjeI kap. stycket PBL vidare lekplatser ochattanges
fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så risken föratt
olycksfall fullgörbegränsas. Den kommunala nämnd kom-som

uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet har möjlig-munens
10 PBL ingripa underhållethet med stöd kap.att om av enav

lekplats eftersätts.

1993:1617 3 5I ordningslagen finns i kap. § bestämmelseen
liknande anläggningar skallbl.a. bassänger ochatt varaom

försedda säkerhetsanordningar behövs med hänsynmed de som
Polismyndig-till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet.

heten kan enligt lagrum besluta de säkerhetsâtgirdersamma om
visst fall meddelai skall vidtas. Kommunen kan ocksåettsom

lokala ordningsföreskrifter för vissa fritidsanläggningar som
Enligt 3 17 §kommunen jämställt med offentliga platser. kap.

vidta vissalag kan polismyndigheten vidare åtgärder,samma
olikabl.a. meddela förbud fortsatt användning, avseendemot

fritidsanläggningar, campingplatser.bad— ochtyper t.ex.av

1986:1102 innehavareEnligt 41 § räddningstjänstlagen är en
skäligbyggnad eller anläggning skyldig iatt om-av en annan

släckning för livrädd-fattning hålla utrustning för brand ochav
För skidliftar finnsning vid brand eller olyckshändelse.annan

anvisningar föreskrifter meddelade Arbetarskydds-också och av
1978:129 1982:21.1974:97, ochanvisningar AFSstyrelsen

personlig skyddsutrustningfinns speciallagarDet dessutom om
3.2.6 ochsäkerhet se avsnittför privat bruk och leksakersom

3.2.7.

Civilrättslig lagstiftning3.8

förhållandetreglerasikte påCivilrättsliga bestämmelser atttar
säljare och köpare.förhållandet mellanenskilda,mellan t.ex.

tillämpning förstvinnerför civilrätten denKaraktäristiskt är att
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någon enskild åberopar den. Denom utgör alltså inte, såsom
produktsäkerhets-t.ex. och marknadsföringslagen eller den

produktorienterade speciallagstiftningen, något styrmedel för
offentliga organ.

Detta hindrar inte civilrättsliga bestämmelseratt på olika sätt
faktiskt kan harent betydelse för produktsäkerheten. I den mån

säkerhetsbrist hos produkten felutgör it.ex. köprättsligen ett
mening, kan köparen den defekta produkten vinna rättelseav

talan vid allmän domstol undergenom åberopande civilrätts-av
liga bestämmelser. Också skador, uppkommer till följdsom av
defekter hos produkter, kan bli med hjälp civilrättsli-ersatta av

regler.ga

Konsumenten kan, vid sidan domstolen, även vända sig tillav
Allmänna reklamationsnämnden för rättelse i tvisteratt med
näringsidkare. Också i detta sammanhang tillämpas civilrättsliga
regler.

Möjligheten för konsumenter föra talan vid allmänatt domstol
eller vid Allmänna reklamationsnämnden hävningt.ex.om av
köp eller skadestånd kan ha skadepreventiva verkningar. Före-

måste införtagen risken drabbas anspråk frånatt konsumen-av
sida försökaternas till deras produkter iatt görligastese mån

inte medför skaderisker.

I det följande översikt viktiga lagartre påges området.en av

3.8.1 Konsumenttjänstlagen

För tjänster finns särskild civilrättslig reglering, konsument-en
tjänstlagen 1985:716. I lagens inledande bestämmelser anges
bl.a. tillämpningsområdet för lagen. Den gäller avtal tjänsterom

näringsidkare i sin yrkesmässigasom verksamhet utför kon-
huvudsakligen försumenter enskilt ändamål. Sådana tjänster
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omfattas lagen i den mån de bl.a. arbete på lösa sakerav avser
eller fastpå egendom eller på byggnader eller andra fasta saker.
Uppförande bostadshus faller dock utanför tillämpningsom-av
rådet 1 §.

Lagen innehåller först inledande bestämmelser l-3 §§, där-
efter bestämmelser uppdraget 4-8 §§, fel hos tjäns-om m.m.

9-23 §§, näringsidkarens dröjsmål 24-30 §§, näringsid-ten
karens skadeståndsskyldighet 31-35 §§, prisetm.m. m.m.
36-44 §§ konsumentens dröjsmål 45-50 §§.samt om

Konsumenttjänstlagen tillär del tvingande till konsumenter-stor
förmån. Avtalsvillkor i jämförelse med bestämmelsernanas som

i lagen tillär nackdel för konsumenterna verkanär utan åmot
dem, inte i lagen 3 §.annatom anges

Lagen innehåller särskild paragraf 5säkerhet §. Dären om
stadgas näringsidkare skall särskilt tjänsteriaktta inteatt att
utförs i strid författningsföreskrifter eller myndighetsbeslutmot

väsentligen syftar till säkerställa föremålet för tjäns-att attsom
tillförlitligtär från säkerhetssynpunkt. fårTjänster inteten

heller utföras i strid förbud enligt marknadsföringslagen4 §mot
6eller § produktsäkerhetslagen.

9-23Ett avsnitt §§ i tjänster.lagen behandlar fel hos Där
bl.a. vad fel. felakti-med Tjänster skallanges som avses anses

de inte utförts fackmässigt. skallTjänster ävenga, om anses
felaktiga föreskrifterresultatet dem avviker från ellerom av
myndighetsbeslut väsentligen syftar till säkerställaatt attsom
föremålet för tjänsten tillförlitligt från säkerhetssynpunkt.är En
tjänst också felaktig,är den har i stridutförtsatt anse som om

förbud enligt 4 § marknadsföringslagen eller 6 § produkt-mot
9säkerhetslagen §.

Är tjänst felaktig får konsumenten under vissa betingelseren
kräva felet avhjälps eller avdrag på prisetgöra eller hävaatt
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avtalet. Han kan också kräva skadestånd bl.a. den utförtav som
tjänsten 16 §. Reklamation skall ske inom skälig tid efter det

konsumentenatt märkt eller bort märka felet. Reklamation får
dock inte ske än två år efter det uppdragetsenare att avslutades.
Denna frist är utsträckt till tio år i fråga bl.a. arbete påom
mark, byggnader eller andra fasta saker då näringsidkarensamt
handlat i strid och heder 17 §.mot tro

Konsumenten kan kräva avhjälpande felet under förutsättningav
det inteatt medför oskäligt olägenheter ellerstora kostnader för

näringsidkaren. Avhjälpande skall ske inom skälig tid och i
allmänhet kostnader förutan konsumenten 20 §. Ett prisavdrag
skall vanligen vad det kostar konsumentenmotsvara få feletatt
avhjälpt 22 §. Hävning får alltid begäras, tjänst utförtsom en
i strid förbud enligtmot 4 § marknadsföringslagen 6eller §
produktsäkerhetslagen 21 §.

Ett särskilt avsnitt i lagen ägnas skadeståndsskyldighet 31-35
§§. Näringsidkaren är skyldig ersätta konsumentenatt skada

denne tillfogas på grundsom bl.a. fel såvida näringsidkarenav
inte kan visa någon försummelseatt inte ligger honom till last,
s.k. kontrollansvar 31 §. Ersättning kan utgå inte bara för
skada på det föremål felaktigt utförd tjänstsom en avsett utan
också för skador på egendom tillhör konsumentenannan som
eller någon i hans hushåll. Det är alltså fråga produktan-ettom

Även tredje kan drabbassvar. skadeståndsskyldighetman iav
vissa fall, t.ex. näringsidkare än denen utförtannan tjäns-som

denten andre vid marknadsföringom lämnat vilseledande upp-
gifter betydelse för bedömningen tjänstensav beskaffenhetav
eller ändamålsenlighet 33 §. Lagens produktansvarsregler

egendomgäller endast för och omfattar alltså inte personskador
35 §.
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3.8.2 Konsumentköplagen

1990:932 januariKonsumentköplagen trädde i kraft den 1
1991. 1973 års konsumentköplag.Lagen ersatte

när.ngsid-Konsumentköplagen gäller köp lösa saker enav som
säljer tillkare i sin yrkesmässiga verksamhet konsumenten

till1 §. Lagen tvingandehuvudsakligen för enskilt ändamål är
3 §.konsumentens förmån

4-7 §§,innehåller avlämnandeLagen bestämmelser om varans
9-158 dröjsmål §§, fel pårisken för §, säljarensvaran

35-36 137 §,16-34 priset §§, avbeställning§§,varan m.m.
38-41 §§, bestämmelserköparens dröjsmål gemensamma

46 §42-45 §§, näringsidkare i tidigare säljledanspråk mot
vissa meddelanden 47 §.samt

för30 till ersättningI lagens § föreskrivs köparen har rättatt
sälja-felaktig, inteden liderskada han äratt omgenom varan

felfri beror påvisar underlåtenheten avlämnaatt att vararen en
skäligen kunde hautanför kontroll han intehinder hansett som

inteföljder hanförväntats vid köpet ochha räknat med vars
kcntroll-övervunnit, s.k.skäligen undvikit ellerheller kunde ha

ansvar.

skadeståndsskyidighet31 säljaresEnligt lagens § omfattar en
sådafel denenligt 30 § på grundskadaäven varanavsom

ellertillhör köparenorsakar egendomskada på somannan
huvulsakligenavseddi hans hushåll och ärnågon medlem som

Även produktansvar.alltsåhär gällerför enskilt ändamål. ett
således intesakskador ochParagrafen omfattar endast t.ex

31 § inte har någotpersonskador. Det kan motsva-noteras att
tillämpaskommersiella köpVidköplagen.righet i den allmänna

produktansvar.därför allmänna regler om
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3.8.3 Produktansvarslagen

Den 1 januari 1993 trädde produktansvarslagen 1992:18 i
kraft. Lagen bygger på EG-direktivett rådets direktiv
85374EEG den 25 juli 1985 tillnärmningav medlems-om av

lagarstaternas och författningar skadeståndsansvar förom pro-
dukter med säkerhetsbrister. Lagen handlar skadestånds-om
skyldighet för s.k. produktskador, dvs. skador levereradsom en

orsakar påvara än Ansvaretannat är strikt, vilketvaran. inne-
bär kanatt utkrävasansvar även när det inte förekommit uppsåt
eller oaktsamhet på den ansvariges sida. Den skadelidande
måste emellertid visa han skadatsatt produkt medav en en
säkerhetsbrist och den hanatt riktar anspråket är någonmot

enligt lagen kan blisom skadeståndsskyldig. Lagen gäller endast
produkter i omloppsatts isom näringsverksamhet, vilket inne-
bär bl.a. föratt ochansvar kommunerstaten normalt faller
utanför lagens tillämpningsområde.

Skadestånd skall betalas för personskador produkt harsom en
orsakat på grund säkerhetsbrist. Dessutomav en utgår ersätt-
ning för egendomsskador drabbar konsumentsom l §. Meden
produkter Äveni lagen lösa saker.avses produkter infogatssom
eller blivit beståndsdel i lösen egendom ellerannan i fast egen-
dom omfattas lagen 2 §.av

I lagens 3 § produktatt haranges säkerhetsbristen en om pro-
dukten inte är så säker skäligen kan förväntas.som Säkerheten
skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli
använd och hur den marknadsförts med hänsyn tillsamt bruks-
anvisningar, tidpunkt då produkten i omloppsatts och övriga
omständigheter.

Lagen gäller inte skador omfattassom atomansvarighetslagenav
1968:45. Avtalsvillkor inskränkersom enligt lagenansvaret är

verkan; lagenutan är alltså tvingande 4-5 §§.
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Skadeståndsskyldiga enligt lagen främst de tillverkat,är som
frambringat produkten. Särskil-eller insamlat den skadegörande
da importerat produkten från detregler gäller för den som

ÄvenEuropeiska EES.ekonomiska samarbetsområdet den
sin kan bli skadeståndsskyl-marknadsfört produktsom somen

dig 6 inte framgår skadedestândsskyl-§. Om det ärvem som
dig tillhandahållit produktenenligt 6 § blir och harsomvar en

anvisarskadeståndsskyldig, inte inom månad någonhanom en
87 §. § föreskrivsansvarig enligt nämnda paragraf Iärsom

skadeståndsznsvarigfyra ansvarsfrihetsgrunder utpekadsom en
kan hanför undgå Han undgåråberopa att ansvar omansvar.

vetenskapliga tekniskavisar grundval det ochdet påt.ex. att av
i omlcpp intevid tidpunkt han produktenvetandet den då satte

utvecklingsfel.säkerhetsbristen, s.k.möjligt upptäckaattvar

vid sakskada,I avräkninglagen finns också bestämmelser om
preskriptionskadelidandes ochmedvållande, regressrätt

9-12 §§.
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4 Utländsk rätt

I fråga utländsk rätt hänvisas till redogörelsenom i utredningens
tidigare betänkande SOU 1993:88 avsnitt 2.3.
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5 Närmare Konsument-om

verkets handläggning m.m.

1 Allmänt

Som redan berörts i avsnitt 3.1.3 finns vissa handläggnings-
regler för Konsumentverket och KO i produktsäkerhetslagen. I
instruktionen för Konsumentverket 1990:1179 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 efter konsumenternasanpassa behov och stimu-
lera dem vidtaatt åtgärder i detta syfteegna utförasamt att
eller låta utföra undersökningar och tjänster.av varor

Vidare bedriver Konsumentverket informationsverksamhet på en
rad olika sätt, bl.a. tidskriften Råd Rön,genom fakta-genom
blad, handböcker och informationrapporter etc. tillsamt genom

radio och TV.press,

5.2 Riktlinjer

Som nämnts skall Konsumentverket enligtovan sin instruktion
utfärda riktlinjer för företagens marknadsföring och produktut-
formning. Riktlinjerna utfärdas i Konsumentverkets författnings-
samling KOVFS. De inteär rättsligt bindande.

Riktlinjernas funktion kan beskrivas på det sättet deatt ger
besked de krav Konsumentverket, efter förhandlingarom som
med näringslivet, ställer eller tjänst. Konsument-en vara en
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svenskinternationell ellerhänvisa tillefterverket strävar att
finns.standard där sådan

sanktioner ochdirektainte förenade med någraRiktlinjerna är
handla på sittnäringsidkareinte tvingakan därför att somen

intenäringsidkareOmöverensstämmelse med dem.istår en
emellertidKonsumentverketkanföljer riktlinjerna, ta upp

föla dem.syfte förmå detiöverläggningar med företaget attatt
Mark-näringsidkaren hosKO väcka talanI sista hand kan mot

inform:tions—,utfärdavissa fall, själveller, inadsdomstolen
vidhellerâterkallelseföreläggande. Intef6rbuds— eller en

riktinjernaMarknadsdomstoleninför utgöreventuell rättegång
riktlin-inför domstolen ärVidbindandenågon processennorm.

detuttryck för denjerna närmast partersettatt enase som -
ickeriktlinjernaEftersomståndpunkt.allmännas somses-
förbli föremålinte kunnarekommendationer debindande anses

överklagande.

antalförfattningssamlingi sinKonsumentverket har stortett
exempelvisproduktsäkerhetsområdet kan nämnasriktlinjer. På

barn-våningssängar ochangående småbarnssängar,riktlinjer
1990:3,198524, möbler1980:3-5,KOVFSstolar stegar

19939.säkerhetl992z3 och leksakerssmåbarnshjälmar

handläggningProduktsäkerhetsärendenas5.3

farligaförekomstenuppmärksammas påKonsumentverket av
verketExempelvis underrätta:olika sätt.tjänsterellervaror

konsumentvägledare,viadirekt ellerantingenallmänheten,av
media,polisen, läkare,myndigheter,andra t.ex. genomavav

skaderapporering.notifieringar ochinternationellavia genom

irendenantalupplystsKonsumentverket harFrån stortatt ett
produktsäçerhetsökordenunderdiariumi verketsregistrerats
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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
I möblervaror. finnsvarugruppen etc. antalett ärendenstort

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

När verket har uppmärksammats på säkerhetsbrist förstgörsen
bestämning riskernaen verketav att reda pågenom nöd-tar

vändiga bakgrundsfakta till det inträffat. Därefter värderassom
riskerna, bl.a. utifrån hur allvarliga skador inträffat ochsom
vilka drabbats exempelvis barn,som eller handikappa-vuxna
de. Om verket efter denna värdering finner elleratt varan Åtjänsten har medfört oacceptabla risker vidtar lämpligaman
åtgärder. Vilken åtgärd väljs och till den skallsom riktavem
sig avgörs efter överväganden hur riskerna bäst kan reduce-om

När verket vidtagitras. någon åtgärd brukar kontroll ske i ett
skede åtgärdernasenare har haftav någonom effekt och i så

fall vilken.

I produktsäkerhetslagen tillsynsmyndighetenattanges bör
förhandla med näringsidkare innan vidtar eventuellaman
åtgärder. Så sker också regelmässigt och de flesta problem löses

sådana förhandlingar.genom Förhandlingar förs företrädesvis
med företag i tillverknings-, importörs- eller grossistledet,
något visat sig effektivt.som Resultatetmestvara förhand-av
lingarna kan bli produkt fåratt från säkerhetssynpunkten en

tillfredsställande utformningmer eller tillverkning elleratt
försäljning eller tillhandahållandeav en vara tjänstav en
upphör.

Tillämpningen produktsäkerhetslagen präglasav det iattav
första hand företagenär själva skall vidta de åtgärdersom som
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verketkanskerså inteOmskadefall.förhindraförbehövs att

falliKOtillfråganöverlämna somnämntstidigare somsom
Omförelägganden.utfärdasjälv kanviktstörreinte är av

Mark-tillsigKO vändadockvikt mästestörreärendet är av
nadsdomstolen.
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6 Marknadsdomstolens praxis

vid tillämpning produkt-av

säkerhetsfrågor

Under tiden från det marknadsföringslagenatt trädde i kraft till
december 1994 har Marknadsdomstolen avgjort 32 produkt-
säkerhetsärenden. Nedan följer kortfattad översikt överen samt-
liga avgöranden domstolen har prövat i saksom och rörsom
produktsäkerhet. Med anledning produktsäkerhetslagenattav
trädde i kraft den l juli 1989 har uppdelning gjorts i avgö-en
randen meddelats före och eftersom detta datum.

6.1 Marknadsdomstolens avgöranden före den
1 juli 1989

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

1978:8MD Hobbex. Domstolen ogillade KO:s talan om
förbud saluhållandemot cykelbelysningav

inte godkänd enligt Statenssom trafiksä-var
kerhetsverks bestämmelser, eftersom KO inte
hade lagt fram övertygande bevisning attom
cykelbelysningen medförde särskild risk för
skada eller den uppenbartatt otjänlig förvar
sitt huvudsakliga ändamål. Två ledamöter
skiljaktiga.
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förbjödÖstgöta KOtalanPartilager. Pâ1978:11MD av

slangbågarsaluhållandefortsattdomstolen av
förrisksärskildmedföraansågs person-som

skador.

ogilladeDomstolenHansson.N.Låskonsult1978:16MD
MFL4 §enligt attförbudtalanKO:s om

produk-eftersomdyrkpistol,s.k.saluhålla en
för konsumentenpåfungeraansågs ettten

stredinte ,och moteffektivt sättförväntat
befannsDyrkpistolenintresse.förvärvarens

tillämpningsområde.utanför lagensfalla

förbjödKOtalanPostorder-Nytt. På1979:5MD av
s.k.saluhållande ettfortsattdomstolen av

brandriskdåljusstakar,medplastspegelset av
användan-produktensmedförknippadansågs

de.

domstolenförbjödKOtalanPomex. Pâ1979:6MD av
dekorationslampasaluhålladefortsatt enav

glasflaskabestodhuvudsakligen enavsom
förRiskenvätska.farliginnehållande per-en

uppenbar.ansågssonskada

förbjöd dom-KOtalanPåDonGeorge.1979:24MD av
marknadsföringfortsattMFL2 §enligtstolen

kombinationserbjudandes.k.dels av-ettav
bild pådelsrullbräde,ochjeansseende enen
viss säker-saknadepojkerullbrädeåkande som
domstolenåladeDessutomhetsutrustning.

annonseringvidbolagetMFL3 §enligt av-
tydligthasäljstället ettrullbräden att-

liknandeelleranslagsynligtoch välutformat
interullbrädeninformerade varattomsom

år.tolvunderför barnavsedda
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NK-Åhléns.MD l980:2 talanPå KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt saluhållande barnvagnav en

saknade säkerhetsspärr, vilket hadesom en
medfört hade fälltsatt ihop med döds-vagnen
olyckor följd i några fall. Uppenbar risksom
för skada på barn ansågs föreligga vid använ-
dandet av vagnen.

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

fel och bristervarnare ansågssom p.g.a.
medföra påtaglig risk för konsumentenen att
skulle upptäcka brand för sent.en

MD 1981:8 Postorder-Piraten. Domstolen ogillade KO:s
talan telefonapparatatt inte fickom en som-
kopplas till televerkets nät skulle bedömas-

otjänlig. Däremot meddelade domstolenvara
åläggande enligt 3 § MFL innebärande att
bolaget vid marknadsföring skulleapparatenav
lämna information telefonen inteattom utan
televerkets medgivande fick kopplas till ver-
kets nät.

MD 1981:12 Grönmarks järn. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande s.k. trapp-av

då sinstegar, konstruktionstegarna p.g.a.
ansågs medföra inte obetydlig risk för person-
skada.

MD 1981:18 P.W.T. Fritid. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande s.k. karate-av
pinnar då redskapen, sin konstruktion,p.g.a.
ansågs medföra risk för personskada.
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KO förbjödTrävaru. talan1981:23 PåIngaröMD av

s.k.fortsatt saluhållandedomstolen av en
monteradeeftersom verktygetslipvirvel, på

och orsakatvid slipning hade lossnatstålpinnar
Skaderisken ansågs inte kunnapersonskador.

mskyddsutrustningvissundanröjdbli attgenom
användas.kunde 3

y
.

förbjödKONytto-Artiklar. På talan1981:24MD av
hand-saluhållandefortsattdomstolen enav

dåbristfällig konstruktion,medbrandsläckare
allvarligförrisk förelågansågsdet attatt

inträffa konsu-skulle kunnaskada attgenom
kunde tänkasskaffade släckarenmenter som

effektivare släckutrust-skaffafrånavstå att
ning.

förbjöd dom-KOjeans. På talan1982:5 InsideMD av
bomullströjasaluhållandefortsattstolen enav

mycketmaterialets struktur varsom p.g.a.
personskada.medföralättantändlig kundeoch

förbjödKO dom-Ystá-Larm. På talan1982:7MD av
s.k. godis-saluhållandefortsattstolen ettav

ikravenuppfylldeläppstift inte ut-ensom
leksaker, då detförsäkerhetsstandardarbetad

för barnriskföreligga betydandeansågs att
leda-stiftet kvävas. Trekundeanvändesom

skiljaktigamöter u

förbjöd dom-KOSlöjdlagret. På talan1982:20MD av
leksakstelefonsaluhållandefortsattstolen av en

uppfylldevilka intelöstagbara delarhadesom
förstandardenligt utarbetadvissa krav en
påför personskadariskBetydandeleksaker.

föreligga.ansågssmåbarn



SOU 1994:150 Marknadsdonzstolens praxis 107
MD 1982:22 Bilema. På talan KO förbjöd domstolenav

fortsatt saluhållande fällbar stol för barn,av en
då risk ansågs föreligga för barnatt som an-
vände stolen kunde få allvarliga klämskador.

ÅkesonMD 1983:21 Sven Co. På talan KO förbjödav
domstolen fortsatt saluhållande s.k.ettav
magiskt ägg bestående plastägg innehål-ettav
lande figur i vätska svällde till flerdub-en som
bel storlek. Produkten ansågs ha likhetstor
med godsaker och medföra kvävningsrisk och
andra medicinska risker för barn stoppadesom
figuren i munnen.

MD 1984:2 Tello Brand. På talan KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt saluhållande handbrand-av en
släckare, då risk ansågs föreligga för allvarlig
skada konsumenteratt anskaffadegenom som
släckaren kunde tänkas avstå från skaffaatt
effektivare släckutrustning.

MD 1986:1 Butik India. Domstolen ogillade KO:s talan
säljförbud beträffande dockaom kalladen

Wilbur innehöll krossat nötskal, vilketsom
kunde orsaka allergiska besvär särskilt hos
barn. l vilken omfattning dockan kunde orsaka
besvär dock inte klarlagt, varför sälj-var ett
förbud enligt domstolen för långtgåendeettvar
ingrepp i marknadsföringen. Däremot bifölls
K0:s andrahandsyrkande enligt 3 § MFL
innebärande det märkningatt och skylt-genom
ning på säljstället tydligt på svenska skulle
informeras dockanatt stoppad medom var
nötskalskross kunde upphov till aller-som ge
giska reaktioner.
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KO förbjöd dom-1986:2 Snabb-Kem. På talanMD av
hand-fortsatt saluhållandestolen av en

förrisk föreliggabrandsläckare, då ansågs att
allvarlig skada skulle kunna uppstå attgenom

skaffade avstodsläckarenkonsumenter som
släckutrustning.skaffa effektivarefrån att

Åkeson KO för-1987:22 Sven Co. På talanMD av
fyrafortsatt saluhållandebjöd domstolen av

sin användning ocholjelampor som p.g.a.
förkonstruktion medförde betydande risk att

lampolja skadasskulle i sig ochsmå barn
därav.

Co. talanMD 1988:22 Spegelsliperiet Lindberg På av
KO förbjöd fortsatt saluhâllandedomstolen av

spegelpiedestaler, vilka sin kons-s.k. p.g.a.
försärskild risktruktion befanns innebära

allvarliga skärskador.

efter den6.2 Marknadsdomstolens avgöranden
1989julil

förbjödKOVapenspecialisten. På talanMD 1989:22 av
tvåfortsatt tillhandahållandedomstolen av

ansågsvilkaindustriellt tillverkade slangbågar,
Treallvarliga personskador.risk förskapa

skiljaktiga.ledamöter

ARMBORST—SPECIALISTEN. På talan1989:23MD av
tillhandahållan-förbjöd domstolen fortsattKO

slangbágar,tillverkadeindustrielltde tvåav
allvarligaförriskvilka ansågs skapa person-

skiljaktiga.Tre ledamöterskador.
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MD 1989:24 Solotherm. På talan KO förbjöd dom-av
stolen fortsatt tillhandahållande brand-av en

befanns helt ineffektivvarnare som ochvara
då risk ansågs föreligga för allvarlig skadaatt
skulle kunna uppstå de anskaf-attgenom som
fade produkten avstod från skaffa effektivtatt
brandskydd.

MD 1991:30 Drakarnas Barnkammarinredning. På talan
KO förbjöd domstolen fortsatt tillhandahål-av

lande barnsäng, då barnenav säng-en p.g.a.
konstruktion kunde ådra sigens klämska-t.ex.

dor. Vidare bifölls KO:s yrkande bola-attom
enligt 7 §get produktsäkerhetslagen skulle

informera dem förvärvat sängen bl.a.som om
hur skulle förebygga sängen orsakademan att
någon skada på barnen, s.k. varningsinforma-
tion.

MD 1992:26 Leksam. På talan KO förbjöd domstolenav
fortsatt tillhandahållande barnleksakav en
kallad Baby trapets ställning med ned-en-
hängande leksak bestående handtag medettav

ovala plastbitartre uppträdda på pinneen —
inte produkten i framtiden uppfyllerom kraven

i Svensk Standard för leksakers säkerhet, SS
EN 71-1.

MD 1993:12 Playmaster. Domstolen ogillade KO:s talan
skallra för barnatt inte uppfylldeen som-

kraven i Svensk Standard för leksakers säker-
het skulle åläggas med säljförbud Tre leda--
möter skiljaktiga, ordföranden.varav en var

MD 1993:15 Ferrero. Domstolen ogillade KO:s talan om
chokladäggatt ett kombinationsom var en-
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medbeläggasleksak skullelivsmedel ochav -
före-utredningeftersom densäljförbud, som

chokladäggetvisadeintei ärendetbragts att
försärskild risk skadasådanmedförde somen

6 produktsäkerhetslagen.i §avses

förbjödKOm.fl. talanPå1994:7 ButtericksMD av
tvåtillhandahållandefortsattdomstolen av

knalltuggummi s.k.ochskämtleksaker ett en i- E
knallpulver-laddade medblufftändare som-
briserings-iimpulsljudkundeskott somavge

avstånd140 decibel påögonblicket översteg ett .
skämtleksakereller andra2,5 centimeterav

utformningväsentligenmed samma
impulsljudmotsvarande sättpå avgavsom

niva.angivenöverstigande

avgöranden rörtallaöversikten har nästanSom framgår av
och6 produktsäkerhetslageni §säljförbudsregelntillämpning av

MFL.marknadsföringslageni 4 §motsvarighetdess tidigare
bestämmelsentillämpningInte något fall har gällt export-omav

produktsåkerhetslagen återkallelse6 eller§förbud av ena
Marknads-produktsäkerhetslagen.9tjänst 8 §§eller ochvara

huvudtillfälle övervid någothar inte heller tagetdomstolen
lageneller tillämpattjänsteområdetsäkerhetsfrågor påbedömt

informa-haravgörandenuthyrningsfall. Ett fåtalpå något avsett
säkerhetsinformation3 ellerenligt § MFLtionsåläggande som

fall harEtt5 produktsäkerhetslagen.i §stadgasdet omnumera
7 § produkt-enligtvarningsinformationinneburit åläggande av

säkerhetslagen.

Marknadsdomstolenockså nämnasskull skallFör tydlighets att
sälförbudinnebärande§ MFLenligt 4avgörandentvåmeddelat

varitproduktermarknadsfördafunnitdomstolendär att
nämligenändamål,huvudsakligaför sinaotjänligauppenbart
den s.k.angåendeLampoJukka1978:27 Importf1rmaMD
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tvättkulan ansågs uppenbart otjänligsom förvara rengöraatt
tvätt och MD 1991:27 PaMa angående den s.k. Radiocor-
dem påstods kunna eliminera farligsom jordstrålning.
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överväganden och förslag
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7 Inledande synpunkter

Produktsäkerhetslagen har till ändamål motverkaatt att varor
och tjänster orsakar eller egendomsskador. Lagenperson-
tillämpas i fråga sådana och tjänster tillhandahållsom varor som
i näringsverksamhet och konsumenter i inte obetydligsom
omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja för enskiltatt

Åläggandenbruk. eller förbud enligt produktsäkerhetslagen får
emellertid inte meddelas i den mån det i författningen annan
eller i beslut myndighet har meddelats särskildaav bestämmel-

eller tjänstenser medom ändamålvaran samma ettsom
åläggande eller förbud enligt lagen skulle fylla.

Som framgår redogörelsen i avsnitt 5 6och harav produkt-
säkerhetslagen legat till förgrund flertal ingripanden frånett
KonumentverketKonsumentombudsmannen KO och Mark-
nadsdomstolen. Lagen har visat sig viktigt instrumentettvara
för motverka farligaatt produkter förekommeratt på markna-
den.

Det ligger i sakens produktsäkerhetslagennatur att har sin
största praktiska betydelse på varuområdet. De beslut harsom
fattats Marknadsdomstolen har hittills baraav gällt Detvaror.
är emellertid inte oviktigt tjänsteräven omfattasatt lagen.av
Att även tjänster kan innefatta beaktansvärda skaderisker är
uppenbart. Till detta kommer gränsen mellan förvärvatt av en

förvärvoch tjänst i många fallvara flytande.är Somav en
exempel kan nämnas arbete på lösa saker, ofta innebär attsom

tillför saken något, byter förslitenman t.ex. del. I sådanaut en
fall kan lagen användas för motverka skaderisker,att oavsett om
dessa hänför sig till eller tjänsten.varan
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produktsäkerhetslagensDet bör i sammanhanget understrykas att
tillmed antaletinte kan enbart hänsynbetydelse mätas

värde har lagenmyndighetsingripanden. Sitt största attgenom
från varje näringsidkareden preventivt. Lagen utgårverkar att

frågakedja näringsidkare det ärvilket led ioavsett somen av-
uppfylls. ankommerför syfte Detlagenshar attett ansvarom -

ochsjälvmant till dealltså näringsidkarenpå attatt varorse
visat sigFörst sedan dettjänster tillhandahåller säkra.han är att

myndig-brustit i sina skyldigheter kannäringsidkaren har ett
blihetsingripande enligt lagen aktuellt.

uppmärksammatsregler produktsäkerhet harBetydelsen omav
ministerråd29 juni 1992 fattade EU:sinom Denockså EU.

9259EEG.produktsäkerhetsdirektivgenerelltbeslut ettom
29 1994.juniDirektivet trädde i kraft den

produkt-Direktivet likheter med den svenskauppvisar stora
vissa skillnader, bl.a. när detsäkerhetslagen. Det finns dock

siktedirektivet enbarttillämpningsområdet. Sågäller t.ex. tar
utanför.tjänster lämnatsproducts, medan harpå varor

produktsäker-direktivet i likhet medDäremot omfattar -
tillhandahålls konsumenter.hetslagen produkterbara som-

SOUbetänkandeProduktsäkerhetsutredningen har i tidigareett
behöverproduktsäkerhetslagen1993:88 i vad månundersökt

EG-direktivet.medi överensstämmelseändras för ståatt
avsnitt iförtill grundhar legatBetänkandet ett prop.

i EES-avtalet prop.199394:203 angående ändringar m.m. s.
regeringenkonstaterade212 propositionenff.. I att

ändringarinte föranledde smärreEG-direktivet änannat ett par
ladestill lagändringarDe förslagi produktsäkerhetslagen. som

riksdagen bet.godtagitspropositionenfram i har av
1994:610. kraft1993942367, i denSFS199394:UU23, rskr.

SFS 1994:1114.1994ljuli genom
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Som framgår den tidigare redogörelsenav är produktsäker-
hetslagens tillämpningsområde begränsat bl.a. på så sätt att en
produkt, för omfattasatt lagen, skall tillhandahållasav i
näringsverksamhet. I detta ligger produktenatt måste
tillhandahållas näringsidkare i dennesav en verksamhet. Genom
denna avgränsning faller sådana produkter bort uteslutandesom
eller till helt övervägande del används i offentlig verksamhet,

i den offentligat.ex. hälso- och sjukvården, i allmänna skolor,
daghem och fritidshem i den allmännasamt äldreomsorgen.
Lagen är alltså inte tillämplig på exempelvis utrustning som
bara förekommer inom den offentliga sjukvården eller på
leksaker eller redskap är specialgiorda för kommunalasom
daghem eller kommunala lekplatser.

Åtskilliga produkter allmänheten kommer isom kontakt med i
offentlig verksamhet omfattas emellertid produktsäker-av
hetslagen, eftersom produkter användssamma också i privat
verksamhet. Så falletär med del denstor utrustningen av som
förekommer inom barnomsorgen och äldreomsorgen, liksom
inom sjukvården och det allmänna utbildningsväsendet.

Av betydelse är också det, vid sidanatt produktsäker-av
hetslagen, finns rad speciella lagaren reglerar säkerhetensom
på olika avgränsade områden. Till dessa speciella lagar hör
livsmedels-, läkemedels- och kemikalielagstiftningen lagarsamt

leksaker och personligom skyddsutrustning för privat bruk. Ett
område i hög grad föremålär försom specialreglering är hälso-
och sjukvårdsområdet. Här har nyligen införts särskild lagen

medicintekniska produkter.om

Av intresse i sammanhanget är också arbetsmiljölagen, harsom
mycket vidsträcktett tillämpningsområde. Lagen utgör skyddett

inte bara för arbetstagare också för bl.a.utan underpersoner
utbildning. ‘
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möjlighetväsentligti alltharspeciallagarDe angetts gersom nu
dem ireglerasmotsvarandemyndighetsingripandentill som

produktsäkeihetslagensinnebärDetproduktsäkerhetslagen. att
följerDettaspel.utsträckningibestämmelser satts avstor ur

fall dåangåendeundantagsbestämmelsenberördatidigareden
harmyndighetsmslutiellerförfattningdet i etten annan

ändartålmedbestämmelser ettmeddelats särskilda somsamma
fylla.skulleproduktsäkerhetslagenenligteller förbudåläggande

Även praktikentillämpningsområdeproduktsäkerhetslagensom .
speciallagstiftning lagenharinskränktblivit alltmerhar genom

harluckorfyllerdenfortfarande betydelse utatt somgenom
speciallagarFlerabestämmelserna.speciellakvar delämnats av

produktsäkeihetslagenstillhänvisningarinnehåller också
åtgärdssystem.kontroll- och

påbaratillämpliga inteutsträckningiSpeciallagarna är stor
påocksånäringsverksamhetitillhandahålls utanprodukter som

Fråganoffentliga sektorn.inom denförekommerprodukter som
harproduktsäkerhetslagenintevarför ettdå ställaskan

tillämpningsområde.motsvarande

riksdagenförlades framproduktsäkerhetslagtillNär förslaget
vissastatsrådetföredragande198889223 framhöll attprop.

tillämpningsom-utanför lagensfallakommaprodukter skulle att
barn.förlekredskapfastatillsjukvårdsapparateralltifrånråde,
i ochsäkerhetsmedvetzndetfrånemellertidutgickStatsrådet att

offentligainom denhöjasskulle ävenlagenmed tillkomsten av
inomtillhandahöllstjänsterochSådanasektorn. somvaror

bordeserviceoffentligellermyndighetsutövningförramen
lagen.inte omfattasvidaredärför tills av

prcduktsäker-propositionenriksdagsbehandlingenVid omav
utvidgning lagensmotioneri flerabegärdeshetslag aven

denomfatta ävenskulledentillämpningsområde, så att
Lagutskottetanfördebetänkandel sittoffentliga sektorn.
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198889:LU13 även den föreslagnaatt lagstiftningen skulleom
höja säkerhetsmedvetandet också på det offentliga området, så
borde enskilda människor skydd farligaett ochmotges varor
tjänster iäven andra sammanhang än när eller tjänstenvaran
tillhandahölls näringsidkare för enskilt bruk. Det saknadesav en
emellertid underlag för bedömning hur sådanen av en
lagstiftning närmare borde utformas, och Lagutskottet därförvar
inte för tillfället berett förorda utvidgningatt produkt-en av
säkerhetslagens tillämpningsområde. Frågan borde i stället

bli föremål för utredning.snarast

Riksdagen anslöt sig till utskottets uttalanden och regering-gav
till känna vad utskottet hade anfört.en

Med anledning riksdagsbeslutet utarbetades i 1991aprilav en
promemoria i Civildepartementet med förslag till vissa
ändringar i produktsäkerhetslagen. Promemorian resulterade
emellertid inte i något förslag till riksdagen se vidare avsnitt
2.3. I stället har Produktsäkerhetsutredningen fått i uppdrag att
överväga och lägga fram förslag till sådan lagstiftning kansom
behövas för konsumenterna skall skyddatt farligaett mot

och tjänster de erbjuds inom förvaror offentligsom ramen
verksamhet.

En självklar utgångspunkt för övervägandena är enskildaatt
inte i något sammanhang skall behöva förpersoner utsättas

farliga produkter. Att låta produktsäkerhetslagens tillämpnings-
område bero på produkt tillhandahålls i näringsverksam-om en
het eller är ägnat vålla praktiska svårigheter. Föratt det
första inteär det alltid lätt avgöra viss verksamhet äratt om en

hänföra till näringsverksamhetatt eller ej. Det sker också
förskjutningar i gränsdragningen mellan privat och offentlig
verksamhet. Utvecklingen under år har inneburit attsenare
verksamhet tidigare bedrevs offentliga i ökadsom av organ
utsträckning har kommit bedrivas i privat regi.att
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SocialstyrelsenDet angivna problemet bl.a.togs upp avnu
remissbehandlingen Produktsäkerhetsutrednzngensunder av

Socialstyrelsentidigare sitt remissvar påpekadebetänkande. I att
bedrivs i formerlikartade alltmer görverksamheter ensom

tillämpningsområdeproduktsäkerhetslagensavgränsning av
mindre sjukvårdsområdet har gränsenangelägen. På hälso- och

privat-blivit otydligmellan olika vårdgivare attgenommera g
bedriver sådan vård.rättsliga subjekt numera

produktsäker-samhällsutvecklingen bidragit tillhar alltså att
tillhandahålls ibegränsning till produkterhetslagens som

enskildeifrågasättas. Sett från dennäringsverksamhet starkt kan
svårförståeligtkonsumentens måste det framståsynpunkt attsom

likartade olika beroende på denprodukter bedöms på sätt, om
förekommer näringsverksam-verksamhet där de är att anse som

het eller ej.

framhållitsAlltsedan produktsäkerhetslagens tillkomst har det
i kontakt medsärskilt angeläget barn inte kommerattsom

farliga för riskerprodukter. För motverka barn utsätts ärattatt
Enproduktsäkerhetslagen betydelse.det inte bara ärsom av

åstadkommitsförstärkning säkerhet harytterligare barnsav
Lagens räckviddleksakers säkerhet. ärlagengenom om

den bara gäller leksakeremellertid begränsad att somgenom
delnäringsidkare. Det finns ocksåtillhandahålls enav

klätterställningar rutschkanor delsochlekredskap t.ex. som--
inte omfattasleksak och därmedfaller utanför begreppet av

utanför produktsäkerhetslagensfallerleksakslagen, dels
i offentligtillhandahållstillämpningsområde deattgenom

tillenbart litabeträffande dessa produkterverksamhet. Att
tillhandahåller dem kansäkerhetsmedvetandet hos dem som

inte tillfredsställande.anses

produktsäkerhetslagen tillutvidgningmedKlart är att en avman
EG:s allmännasig frånskulle avlägsnaoffentliga områdetdet

tillämpningsområde ärDirektivetsproduktsäkerhetsdirektiv.
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begränsat till produkter tillhandahålls in the ofsom course a
commercial activity.

I sitt tidigare betänkande kom utredningen fram till det inteatt
fanns något hinder den svenskamot att produktsäkerhetslagen
på olika punkter hade vidare tillämpningsområdeett än
EG-direktivet. Detta gällde bl.a. frågan huruvida tjänster skulle
innefattas. Regeringen gjorde bedömning isamma prop.
199394:203, vilket inte föranledde någon erinran från
riksdagens sida bet. 199394:UU23.

På motsvarande sätt torde utvidgning till den offentligaen
sektorn kunna genomföras hinder EG-direktivet.utan Enav
förutsättning är härvid reglerna inteatt är utformade på ett
sådant sätt de är diskriminerandeatt eller utgör förtäckta
handelshinder.

Mot bakgrund vad harav utredningensom sagtsnu anser att
produktsäkerhetslagens tillämpningsområde bör utvidgas, så att
lagen åtminstone delvis omfattar det offentliga området. Hur- -
långt utvidgningen bör gå skall diskuteras närmare i följande
avsnitt.
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8 Närmare produktsäkerhets-om

lagens tillämpningsområde

Angelägenheten enskildaatt inte i någotav personer samman-
hang skall behöva komma i kontakt med farliga produkter, vare
sig det är fråga eller tjänst, talarom fören vara en att
produktsäkerhetslagen får helt generell tillämpning. Lagenen
skulle då gälla beträffande alla slags eller tjänster,varor oavsett

de tillhandahålls i näringsverksamhetom eller på det offentliga
området. Den begränsningen skulle emellertid finnas kvar att
lagen sätts spel i den mån det på visstur område finnsett
speciella bestämmelser likvärdigt skydd.ettsom ger

Produktsäkerhetslagstiftning med så generell räckvidd finnsen
redan i några länder, bl.a. i Norge. Enligtnu vad utredningen
erfarit har den norska lagen visserligen bara i begränsad
utsträckning tillämpats utanför näringsverksamhetsområdet.
Norge har också liksom Sverige mängd speciallagaren- som-
på olika områden över den allmännatar produktsäkerhetslag-
stiftningen. Det har emellertid framhållits fördel denattsom en
allmänna lagen finns garanti för inga produkter fallerattsom en
utanför produktsäkerhetsskyddet.

Det kan emellertid ifrågasättas det verkligen är praktiskom en
lämplig ordning låta produktsäkerhetslagenatt inskränk-utan-
ningar gälla över hela det offentliga området. Det bl.a.är—
tveksamt lagens regler beträffande tillsyn och befogenhetom för
Marknadsdomstolen vidta olika åtgärderatt överallt.passar

Svårigheter kan förväntas framföruppstå allt på tjänsteområdet.
En del de tjänsterstor förekommer inom den offentligaav som
sektorn har karaktären myndighetsutövning, och det kanav
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i fråga tjänsterknappast komma låta den kontrolle-att typen av
och bli föremål för åtgärder inom för produktsäker-ras ramen

hetslagen. När det gäller tjänster de kommunala ochpå
landstingskommunala tillområdena det sig också delrör stor

förobligatorisk verksamhet redan föremålärom som ennu
1991omfattande från olika myndigheter.tillsyn I års promemo-

anfördesria förslag till ändringar i produktsäkerhetslagenmed
tjänstersjälvklarhet lagen inte borde omfattanärmast attsom en

tillhandahålls offentliga promemorianinom den sektornsom s.
26.

I utredningens direktiv har framhållits den offentligaatt
verksamhet iallmänheten kommer kontakt med kansom vara av

inte sinamycket olika karaktär och utredningen borde låtaatt
offentligaöverväganden hela det området.spänna över

Inriktningen borde produktsäkerhetsregler påövervägaattvara
sådana individen kundliknande förhållandeområden där har ett
till det offentliga, dvs. situationer där individen i kontaktstår
med statligt eller för få servicekommunaltett attorgan av
något för utnyttja statlig eller egendom.slag eller kommunalatt
Som exempel på områden där produktsäkerhetsregler borde

direktiven sjukvården,kunna har i hälso- ochövervägas nämnts
utbildningsväsendet, barnomsorgen, äldreomsorgen samt sport-
och fritidsverksamhet.

iavgränsningDet får med sådanattantas angesen somman
utsträckning skulle tillgodose de önskemåldirektiven i stor som

produktsäkerhetslagensutvidgninghar framförts om en av
frågaUtgångspunkten skalltillämpningsområde. detatt omvara

iligger i linje med vad dagkundliknande förhållande ärett som
tillämplig,produktsäkerhetslagen skallföravgörande att vara

föreligga förhållande mellannämligen skalldet ettatt en
näringsidkare och konsument.en

skalli lagtexten sökasvårigheteremellertid närDet uppstår man
anförsvaduttryck förföra in gränsdragningsregler somgersom
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i direktiven. Den innebördennärmare begreppen hälso- ochav
sjukvård och äldreomsorg inteär alldeles klar. Här uppstår
också frågan lagen bör omfatta inte bara produkterom som
tillhandahålls inom för frivilliga vårdformer ävenramen utan
produkter Ännuinom olika former tvångsvård. svårare detärav

vad bör hänförasatt till fritidsverksamhet.ochange som sport-

Ett alternativ skulle kunna i produktsäkerhetslagenattvara
hänvisa till olika författningar rör hälso- och sjukvård,som
barn- och äldreomsorg, utbildning och och fritids-sport-
verksamhet. Det skulle emellertid då lätt kunna bli lång ochen
tyngande lista, dessutom skulle behöva ändras ochsom
kompletteras med täta mellanrum. Det saknas också beträffande

Åtskilligavissa områden lagstiftning hänvisa till.att produkter
är intresse från produktsäkerhetssynpunktsom skulleav därmed

komma falla utanför listan.att

Ett större problem, vill utvidga produktsäkerhetslagensom man
tillämpningsområde i enlighet med vad i direktiven,som anges
är inte baraatt även tjänster skulleutan omfattas.varor
Utredningen har tidigare understrukit det vanskliga i överatt
huvud låta offentliga tjänstertaget falla under lagens kontroll-
och åtgärdssystem. Särskilt gäller detta sådana tjänster harsom
karaktär myndighetsutövning. Tjänster det slagetav av
förekommer bl.a. inom sådana områden har inämntssom
direktiven, hälso- och sjukvårdent.ex. och utbildningsväsendet.

När det i olika sammanhang har framförts Önskemål om en
utvidgning produktsäkerhetslagen till omfatta produkterav att
inom offentlig verksamhet torde förslagsställarna i allt väsentligt
ha haft farliga i tankarna. Vid de kontaktervaror ut-som
redningen har haft med exempelvis Konsumentverket har det
inte framkommit det skulle finnas något behovatt låtaattav
produktsäkerhetslagen bli tillämplig tjänsteräven på som
tillhandahålls inom den offentliga sektorn.
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special-förföremåli hög gradocksåOffentliga tjänster är
författningar ochlagar ochreglering, både genomgenom

exempelvis falletSånivå.lägre ärmyndighetsbeslut på
före-mängdfinnssjukvårdsområdet, där dethälso- och en

innebärDetolika åtgärder.detalj reglerarskrifter i attsom
spelskullefall helst sättasi vilketproduktsäkerhetslagen ursom

tjänster.offentligafrågautsträckning deti ärnärstor om

starka skälutredningenanfördahänsyn till detMed attanser
bör lämnasoffentliga områdetdetför tjänster påtalar att

tillämpningsområde.produktsäkerhetslagensutanför

ochlösningväljer sådaninvändasDet kan att, enom man
gällai dagliksomproduktsäkerhetslagensamtidigt låter

näringsverksamhet,itillhandahållstjänsterbeträffande alla som
olikaunderkastadeblirlikartade tjänsterinträffadet kan att

särskildaihuvudman detkontroll beroende på ärslags vem som
konkurrensneutral.inteLagstiftningen blir alltsåfallet.

offentliggränsdragningen mellanProblemet förstärks attgenom
tidigareSomoföränderlig.inteprivat verksamhet äroch

sjukvårdsområdetexempelvis hälso- ochframhållits pågår inom
tillhanda-ochtjänsterutveckling innebär att mermersomen

blir fallet,mån dettavårdgivare. Iprivatahålls somsammaav
produktsäkerhetslagensprincip underkastadetjänsterna iblir

kontrollsystem.

Dettillfredsställande.situationen inte heltbeskrivna ärDen nu
Ävenpraktiken inte blir såiproblemenfår dock stora.antas att

utsträckning regleradetjänster iprivata sektorn ärpå den stor
ochhälso-fallet inomSåspeciallagstiftning. ärgenom
fallvilketiproduktsäkerhetslageninnebärsjukvården. Det att

blir spel.helst satt ursom

produktsäker-ändradiskuterasför sig kunnaskulle i ochDet att
itillhandahållstjänstervissasåpå sätthetslagen att som

inommotsvarigheterdirektaharnäringsverksamhet men som
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den offentliga sektorn faller utanför lagens tillämpningsområde.
Det ankommer emellertid knappast på utredningen föreslåatt att
tillämpningsområdet snävas på det sättet.

Även med beaktande vissa praktiskaatt problem kanav uppstå
utredningen detanser är lämpligatt lösning låta offentligaen att

tjänster falla utanför produktsäkerhetslagen. Utredningen
föreslår alltså sådan ordningatt genomförs.en

När det sedan gäller talar starka skäl förvaror i ställetatt man,
for begränsa lagensatt tillämpning till vissa områden i enlighet
med vad sägs i utredningens direktiv,som låter lagen gälla fullt

inom den offentligaut sektorn. Därmed slipper sådanaman
gränsdragningsproblem skulle uppstå med begränsadsom en
tillämplighet. Det får också förutsättas även lagenatt, ärom
generellt tillämplig på varuområdet, åtgärder enligt lagen i
första hand skulle komma övervägas beträffandeatt varor som
tillhandahålls i sådana kundliknande förhållanden harsom

i direktiven,angetts dvs. i förhållanden där den enskilde intar
ställning deten allmännagentemot förhållandetmotsvararsom

näringsidkare konsument.-

Det är emellertid fördel lagen gälleratt ocksåen utanför sådana
förhållanden kan betecknas kundliknande,som såsom att man
får garantier för enskildaatt inte i något sammanhangpersoner
utsätts för farliga I och för sig kan det ifrågasättasvaror. om
lagens kontroll- och åtgärdssystem beträffande allapassar varor

tillhandahålls i offentligsom verksamhet. Det finns dock skäl
deatt problemanta att kan uppkomma blir betydligt mindresom

än när det frågaär tjänster.om

Utredningen föreslår alltså, när det gäller produkt-attvaror,
säkerhetslagen får gälla fullt inom den offentligaut sektorn.

Vad har föranledersom sagts ändring i 1 §nu produktsäker-en
hetslagen. Det bör sägas där lagen tillämpas dels iatt fråga om
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ioch tjänster tillhandahålls i näringsverksamhet, delsvaror som
fråga tillhandahålls i offentlig verksamhet.om somvaror

för produktsäker-I dag ytterligare förutsättninggäller som en
frågahetslagens tillämplighet tjänst detden eller äratt vara som

i utnyttjasinte obetydlig omfattning eller kan komma attom
motsvarandeutnyttjas för enskilt bruk. Enkonsumenterav

i fortsättningen. linje med vadbestämmelse bör finnas Iäven
i l99495:17 förslag tillnyligen har föreslagits medsom prop.

konsumentförhållanden emellertidlag avtalsvillkor i börny om
obetydlig omfattningeller tjänsten i inteattanges varan

utnyttjas fysiska föreller kan komma utnyttjasatt personerav
ändamål faller utanför näringsverksamhet. Utredningensom
återkommer författningskommentaren formulering.i till denna
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Begreppet tillhandahållande

m.m.

Produktsäkerhetslagen tillämpas i dag i fråga ochom varor
tjänster tillhandahålls i näringsverksamhet.som I föregående
avsnitt har utredningen föreslagit lagen dessutomatt skall gälla
i fråga tillhandahålls iom offentligvaror som verksamhet.

Med tillhandahållande den handling vilkenavses genom en
produkt blir tillgänglig marknaden. Detta sker tidigast när
produkten från tillverknings- ellerpasserar importstadiet till
distributions- eller användningsstadiet. Den handling det dåsom
är fråga kan exempelvis försäljning,om utlåningvara eller
uthyrning eller erbjudande sådan åtgärd.om en

Begreppet tillhandahålla omfattar inte bara tillverkares elleren
importörs åtgärd släppaatt produktut på marknadenen utan
också åtgärder vidtas grossister eller detaljistersom iav senare

distributionskedjan.led i På motsvarande sätt omfattas alla led i
näringsidkarkedja begreppeten näringsidkare.av

Vad har innebär begreppetsom sagts tillhandahållanu att har en
vidare innebörd än begreppet släppa på marknaden placeut

the market används inomon EG-rätten ochsom ävensom
förekommer i svenska författningar se härom utredningens
tidigare betänkande 95 ff. och 1993941203 223.s. prop. s.
Däremot torde begreppet tillhandahålla i allt väsentligt motsvara
orden sätta i omlopp förekommer i produktansvarslagen.som

förarbetenaAngående begreppet sätta i omlopp sägs i till
produktansvarslagen prop. 19909l:197 118 bl.a. detatts.
avgörande normalt denmomentet är slutliga besittningsöver-
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självständigfrån tillgången tillverkaren någon t.ex. enannan,
i omlopp deninteEn produkt sättstransportör. attgenom

Så inteskerexempelvis till tillverkarens lager.transporteras
vetenskaplig provningförheller, endast lämnasproduktenom

testningsinstitut. Däremot hareller testning i friståendeett en
i den har lämnatsförarbetena omlopp,produkt enligt satts om

provsäljnings-ingår itill för påseende ellerspekulant enen
kampanj.

tillhandahållabegreppeti innebördenVad dag gäller avsom om
fråga inom dentillämpligt ibör kunna bli även om varor

används på detfall tordeoffentliga mångasektorn. I varor som
ellerfrån privat tillverkareoffentliga förvärvatsområdet ha en

har till-importör. i första hand denneI så fall detär som
meningitillhandahållande lagenshandahållit Ettvaran.

statligt kommunaltföreligger emellertid ellerockså när ett organ
enskildaanvänder förvärvad på sätt gör attett somvaraen

Statliga och kommunalai kontakt med den.kommerpersoner
själv harkan också tillhandahålla manorgan varor som

tillverkat importerat.eller

Åtgärder vidtaskan i dag baraenligt produktsäkerhetslagen mot
yrkeskategoriersamtliganäringsidkare. täckerDetta begrepp

elleri tillhandahållandetkan tänkas ha del av en varasom
frågadistributionskedjani det ärtjänst, vilket ledoavsett som

ochinte tillverkareräknas alltså baraTill näringsidkareom.
detaljister.ochgrossisterimportörer ocksåutan

viss produkt kanbeträffandeförbudEtt åläggande eller en
skälpraktiskaolika näringsidkare. Avflerasåledes riktas mot

12 § införtsproduktsäkerhetslageniemellertidhar en
varningsin-åläggandenbegränsningsregel gäller omsom

tillåtgärder får begränsasåterkallelse. Sådanaformation och att
i och för signäringsidkarenågra degälla någon eller somav

har debör beaktasVid urvaletskulle kunna drabbas. somvem
åtgärden,meduppfylla ändamåletförutsättningarnabästa att
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först har fört eller tjänstenvem som på marknaden ochvaran

vilken verkan åtgärden fär för näringsidkaren. I förarbeten sägs
när det gälleratt ansvaret märkesvaror i första hand bör läggas

tillverkarenpå eller importören prop. 198889:23 106 f..s.

De förpliktelser det talas i EG:s allmänna produkt-som om
säkerhetsdirektiv åvilar i första hand producers, dvs.
tillverkare och andra kan påverka säkerhetsegen-som en varas
skaper. Samtliga åtgärder kan vidtas enligt direktivet kansom
dock riktas såväl producersmot andra, exempelvis distri-som
butörer, det behövs för undvika risker se 6om att artikel i
direktivet. I praktiken torde därför skillnaderna mellan
direktivet och produktsäkerhetslagen, olikheterna itrots
terminologi och systematik, inte särskilt se vidarestoravara

199394:203 223 f..prop. s.

Om produktsäkerhetslagen tillämpningsområde vidgas till att
omfatta även på det offentliga området, bör denvaror som
tillhandahåller inom detta område jämställas meden vara

Åtgärdernäringsidkare. enligt lagen bör alltså kunna riktas mot
alla tillhandahåller i offentligsom verksamhet,en vara oavsett

det offentliga har ställningom tillverkareorganet ellersom
importör eller tillhandahåller i led.ettvaran senare

Att offentliga jämställs med näringsidkare vid till-organ
handahållandet bör komma till uttryck i särskildav varor en
bestämmelse i produktsäkerhetslagen.
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10 Kostnader och resursbehov

Utredningens förslag produktsäkerhetslagensattom tillämp-
ningsområde skall utvidgas till ävenatt avse varor som
tillhandahålls i offentlig verksamhet kan tänkas medföra vissa

kostnader förextra de offentliga tillhandahållerorgan som
Det får dock förutsättasvarorna. de berördaatt redan iorganen

dag kontrollerar säkerheten hos de produkter de till-som
handahåller, produktsäkerhetslagentrots att inte tillämplig.är
Med hänsyn härtill torde de kostnadsökningar kan uppståsom
bli marginella.

Det kan förutses uppstå vissa ökade kostnader även för
tillsynsmyndigheterna och då särskilt för Konsumentverket, med
hänsyn till tillsynsverksamhetenatt utvidgas till delar denav
offentliga sektorn. Tillsynsmyndigheterna kan alltså komma att
behöva vissa resursforstärkningar. Dessa torde dock bli
begränsade.

Mot de ökade kostnader utredningens förslag kansom medföra
får ställas de vinster uppstår såväl för enskildasom försom
samhället olycksriskernaatt blir mindre.genom

Det bör i sammanhanget nämnas Konsumentpolitiskaatt
kommittén har undersökt hur marknadsövervakningen på
konsumentområdet bör organiseras och vilka finansieringsalter-
nativ föreligger SOU 1994:14. Sedansom proposition påen
grundval kommitténs betänkande harav återkallats, är
kommitténs förslag föremål för förnyade överväganden inom
Civildepartementet.





11 Ikraftträdande

Utredningen den förordadeatt lagändringenanser bör träda i
kraft så möjligt.snart som

Några Övergångsbestämmelser torde inte behövas.
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12 Författningskommentar

De förslag utredningen har lagt fram isom det föregående har
föranlett ändringar i l § produktsäkerhetslagen.

Första stycket, dels lagens ändamål, dels innehållersom anger
uppräkning de olika åläggandenen och förbudav kan blisom

aktuella, har lämnats oförändrad.

Det är märka det enligtatt lagtextenatt i första stycket bara är
näringsidkare kan drabbas ålägganden och förbud.som av
Utredningen föreslår emellertid det i tredje stycketatt intas en
bestämmelse vad i lagenatt sägs näringsidkareom som om
också tillämpas beträffande den tillhandahåller enligtsom varor
andra stycket. Det innebär de ingripandenatt räknas isom upp
första stycket kan komma riktas ävenatt offentligamot organ.

Utredningen återkommer till denna fråga i kommentaren till
tredje stycket.

I andra stycket produktsäkerhetslagens tillämpningsom-anges
råde. I enlighet med föreslagitsvad i avsnitt 8 har till-som
lämpningsområdet utvidgats så det omfattar inte baraatt varor
och tjänster tillhandahålls i näringsverksamhet ocksåsom utan

tillhandahålls i offentlig verksamhet.varor som

I dag krävs dessutom, för lagen skall bli tillämplig,att denatt
produkt det är fråga i inte obetydlig omfattning utnyttjasom
eller kan komma utnyttjas konsumenteratt för enskilt bruk.av
Denna bestämmelse har till terminologin i det förslaganpassats
till lag avtalsvillkor i konsumentförhållanden nyligenom som
har förelagts riksdagen prop. 199495:17. Som förutsättning
for produktsäkerhetslagens tillämplighet sålunda attanges varan
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kanellerutnyttjasomfattningobetydligi intetjänsteneller
fallerändamålförfysiskautnyttjas somkomma personeratt av

näringsverksamhet.utanför

näringsverksamhetutanförfallerändamålförUttrycket som
förochbrukenskiltföruttryckenhuvudsaktorde i motsvara

i konsument-förekommernärvarandeförändamålenskilt som
be-definitioni deningåruttrycket arDetlagstiftningen. nya

lagenföreslagnaiin denförtshar omkonsumentgreppet som
till-harDefinitionenkonsumentförhållanden.iavtalsvillkor

medöverensstämmelsefåskallförkommit bl.a. att enman
ff.30199495:17vidarekonsumentdeñnition se s.EG:s prop.

och 87 f..

ellerändamålvilketförklart endet varatordeI regel envara
detprincipIutnyttjas.kommaeller kanutnyttjas atttjänst

användakommakaneller attanvänderdemavsikten hos som
produktenanvändadeavgörande. Avserblir attprodukten som

såedesblirnäringsverksamhet,utanförliggerändamålför som
tillämplig.produktsäkerhetslagen

produktsäkerhetslagenstycket§ andrai ländringarnaGenom
verksamhetoffentligitillhandahållsallaprincipblir i somvaror

emellertidminskasräckvidd genomLagenslagen.underkastade
elleråläggande ettdet sägs3 där att ettibestämmelsen
idetmåni denmeddelas annanfårintelagenenligtförbud

särskildameddelatsharmyndighetbeslutiellerförfattning av
för-elleråläggandetändamålmedbestämmelser somsamma

fylla.skullebudet

finnsrättgällandeförredgörelseutredningensframgårSom av
ingripandentillmöjlighetspeciallagarantaldet gersomstortett

produktsäkerhetsligen.enligtvidtaskandemmotsvarande som
prozlukt-sättsspeciallagardessatäcksområdendePå avsom

spel.säkerhetslagen ur
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Speciallagarna gäller i utsträckningstor inom såväl den privata

den offentliga sektorn.som Till lagar denna hör lagentypav
1993:584 medicintekniska produkter.om Såvitt gäller medi-
cintekniska produkter får alltså den föreslagna utvidgningennu

produktsäkerhetslagensav tillämpningsområde inte någon
betydelse. De medicintekniska produkterna blir i vilket fall som
helst undandragna produktsäkerhetslagens kontrollsystem.

Det finns emellertid åtskilliga inom hålso- och sjukvårdenvaror
inte utgör medicintekniskasom produkter. Som exempel kan

nämnas vissa sjukhussängar och liknande utrustning.annan
Även leksaker, möbler o.d. befinner sig i väntrum ellersom
dagrum faller utanför begreppet medicinteknisk produkt. Beträf-
fande sådana har nämnts blirvaror produktsäkerhetsla-som nu

i regel tillämplig,gen den verksamhetoavsett därom varan
används har privat eller offentligrättsligen huvudman.

En speciallag har mycket räckviddsom stor är arbetsmiljölagen
1977:1160. Lagens bestämmelser skyddar inte bara personer

har ställningsom arbetstagare ocksåsom utan personer som
exempelvis genomgår utbildning. På skolområdet utgör lagen
således skydd för såvälett lärare elever.som

Arbetsmiljölagen sätter i utsträckningstor produktsäkerhetslagen
spel. Att arbetsmiljölagen skyddarur bl.a. dem genomgårsom

utbildning innebär produktsäkerhetslagenatt inte får någon
större betydelse inom utbildningsområdet.

Situationen är inom barn- och äldreomsorgen.en annan På
dessa områden finns det åtskilliga produkter hittills harsom
fallit utanför produktsäkerhetsskyddet de tillhanda-attgenom
hålls i offentlig verksamhet. Många produkterna intetäcksav
heller någon speciallagstiftning. Somav exempel kan nämnas
leksaker. Den speciella lagen 1992:1327 leksakers säker-om
het är utformad i enlighet medsom EG-direktiv gällerett- -
bara leksaker tillhandahålls näringsidkare.som av
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barnomsorgsonrådet,del produkter påfinns dessutomDet en
klätterställningar och andrarutschkanor,exempelvis gungor,

leksakerhänföras till begreppetknappast kanlekredskap, som
harNär redskarenfaller utanför leksakslagen.därmedoch som
påför offentlig verksamhetinomtillhandahållits tex.ramen -

iredskapenför harkommunenlekplats ansvararsomen -
produktsäkerhetslagen.heller täcktsallmänhet inte av

utrustning inom äldreommrgen,delmotsvarande harPå sätt en
specialutnstningi terapiverksamhet,användsredskapt.ex. som

fallithittilstrygghetslarm,vissai badrum o.d. samt typer av
tillämpningsområde.produktsäkerhetslagensutanför

produktsäkerhenlagensutvidgningenDen föreslagna avnu
tillhardahållsinnebär allatillämpningsområde att somvaror

omfattasinom äldreomsorg kommerbarn- och ttatt pro-av
i;kertillhandahållandetduktsäkerhetsskydd, oavsett om

detnånoffentliga området. I dennäringsverksamhet eller på
produktsälerhets-speciallagstiftning, gällerinte finns någon

lagens bestämmelser.

Även podukt-utvidgningenfritidsområdet fårochpå sport- av
Utvidgningentillämpningsområde betydelse.säkerhetslagens

föekom-anordningarredskap och andrainnebär bl.a. att som
och påmotionsanläggningarliksom iishallar,i sim- ochmer

fallomfattas I mångalagen.kommeridrottsplatser att avm.m.
detverksamhet ärförhuvudman denkommunenär typ sonav

konmunendå gällakommerfråga och lagen oavsettatt omom,
ej.näringsverksamhet ellerbedrivakan anses

Även andrakultur-utrustning bibliotek ochpåoch annanvaror
lagm.omfattaskommunala huvudmäninstitutioner med av

produktsäkerhaslagenpåpekassammanhangetbör iDet att
äentillhandahållitsprodukter haromfattar varor omsomsom

egendom.tillbehör fasttillkommit utgörade har att
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I tredje stycket förevarande paragraf harav förts in bestäm-en
melse vad i lagenattom sägs näringsidkaresom ocksåom
tillämpas beträffande den i offentlig verksamhetsom tillhanda-
håller enligt andra stycket.varor Det innebär det offentligaatt

det är frågaorgan ärsom underkastatom tillsyn och kansamma
bli föremål för ingripanden privatasamma näringsidkare.som

Utredningen har berört hithörande frågor i avsnitt 8 i den
allmänna motiveringen. Det framgår vad därav sagtssom att ett
offentligt kan komma drabbasorgan att åtgärd enligtav en
produktsäkerhetslagen, det offentligaoavsett självtom organet
har tillverkat eller importerat den det är fråga ellervara som om

det offentligaom tillhandahållerorganet i led.ettvaran senare
Av begränsningsregeln i 12 § kan dock följa åläggandeatt ett

varningsinformation ellerom beslutett återkallelse börom
riktas mot än det offentligaen annan organet.

När är huvudmanstaten för den verksamhet det frågaärsom
torde ingripanden enligtom produktsäkerhetslagen normalt

komma riktas denatt myndighetmot är närmast ansvarig.som
På de kommunala och landstingskommunala områdena är det
kommunen eller landstinget får Konsument-som gentemotsvara
verketKO och Marknadsdomstolen. Vem inom kommunensom
eller landstinget är närmast ansvarig för den verksamhet där

finns och är behörigvaran delgivningvem som att fram-motta
går kommunallagen ochav vad fullmäktige har beslutatav iom
reglementen.

Angående möjligheten förelägga offentligaatt vite,organ se
betänkandet SOU 1993:109 Förtroendevaldas vidansvar
domstolstrots och lagtrots s. 40 ff..
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Kommittédirektiv W

Dir. 1993:46uOversyn produktsäkerhetslagenav

Dir. 1993:46

Beslut vid regeringssammanträde1993-04-22

Chefen för Civildepartementet, statsrådetDavidson, anför.

l Mitt förslag

Jag föreslår utredare tillkallasatt fören över produktsåkerhetslagenatt se1988:1604.
Utredaren skall
undersöka och lämna förslag till de ändringar i produktsäkerhetslagen- sombehövs med hänsyn till EG:s regler området,
överväga och föreslå de iagstiftningsåtgârder kan behövas till skydd- som motskador för enskilda nyttjar och tjänsterpersoner i offentligsom verk-varorsamhet.

2 Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagenhar till ändamål motverkaatt och tjänsteratt varor orsa-kar eller egendomsskador.Lagen tillämpas iperson- fråga sådana ochom varortjänster tillhandahålls i näringsverksamhet ochsom konsumenter i intesomobetydlig omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja för enskiltatt bruk
konsumenttjänster och konsumentvaror.

Lagen omfattar i princip alla varuslagfmed de förbehåll isom anges av-snitt Med lösören, dvs. i huvudsak flyttbara,varor avses fysiska föremål.
Lagen omfattar också tjänster. Lagen tillämpas på varje tillhandahållande avoch tjänster näringsidkarevaror gör på den svenskasom marknaden.en Lagen

ocksåär tillämplig erbjudandenpå och upplåtelser nyttjanderätt tillom av varor,dvs. uthyrning.
För motverka farligaatt tjänsterochatt produkter förorsakarvaror person-och sakskador kan näringsidkare åläggas lämna säkerhetsinformation,en attförbjudas tillhandahålla produktenatt i fråga säljförbud, åläggas lämnaatt
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Enåterkallelse.produktenåterkallaåläggasvarningsinformation attsamt

exportförbud.farligförbjudasocksånäringsidkare kan exporteraatt varaen
frågainäringsidkareninnebärsäkerhetsinformation attåläggandeEtt om informationlämnatillhandahållsproduktmedsamband somiåläggs attatt en

egendoms-ellerden orsakarförebyggaförsärskild betydelse atthar person-att
skador.

produkttillhandahållaförbjudsnäringsidkarenSäljförbud innebär att enatt
egendomsskador.ellerförsärskild riskmedför person-som tillskall lämnanäringsidkareinformationVamingsinformation ensomavser

farlig produkt.förvärvatharredanbrukarna denär en
tillhanda-näringsidkare haråterkallelse innebäråläggande attEtt somenom

brukarna.frånåterkalla denprodukt åläggshållit farlig atten fårintenäringsidkareinnebärslutligen, exponeraexportförbud, enEtt att en
land.farlig till annatettvara talannormaltförbud, påochåläggandenbeslutarMarknadsdomstolen avom

farligaförordnaocksåKO. Domstolen kan attKonsumentombudsmannen
farligsärskiltåterkallad ärgällerDettaförstöras.skallprodukter varaom en

särskiltdenriskerna med äreller stora.om
förhållandena påförsjälva skallhand företageni första attDet är svarasom

skalltillfredsställande. Företagenproduktsäkerhet äri frågamarknaden om
skadefall.förhindraförbehövsvidta de åtgärder attsom

skallMarknadsdomstolenvidförbud väcksåläggandeellerInnan talanen om
näringsidkaren ha ägttillsynsmyndigheten ochmellanförhandlingarnormalt

rum. tjänsterochbeträffandeföljslagentillsyn överKonsumentverket har att varor
liggertjänsterochspecialregleradeFörspecialreglerade.inte är varorsom till-specialregleringen ärenligtspecialmyndighetdentillsynsansvaret på som

komplette-Produktsäkerhetslagenfråga.tjänsten iellerförsynsmyndighet varan skalltjänsterochhurspeciallagstiftning finnssåledesden varavaroromsomrar
beskaffade.

tillämpningsområdeproduktsäkerhetslagensBegränsningar i3

tjänster.ochtillämpligframgått,harProduktsäkerhetslagen är, varorsom
1975: 1418marknadsföringslagenexempelvisintedenomfattarDäremot som- mark.byggnaderegendom ochfastsåsomnyttigheter,andra annans- Tillproduktsäkerhetslagen.omfattastjänsterochallahellerinteMen avvaror till-barabegränsningen lagen ärberördatidigare attdenbörja med gälleratt

omfattningobetydligi intekonsumenterprodukter somlämplig sådana
uteslu-Produkterenskilt bruk.utnyttja förkommautnyttjar eller kan somatt

användningtillundantagsviskommerbaraelleryrkesmässigtanvändstande som
in lagen.underintefaller såledesi privatlivet

omfattasprodukt, föriliggerbegränsning attYtterligare att pro-avenen
liggernäringsverksamhet. I dettaitillhandahållasduktsäkerhetslagen, måste

näringsverk-i dennesnäringsidkaretillhandahållasprodukten måste av enatt
uteslutandebortprodukteravgränsning faller sådanasamhet. Genom denna som

offentligrätts-bedrivs ii verksamhetanvändsdelövervägandetill helteller som
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liga former, såsominom den offentliga hälso-ochsjukvården, i allmänna skolor,
daghem fritidshemoch i den allmänna åldringsvården. betyderDet såledessamt

de produktsäkerhetsregler det frågaatt inte tillämpligaär är påsom nu om
exempelvis sådant sjukvårdsutrustning för användning i den allmänna sjuk-som
vården eller leksaker eller lekredskap specialgjorda förär kommunalasom
daghem. Men samtidigt skall tilläggas åtskilliga produkter allmänhetenatt som
kommer i kontakt i offentligmed verksamhet omfattas lagstiftningen, efter-av

de också ianvänds privatlivet. Det gäller flertalet leksaker, liksomsom t.ex.
möbler och inredning, redskap förekommer inomsåväl sjuk-samtannan som
vården och det allmänna utbildningsväsendet inom enskild verksamhetsom avsådant slag, liksom i privatlivet.

4 Förhållandena inom EG

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

År 1985 inom EG beslut metod förtogs utformningenett sådanaom en ny avdirektiv reglerar produkters beskaffenhet, provning och kontroll. syftesom Ett
med den 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 långsamt och tidskrävanett
de arbete.

EG-direktiv har utformats enligt den metoden innehåller bindande,som nya
relativt allmänt hållna, väsentliga säkerhetskrav på produkterna i fråga. Ut-
formningen de tekniska speciñkationema, vilka skall säkerställaav produk-att

uppfyller direktivensterna säkerhetskrav, överlämnas åt de europeiska stan-dardiseringsorganen CEN och CENELEC. Alla produkter uppfyller desomväsentliga säkerhetskravenhar tillrätt marknadstillträde. Olikartade utföranden
kan godtas, under förutsättning produkterna uppfyller säkerhetskraven.att

Vid sidan de regler vissa slags såledesav kommerom gällavaror som attinom EG införs också produktsäkerhetsreglernu generellt slag. EG:sav meraministerråd beslutade såledesden 29 juni 1992 generellt produktsäkerettom
hetsdirektiv. Jag i det följande översiktlig presentation direktivet.ger en av

5 EG:s produktsäkerhetsdirektiv

Syftet direktivetmed säkerställaatt productanges vara att en vara somkommer marknadenpå säker.ut är På regleras särskilt andravaror som avdirektiv produktsäkerhetsdirektivetär dock tillämpligt bara i sådanaavseenden
de direktiven inte behandlar.som

Den grundläggande principen enligt direktivet tillverkareär bara skallatt enfå föra säkra produkter på marknaden.ut
Direktivet framgått, siktetar, farligapå products.som Med detta uttryck

torde däremot inte tjänster.menasvaror men



1994:15sou1Bilaga146

skalltillverkare3.2artikel attvidare enföreskrivsdirektivetl bedömadelsdem attförmöjligtdetgörinformation somkonsumenternage rimligteller- normaladessundermedförbundna varaenärriskerde som varningar,framgår utanklanriskernainteanvândningstid, omförutsebara
riskerna,försiktighetsmått motvidtadels att såvälsjälvtillverkaren attförmöjligtdetgörochmått stegsådana somvidta lämpli-genomföra- till attupphovkan somrisker gevetskap varansomom tillbakadranödvändigt attgenomriskerna,undvika omföråtgärder attga

marknaden.frånvaran märkninginnefatta avexempelvis kunnaskallåsyftasochmått stegDe som prövningkontroll avidentifieras, prover.avkandesåvarupanier attellervaror demtillfrågai somtillsynsverksamheteninformationliksom omklagomål,
distribuerar varorna. demkrävasskall somdet av3.3artikel attvidareföreskrivsDet tillmedverka attförtillbörlig attmedhandlar omsorgdedistribuerar attvaror tillhandahållainteallt attframförefterlevs, genomsäkerhetskravetallmännadet ocksåskallDekrav.dettauppfyllerinteförståtthabordeellerde vetsomvaror särskilt attsäkra, genommarknaden ärfinnsredantillbidra somatt varor risker.åtgärderimedverka motochinformationvidarebefordra om skallsäkerhetskrav varavilka ensomallmännai termerdirektivetl anges särskildanågrafinnsintedet4artikel att,således omsägsDäruppfylla. densäkerskall omdennafråga,i ansesförEGinomsåkerhetsregler varan därmedlemslandi det varangällersäkerhetsreglernationella somdemotsvarar artiklarnasärskiltRomfördraget,medlinjeidessaärförutsatt attomloppiär

36.och30 säker-ochhälso-medrättsreglernationellafinns någrahellerintedetOm allmännadetuppfyllerdennaspörsmåletskallfråga, omihetskrav varan standardernationellafrivilligaiutgångspunktmedbedömassäkerhetkravet EG.inomspecifikationertekniskaellerstandardeuropeiskåterspeglarensom landdetistandardernationellatillställetihänsyn tasfårsaknas,sådanaOm ipracticeof goodcodesthesedvänjaallmäntillelleromloppiärdär varan prövningenfårhandsistalområdet.berördadetsäkerhetpåochhälsafråga om och tillbeskaffenhettekniskaochutformningiutgångspunktmed varansgöras sig.förväntarrimligenkonsumenternasäkerhetden som denfarlig ävensigvisa omkan4.3artikel att varaförutser enDirektivet fallsådantl etthar nämntsslag nyss.detprinciper sommedöverensstämmer av åtgärderlämpligavidtamöjlighetha attmedlemsstaternaibehörigaskall organ förliksom att tamarknaden,påförs utmöjligheten att varanbegränsaför att produkt-frånskillnadtilldirektivet,sägerDäremotmarknaden.fråndenbort
exportförbud.ingetsäkerhetslagen, om sitttillskall hamedlemsstaternamaktmedelvilkaockså somDirektivet anger utfärdaskallmedlemsstaterna5artikel attfastsåledesslåsförfogande. Där ihandladistributörer attochtillverkarefåförbehövs attlagstiftningsådan som placerasdedirektivet så somi att varorkravdemed angessamklang som ombesörjaskall attmedlemsstaternasärskilt attbetonasDetsäkra.marknadenär place-produktersäkraendasttillsyn över attutövarmyndigheterfinnsdet som vidtabefogenheter attnödvändigahaskallDessamarknaden. organpåras möjlig-inklusivedirektivet,enligtgöraskyldigade attäråtgärdersådana som
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heten meddela lämpliga påföljder penalties vid handlande i stridatt mot
direktivet.

l direktivet finns notifikationockså regler s.k. och utbyte information.om av
fastHär slås medlemsstat begränsar möjligheternanågot sätt föratt en som

placeras marknaden, ellerpå kräver skallden bort frånatten attvara tassom
marknaden, normalt skall underrätta EG-kommissionen detta. Kommissio-om

skall sedan förhandlingar med berörda Och, ingripandettanen parterupp om
befogat, underrätta medlemsstaterna detta. kommissionenAnser detanses om

skall medlemsstateni fråga underrättas detta.motsatta, om
Kommissionen har också själv möjlighet i vissa fall fatta beslut inne-att som

bär medlemsstatblir tidsbegränsatingripande.att göratvungen atten ett
Direktivet innehåller vidare regel artikel 12,en

innebär sekretess skall råda i fråga informationsådan fram-attsom om som
kommer vid tillämpningen direktivet, för informationsådanutomav som avser

säkerhetsegenskaper.Sådan information måste allmänt tillgäng-görasen varas
lig, hänsyn till hälsa och säkerhet talar för detta.om personens

Direktivet skall införlivat med medlemsstaternaslagstiftning denvara senast
29juni 1994.

6 Harmonisering med EGss regelverk

Sverige har tillsammans övrigamed EFTA-länder undertecknat avtalet medsex
EG och dess medlemsländer Europeiska ekonomiska samarbetsområdetom
EES. Riksdagen har den 18 november 1992 godkänt EES-avtalet. Regeringen

ratificerathar avtalet. Med anledning vissa avtalsparter inte har ratificeratattav
EES-avtalet har Sverige tillsammans med övriga avtalsparter den 17 1993marsundertecknat protokoll med ändringar i EES-avtalet.ett

Redan tidigare, den julil 1991, har Sverige ansökt medlemskap i EG.om
Medlemskapsförhandlingarna inlettshar den februari1 1993.

EES-avtalet omfattar skyldighet för Sverige införa och svenskaatten anpassa
regler till de EGregler avtalet hänvisar till. Det gäller sådanaEGurättsaktersom

har publicerats före den augusti 1991.lsom
frågal rättsakter publiceratshar efter den 31 juli 1991, föreom som menikraftträdandet EES-avtalet, avsikten deär avtalsslutande skallav att parterna

fatta beslut avtalet ändras till omfattaatt dessa.även EES-avtalets reglerom att
beslutsfattandeskall därvid tilllämpas.om

Det kan tilläggas svenskt medlemskapi EG torde innebäraatt ett samtligaatt
EEG-rättsakterkommer gälla i Sverige. såvida inte särordningaratt förhandlas
fram.

Den svenska produktsäkerhetslagen avviker i olika hänseendenfrån EG:s
direktiv allmän produktsäkerhet. Mot bakgrund vad jagom har anförtav nuaktualiseras lagstiftningsâtgärder med anledning detta direktiv.av
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tillämp-produktsäkerhetslagensibegränsningarnuvarandeKritiken7 av

ningsområde

delämplighetenifrågasattesproduktsäkerhetslagen avtillkomstenvidRedan av Sär-redovisat.hartidigarejagtillämpningsområdei lagensbegränsningar som
itjänsterochtillämpliginte ärlagenförhållandet varorkritiserades attskilt

verksamhet.offentlig
betänkandetremissyttrande överi sittsåledesanfördeKonsumentverket

medpropositionenförgrundtilllåg1987:24,SOUProduktsäkerhetslag som
godtagbartintedet198889:23, att varproduktsäkerhetslag prop.tillförslag tjänsterochsådanautesluta somför lagentillämpningsområdet varorfrånatt sjukvården, iochhälso-offentligai denanvänderendastmänniskorenskilda

det härhandlarKonsumentverketEnligtfritidshem.ochdaghemoch påskolor
intressensinabevakakansjälvaomfattninglitenmycketimänniskor somom intedesådanaoftariskerna attverketEnligt ärsärskiltdärföroch är utsatta. upphandling-medsambandiredanuppmärksammasellerförutsesrimligen kan

fråga.ioch tjänsternavarornaaven anfördeskällinje. Somdennaemellertid inte pågickstatsrådetFöredragande
med ikontaktimänniskor kommerenskildaprodukterfarligabl.a.hon att som kommaskulleocksåutsträckning attipraktikenimiljöer storoffentligas.k.

privatlivet.användsideeftersom ävenlagstiftningen,underkastadevara motio-i flerabegärdespropositionenriksdagsbehandligenmedsambandI av
med vadi linjehuvudsakitillämpningsområde,lagensutvidgning avner en 9-12.l98889:LmotionernaföreslagithadeKonsumentverket

förordainte berettemellertid att198889:LU13 enbet.Lagutskottet var önske-motionärernasmedenlighetitillämpningsområdelagensutvidgning av människorenskildabefogat gesframstår attdetuttaladeUtskottetmål. att som
tillhandahålls demtjänsterochfarligaförekomsten somskydd varormot avett näringsidkare.frånbrukförförvärvasde egetdå ensammanhang änandrai

sådanhurbedömningförunderlag ensaknasdet avtillade enutskottetMen att lämpligen bördentjänsterochvilkaochutformasbörlagstiftning närmare varor
utredning. Ut-föremål förblifråganborde snarastutskottetEnligtomfatta.

området,offentligadet attproduktsäkerhetenbeträffandehemställdeskottet
skullemeningsinmotionernanämnda gedeanledning sommedriksdagen av utskottetsföljdeRiksdagenanfört.hadeutskottetvadkännaregeringen till

l98889:6l.rskr.förslag
Civilde-inomdetharriksdagsbeslutetnämndadetanledningMed nyssav till änd-förslagmedpromemoriaapril 1991 upprättats22den enpartementet harpromemorian,lC9l854MA.dnr somproduktsäkerhetslageniringar skallnäringsverksamhetitillhandahållsföreslåsremissbehandlats, att somvaror skertillhandahållandetoberoendeproduktsäkerhetslagen, omomfattas avav till-lagensutvidgningförslaginte. Någoteller avkonsument omtilldirekt en utretts.eller närmareframlagtsintehartjänsterbeträffandelämpningsområde

kommaskulle attförslagetvilkaanalys genomnärmare somNågon varorav däriblandremissinstanser,fleraSominteharlagen presenterats.omfattas av lagtekniskapromemoriansmedförframhållit,också harMarknadsdomstolen,
utvidgningen.åsyftadedenåstadkommerintelösning att man



8 Behovet åtgärderav

Sveriges närmande till nödvändiggör, jag tidigare har utvecklat,EG ensom
produktsäkerhets-anpassning lagstiftning till regelverk.svensk EG:s Detav

direktiv nyligen ingår visserligen i regelverkhar antagits inte det somsom
Sverige i sig sannolikhetoch med EES-avtalet har åtagit All talaröverta.att

för direktivemellertid vi bli skyldiga införliva också dettakommeratt attatt
med svensk tillägg till medlems-EES-avtalet ellerrätt, ettgenom genom senare
kap.

min tidigare framgårAv redogörelse för EG:s produktsäkerhetsdirektiv att
detta olika avvikerpå från produktsäkerhetslagen. flerasätt Det uppenbartär att

avvikelserna sådana nödvändiggörde eller ändrade svenska regler.är attav nya
Innan kan ställning till frågan i vilken utsträckning svenska lagstift-taman

ningsinsatser blir nödvändiga anledningmed direktivet, analyse-dettamåsteav
Jag därförnärmare. det angeläget sådan analysär göraatt attras anser nu en

och vilka ändringar iöverväga produktsäkerhetslagen förbehöver göras attsom
tillden EG:s regler området. ändamåletpå För bör särskild utredareanpassa en

tillkallas.
Utredarens uppdrag bör emellertid inte begränsas till produkt-överatt se

säkerhetslagenmed hänsyn till EG:s regler på området.
Enligt min mening fortfarandesaknasdet tillräckligt förunderlag bedömaatt

frågan lagstiftning produktsäkerhet offentligapå det området i linjeom en om
med vad riksdagen har uttalat detta. För kunna ställning till dennaatt taom
fråga krävs närmare analys vilka och tjänster sådan lagstift-en av varor som en
ning lämpligen bör omfatta ochhur ingripanden skall kunna ske.samt mot vem

betydelse iAv sammanhanget också de ändringarär i svensk lagstiftning
produktsäkerhetsområdet gjortshar och kan komma behövasattsom som som

följd EES-avtal och kommande svenskt medlemskap iett EG. Ietten av ut-
redningsuppdraget bör därför ingå utredaren också och läggerövervägeratt
fram förslag till sådanlagstiftning kan behövas för konsumenterna skallattsom
få skydd farliga och tjänster de erbjuds inomett mot förvaror som ramen
offentlig verksamhet.

9 Uppdraget

Utredaren bör överväga vilka ändringar kan behöva i produktsäker-görassom
hetslagen med anledning EG-direktivet allmän produktsäkerhet. Utred-av om
ningsarbetet skall inriktat finna näringsrättsligapå sådana lagtekniskaattvara
lösningar motiveras EG-direkzivet i fråga, i första hand inom försom av ramen
produktsäkerhetslagen.

Därutöver skall utredaren och lämna förslagöverväga till lagstiftningsådan
kan behövas till skydd farliga och tjänster enskilda fysiskamotsom varor som

erbjuds i sådan offentligäven verksamhet inte ärpersoner attsom anse som
näringsverksamhet. villJag i denna del göra några avgränsningar och precise-
ringar utredningsuppdraget.av

Den offentliga verksamhet allmänheten kommer i kontakt med kansom vara
mycket olika karaktär. Utredaren bör dock inte låta sina övervägandenav spän-
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8
produkt-attmåsteInriktningen varaområdet.offentligrâttsligadethelaöverna kund-harindividen ettdärområdensådanaövervägasbörsäkerhetsregler situationersådanapåsåledessyftaroffentliga. Jagdettillförhållandeliknande för attkommunalteller organstatligtmedkontakt ettiindividen stårdär egendom.kommunalellerstatligutnyttjaellerslagnågotservice av kunnabörproduktsäkerhetreglerbehovetdär omområdenExempel av äldre-barnomsorgen,utbildningsväsendet,sjukvården,ochhälso-ärövervägas uppgiftutredarens attDet ärfritidsverksamhet.ochsportsamtomsorgen särskil-därsfárenoffentligai denområdenandrafinnsocksådetundersökaom

behövs.produktsäkerhetsreglerda lös-lagtekniskadeföreslåfrittutredaren attståbördettillfogavill attJag
lämpliga.kanningar varasom kommittédirektivallmännaregeringensiinnehålletbeaktaskallUtredaren utred-angåendeutredaresärskildaochkommittéersamtligatill1984:5dir tilldirektivregeringensbeaktaocksåskallUtredareninriktning.ningsförslagens utredningsverksam-iEG-aspekterangåendeutredaresärskildaochkommittéer

1988:43.dir.heten förslagdekostnadskonsekvenser someventuella avskallUtredaren ange merkostnaderdefinansiering somtillförslag avlämnafram ävenläggs samt
förslagen.grundpåuppståkan av frågaiförslagoch en an-överväganden omsinaredovisaskallUtredaren denproduktsäkerhetsdirektiv senasttill EG:sproduktsäkerhetslagenpassningav

1993.oktober1 1994.juliden lslutfört senastskallhelhetsiniArbetet vara

Hemställan10
bemyndi-regeringenjaghemställeranfört attharjagvadtillhänvisningMed nu konsument-produktsäkerhetrörärendenföredrarstatsråd somdet somgar

området kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en - produktsäkerhetslagen,översyngörauppdragmed avatt19 en1976: l - utreda-biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter,beslutaatt om
ren. belastaskallkostnadernabeslutarregeringen attjaghemställer attVidare

Utredningaranslaghuvudtitelns m.m.trettonde

Beslut1i
hem-bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

ställan.
Civildepartementet
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PRODUKTSÄKERHETSUTREDNINGEN SKRIVELSE
Staffan Magnusson, särskild 1994-09-28
utredare, 617tel 64 85
Kenneth Nordlander, sekreterare

763tel 42 63

Till Näringsdepartementet

Produktsäkerhetsutredningens synpunkter på hur myndig-
heternas krav på uppgiftslämnande från företagen inom för
utredningens aktuella områden kan begränsas och förenklas

Regeringen har tilläggsdirektiv dir. 1994:73genom ålagt
produktsäkerhetsutredningen redovisa vilkaatt uppgiftslämnar-
frågor berörs i utredningens arbetesom och vilka tänkbara
insatser kan övervägas för minska uppgiftslämnarbördansom att
för företagen.

Inledningsvis kan konstateras det i 19 24ochatt produkt-
säkerhetslagen 1988:1604 finns bestämmelser reglerarsom
aktuella frågor.
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anmaningskyldignäringsidkare är avföreskrivs19 §I att en
KOKonsumentombudsmannenellertillsynsmyndighet aven

enligt lagensärendeniupplysningarlämnaochyttrandeatt avge
skyldigär ävenNäringsidkarenstycket.tredje12 §eller5-9 §§

kanliknande,ochhandlingar,tillhandahålla somvaruproveratt
fårKOellerTillsynsmyndighetenutredningen.förbetydelseha

vite.vidskyldighetsinfullgöranäringsidkarenförelägga att
skäl, rättsärskilda attfinnsdet avhar,Näringsidkaren om

ochförersättningfåKOellertillsynsmyndigheten Varuprover
tillhandahâllit.hanliknande som

Omföljande.anförs bl.a.bestämmelsentill enförarbetenaI
tillsynsmyndig-måsteaktualiserassäkerhetsåtgärderfråga om

handförstaibörfrågorUppkommandeden.utredakunnaheten
fall lärsådanaImellanförhandlingar parterna.lösas genom

myndighetshåll lämnafrånanmaningarformligaföretagen utan
i fråga.produktenmaterial rörochupplysningar presentera som

anmaningsådanföljerfrivilligtintenäringsidkarenMen enom
närings-föreläggavitevidmöjlighethamyndigheterna attmåste

lämnaAnmaningar ut-skyldighet. attsinfullgöraidkaren att
verkligenvadgå utöverdock intefårredningsmaterial som

iakttabörMyndigheten storutredning.omsorgsfullförkrävs en
affárshemlig-uppgifterbegäragällerdetförsiktighet när att om

inkrävsliknandeochNärtekniskheter natur. Varuproverav
ekonomisktonödigtblirintekraventillsärskiltdetskall attses

såocksåskallAnmaningarnanäringsidkaren.förbetungande
vadklartalltsåochpreciserademöjligt angelångt det är vara

114198889:23prop.efterfrågasmaterialför s.det är som

närings-uppgifterför denämnassammanhanget atti enDet kan
paragrafförevarandeenligtmyndighettilllämnaridkare en

1980:100.sekretesslagen6 §8 kap.enligtsekretessgäller

erhållitharnäringsidkareförhållandetdet24 § regleras attI en
stycket,tredje12 §5-9 §§ ellerenligtförbudåläggande ellerett

dåHan ärtjänst.ellervissavseendesäljförbud varaett ent.ex.
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skyldig på anmaningatt tillsynsmyndigheten yttrandeav avge
och lämna upplysningar behövs för myndigheten skallsom att
kunna tillsynutöva över åläggandet elleratt förbudet följs. Han
är även skyldig på anmaning tillhandahållaatt handlingar, varu-

och liknande behövs för tillsynen.prover som

I förarbetena till bestämmelsen anförs bl.a. följande. Ofta lär
näringsidkarna, formellutan anmaning från myndighetshåll,
lämna upplysningart.ex. och handlingar belyser utveck-som
lingen pågående säkerhetsaktivitet. Närav en exempelvis åter-
kallelser skall genomföras är det naturligt företagen ochatt
tillsynsmyndigheterna håller viss kontakt med varandra och att
företagen under hand förser myndigheterna med rapporter om
resultatet säkerhetskampanj. För det fall näringsidkarenav en
inte frivilligt skulle följa tillsynsmyndighetens anmaning har
myndigheten, på motsvarande sätt i 19 möjlighet vidsom att
vite tvinga näringsidkaren fullgöra sinatt skyldighet a prop. s.
120

Enligt 26 § andra stycket kan näringsidkare överklagaen en
anmaning tillhandahållaatt handlingar,om ochVaruprover
liknande kan erfordras på utredningsstadiet,som liksom de
beslut anmaningar och förelägganden angåendeom tillsynsmate-
rial olika slag kan komma i fråga enligt 24av Talan fårsom
också föras de olikamot ersättningsbesluttyper kanav som
meddelas enligt 19 och 24 §§.

Frågan är då de befintliga reglerna i produktsäkerhetslagenom
företagens uppgiftslämnande börom begränsas eller förenklas.

Man kan till början det enligtnotera produktsäkerhetsla-en att
inte frågaär återkommandegen eller automatisk skyldig-om en

het för företagen lämnaatt till tillsynsmyndig-varuprov m.m.
heterna. Skyldigheten föreligger endast när det frågaär om en
sådan situation lagen i övrigt sikte på, detsom tar när ärt.ex.
aktuellt med säljförbudett farlig Myndigheternamot en vara.
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hand-ingeexempelvisnäringsidkare att ensåledes enanmanar
behov.videndastling

motsvarandereglerfinnsproduktrelaterade lagar omandraI
1992:13266 § lageni omför företagen,skyldigheter t.ex.

5 § lagenbruk,privatförskyddsutrustningpersonlig
byggproduktlagen8 §säkerhet,leksakers1992:1327 om

12 § lagen1971:511,livsmedelslagen26 §1992:1535,
§ lagen6iproduktermedicintekniska samt1993:584 om

harlagarDessahushållsapparater.märkning12321992: avom
finnsVidareregler.EG-rättsligaimotsvarighetersinasamtliga

marknadsföringslagennuvarandei denliknande systemett
lagrådsremiss,beslutadnyligenregeringen1975:1418. l en av

upplysnings-reglernaföreslåsmarknadsföringslag, att omNy
mark-tilloförändradeprincipiförs över en nyskyldighet m.m.

nadsföringslag.

29den9259EEGdirektivrådetsvariEES-avtalet, avGenom
och lageningår,produktsäkerhet1992 allmänjuni numeraom

samarbetsområde,ekonomiskteuropeiskt1992:1317 ettom
Enligtförpliktelser.vissaföljasigåtagitSverige atthar

detåliggerproduktsäkerhetsdirektivet6 iartikelexempelvis
lämpligaföretakanmyndigheternatillbl.a.Sverige attatt se

möjlighetersäkerhetsegenskaper, attprodukterskontroller av
upplys-nödvändigalämnaberörda attåläggafinns parteratt
slump-myndigheternaför att tafinnsbefogenhetningar attsamt
säker-utföraproduktserie föreller attproduktvisa enprover av
sägaskanproduktsäkerhetslageniReglernahetskontroller.

Produktsäkerhets-ibehandlatsharFrågankrav.uppfylla dessa
EGochProduktsäkerhetslagendelbetänkandeutredningens

remissbehand-Vidremissbehandlats.har1993:88,SOU som
regler.aktuellakritikingenframfördes motlingen nu

frånupplysningarinhämtatharProduktsäkerhetsutredningen
SverigesUppgiftsdelegation,KonsumentverketKO, Företagens

samstäm-harDessaKöpmannaförbundet.ochlndustriförbund
uppgiftslämnandereglernabefintligademigt omattuppgett
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sällan eller aldrig harm.m. behövt åberopats i praktiken. Några
invändningar reglernasmot utformning har inte framförts.
Köpmannaförbundet har dock påpekat frågan kanatt bli mer
aktuell i framtiden i samband med tillämpningen lagenav
1992:1534 EG-märket. Enligt Konsumentverketom fyller
reglerna viktig funktion enbarten de finns.attgenom

Mot den angivna bakgrunden finnernu Produktsäkerhetsutred-
ningen det inte finnsatt något behov begränsa eller för-attav
enkla de behandlade reglerna,nu dessa måsteutan välanses
avvägda och väl ägnade uppfylla sittatt ändamål.

Staffan Magnusson
Särskild utredare
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NrL22824 Europeiskagemenskapernasofficiellatidning.

RÅDETSDIREKTIV9259EEG
den29juni1992av

allmänproduktsäkerhetoni

EUROPEISKA RÅDGEMENSKAPERNASHARAN- na|- ......;..g.k , ochandra .aan som.TAGITDETTADIREKTIV .uteslutandeanvändsinäringsverksamhetomfattasinte dettaavdirektiv
medbeaktandeFördraget upprättandetav Europeiskaom avekonomiskagemenska,särskiltartikell00aidetta.. Bestämmelsernadettadirektivskallgälla. specifikaI ommersäkrhetsbestämmelserforprodukternai frågasaknasi gäl-

landegemenskapslagstiftning.medbeaktandekommissionensfiirslag‘,av

i samarbete Europaparlamentet.med Dadetfinnsspecifikareglerigemenskapslagstiftningsyfsomlill fullständigtar harmonisering.särskiltregler antagitssomenligtden metodenoch innehållernya produktsäker-sommedbeaktande Ekonomiskaochsocialaav kommitténs hetskrav,skalldeekonomiskaaktörernainteåläggasytterli-yttrande.och kravi sambandmedgare produkter omfattasatt som avsådanareglersläpps marknadenut
medbeaktandeföljande:av

Di finnsdcl geiiienxkapsföreskrifterendasttäckervissasomsäkerhetsaspektcrDetir vikt ellerriskkategoricråtgärder i frågavidtasav att syftar produkt.till stegvis omsom enattinrätta inte skalldeekonomiskamarknadunder aktörernasförpliktelseren periodfram itill dessaden3l avseendenendecember1992.Deninre uteslutandemarknaden de fastställsskallomfatta i dessaföreskrifterområde vara somettinregränser friutan med rörlighetför varor.personer.tjänsterochkapital
Skyldighetenför deekonomiskaaktörerna iakttadetattVissamedlemsstaterharinfört övergripandelagstiftningen allmännaom säkerhetskravetbörlämpligenkombinerasmedenproduktsâkerhet.sårskiltåläggerdeekonomiskasom aktörerna förpliktelselämnarelevantinformationatt till konsumenternaendastatt ‘ säkra Dessa och vidta, atgärder.. att ärrimligamedhänsyntillsom produk-skiljersigat fråga nivånpaskyddföri om Sådanaperson. egenskaper.ternas så konsumenternafåratt kännedomskillnader deochavsaknaden omövergripandelagstiftningiav andra risker produkternakanmedföra.sommedlemsstaterkanskapahandelshinderochsnedvridakonkur-inomdeninremarknadenrensen

införa För fallAtt de därspecifikaföreskriftergemenskapslagstiñningen saknasomfattar börkriterierförvarjesombefuitligprodukt säkcüetshedömningenochvarje fastställas.produkt kankommasom attutvecklasskulleinnebära sv ghetenstora Det krävsärsombredhorisontelen reglerstomme täckerdessaav som pro-dukterochiveneliminerarluckori befintligeller ‘ aa.n skall Jutse föru.: somu.,speeiallagstihning. -aruaså fullgottatt skyddförett överpersoners iictuuochhar‘ ’av, L attsäkerhetochhälsakanuppnåsenligtkraveti artikel10033 vidtalämpligaåtgärderi Romlördragei.
Det därförär n .;:| paatt gemenskapsnivafastställaett Det:irsurskiltnodvantfigtdessaatgzirdcrallmänt ävensäkerhetskrav att innefattarfor produkt släppsvarje påsom ut möjlighetfbrmedlemsstaternamarknaden snabbt effektivtoch ochär att draavseddför.ellersom sannoliktkommeratt farligaprodukteranvändas redankonsumenter släppts marknadenVissa sombegagnadeav. utbördockvarorpågrund sin undantasfrånav natur dettakrav

För marknadensEGT enhetlighetattC skallkunnavidmakthållas156.27.6.1990, ärnr s.’ detEGT nödvändigtC kommissionen96.17.4.1990, att283 underrättasvarjeåtgärdnr oms.ochbeslut den junill 1992 innebärännuinteoffentliggionav begränsningarförsom utsläppandetmarknadenl avEGT. produktellerkraven den frånskallavlägsnasatt markna-’ EGT C75.26.3.1990,nr s. densåvidainteåtgärderna händelseenbartlokalavseren av
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pågrundochdel den.betydande someller avgemenskapenden enberörfallendastverkningaribetydelseoch vartvars skynd-meddeneffektivtochbehandlaskaninteskall sinåtgärder naturterritorium.Sådana avaktuellamedlemsstaten: tillämpasskallförfarandende somsärskilt krävs.fördraget. samhetibestämmelserna ommed somöverensstämma gemenskapslagstiñningenispecifikaregler somfastställtside30-36.artiklarna produktgruppema.ellerprodukternaaktuelladeavser
anmâlningslörfarandenpåverkadeskallintedirektivDetta 28den83l189lEEGdirektivfastställsi marsrådets avsom standardertekniskaförinformationsförfarande1983 ettom 88383EEGbeslutkommissionenslBrcskrifler avioch mekanismlämpligsaml införanödvändigt somdärförDetir att enochhälsainformationförbättradfebruari198814 omden Åtgärderom föranstaltahand somimöjligt omgördet sistaatliarbetet.säkerhet med-riktadetillbeslutgemenskapenomfattarhela genom

nödsituationersådanabemöta somi syftelemsstaterna att for debindandedirektintebeslutirsådantEttnämnts.upprättasdetproduktsäkerhetskontrollkrävsatteffektivFören nationelliinförlivasmasteaktörerna enekonomiska utansnabbtgemenskapförpå ettnationellnivåochsystem förfarandekanÅtgärder sådantmedvidtas etträttszikt. sommedsammanhängernödsituationerinfonnationsutbytei som kommissionen.skallbeslutasochtemporära avendast omifastställs var:förfarandedetDärförbörproduktsikerhet. som ñrbestår representanterkommittébitrådd avsom1988december aven21 ett89455136 den ombeslutrådets av mellanmedlemssamarbetetfrämjaFörfaror medlemsstaterna.:ittinformationsutbyteomsnabbtför somgemenskapssystem normgivningskommitténsumcnl,-mdulller‘ inrättalämpligtinförlivas detär att enanvändni staternafrånhärrör av 87373EEG’.ärDet i beslutuppliävas. lll bbeslutet förfarandenämnda enligtdetdirektivochmeddetta antagitsförfarandendetaljeradelämpligt de somäven att kommissiodirektivtilldetta samtattforsöverbeslutetgenom tillämpakommitté.medsamrådibefogenhet enatt.gesnen förfaranden.dessa
irättigheterskadelidandesintepåverkaskulldirektivDetta

2585I374EEGdendirektivrådets avden avsommeningläkemedelförfinnsredananmälningsforfarandenMotsvarande andraochlagarmedlemsstaternastillnännningjuli1985 avom81851EEG’.7Sl319lEEG‘ochdirektivenomfattasavsom medför produkter.ikadcståndsansvarförfattningarom82894EEG°.direktividjursjukdomarförsådana avsessom såkerhetsbrister.direktivomfattasanimalisktprodukterfor avursprungsomav information-snabbt89l662EEG7 förformi systemetsamt av 87600E-enligtbeslutnödsituationerradiologiskavidsutbyte
UTBHJIH..

finnssörjerför detmedlemsstaterna attnödvändigtDetär att
överklagarättsinstanserbehörigahosmöjligheterlämpligauppgift i över- attmedlemsstaternasi forstahand att,Detår medförbegräns-myndigheternai30-36 behörigasärskiltartiklarna debeslut somfördragetochmedensstämmelse av ellerproduktmarknadenfarligaprodukter utsläppandeti fråga foråtgärder avenlämpligavidtadetta. om ningar marknaden.fråntillbakaterritorict. skalldrasdet deninom innebärattegna

skiljaktigainbördeskansituationerBeslutensådana vara| medföraskillnaderkanSådanamellanmedlemsstaterna.
innebäranivåochkonsumentskyddetsioacceptablavariationer anpassnineventuellbörerfarenheterbakgrundMot vunnaavgemenskapen.forhandelninomhinder utvidgnini frågasärskiltövervägas,direktivdetta omenav ochnödsituationerforbestämmelserräckvidd.dessav gcmenskapsnivå.ingripandenproduktsäkerlietsproblemallvarligauppståDetkan som

påverka.helakomm:inomkorttidkanpåverkar,eller att

26.4.1983,EGT L 109. fors. vidtasnr dcåtgärdermåste atI fråga somlmpnrlvurnrom3414.7.1988.EGT L 183. snr säkerhetliiilsuochformänniskors motsvarförebyggarixker51.21.1.1989.EGT L 17. x.nr Riqiliktclser.internationellagemenskapens6.1975. 13147.9EGT L snr 6.11.1981.EGT 317,L s.nr SS.31.12.1982.EGT L378, s. 33.° 18.7.1987,nr EGT L 197, s.nr13.30.13.1989.EGT L395. s. 29.° 7.8.1985.nr EGT L310, s.nr76.30.12.1987,EGT L371, s.nr
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HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE. inverkanpáandraprodukter. detrimligenkanomlörutses denkankommaatt användastillsamattmedandraproduktermansAVDELNINGl
Presentationenprodukten.märkning,av eventuellabruksanvisningarochanvisningarförbortskaffande

eventuellaandrasamt anvisningarochupplysningarSyfte RäckviddDefinitioner- lämnas- tillverkarensom av
Konsumcntgruppcr,särskilt förbarn, vilkaanvändaningen produktenmedförallvarligriskavArtikelI

Möjlighetenuppnåatt högresikerhctsnivlellerföre-Dettadirektivsyftartill säkerställaatt produkteratt komstensom andraprodukterav medförlägreriskskallsomsläpps pl marknadenut ärsakra inteutgöratillräckliggrundför bedömaproduktatt enintesäkerellerfarligsom
’’. Bestämmelsernaidettadirektivskalltillämpasidenman farligproduktvarjeprodukt inte defmi-som motsvarardetsaknasspecifikabestämmelseri gernenskgstiftningen tionen säkerprodukti punktav b,rsäkerhetenhosifrågavarandeom produkter.

tillverkare:
Särskiltskallgilla bestämmelseatt iartiklama2-4 i dettaua tillverkaren produkten hanårav etableradomdirektivintei någotfallskalltillämpaspåproduktersom inomgemens ochvai-jcannanomfattas personsomsäkerhetskravi .specifika ,av gemens ireskriflen framställersig tillverkare förse, som attgenomproduktenmedsitt varumärkeellernamn. annatkänneteckenellerdenpersonDå somrenoverarbestämmelserna prori specifikagemenskapsförexkrifierendast dukten.omfattarvissaaspekter produktsäkcrhctenav ellervissariskkategorierför ifrågavarandeprodukter.skalldessa förtillverkaren.representanten denneinteärombestämmelsertillämpasprodukternanärdetgällerdessa inom_ eller.omsâkerhetsaspekterellerrisker, , rsaknasinomgemenskapenden importerarsomprodukten.

andraförvärvsverksammai leverantêrsledet.idenAriikel2 mån derasverksamhetsom påverkarsäkerhets-egenskapernahos produkt släppsen påsom utl dettadirektivanvändsföljandebeteckningarmeddebe- marknadentydelser härsom anges
di.lribI4IIl&#39;.‘och ärvar yrkesmässigtensom verksamia produktvarjeprodukt ir firavsedd konsumenter.som Ieverunlörsledclutan påverkaall produktenssäker-ellersannoliktkommeranvändasatt konsumciitcochav Iietsegenskajwer..tillhandahållsi kommersiellsom verksamhet.oavsettomdettasker betalningmot eller ochoavsettompro-duktenir begagnadellerny. renoverad

AVDELNINGDockskalldettadirektivintegillabegagnade‘ kter,antikvitetskaraktärav och hellerprodukter skallsomellerrepareras innanderenoveras i bruk.förutsatttas attleverantörenklargördettaförden hanlevererarperson Allmäntsäkerhetskravproduktentill
säkerprodukt produktvarje vidnormalaellersomrimligenliiiutsebaraanvändningsförhállanden,avenI Artikel3fråga tid.intemedförom någonriskellerendastdei isker är gsom med ‘ Tillverkareav fiira.. endastsläppa säkraprodukterE ul päproduktenoch kansom godtagbaraansessom och marknadenförenligamed högskyddsni‘ fören människorssakerhetochhälsa.särskiltmedhänsyntill följande: lnom för sinammen respektiveverksamheterskalltillverkarna förRsliande:ansvaraProduktens .inklusivesammansättning,- förpackning monterings-saml nchskntsclanvis- Forsskonsumenternamedrelevantinformation,—-ningar somgördclmöjligtlTirdessa hedtmiziriskerna:ill meden
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utvecklingsnivånkunskapochtekniskavetenskapligaochförutrimligennormala.ellerheladessunderprodukt förväntakanrimligenkonsumenternasäkerhetsnivådenär samtinteriskeranvändningstiddessa upp-sebara, om sig,sigskyddalämpligvarning,samtattenbaraävenutan
risker.dessamot reglermeddeöverensstämmerprodukt som3. Atten behörigadehindraskallinte2ochpunkternaliintedockskall avseslämnasvarningarfaktum sådanaDet att lämpligavidtafråni medlemsstaternaattmyndigheternai dettaövrigakravenfråndebefrielsemedföranågon ellermarknadensläppsdenhindraför utåtgärder attattdirektiv kandetfrånmarknaden.tillbakaskalldrasden omkrävaatt förfarligöverensstämmelseärsinproduktenbevisas trotsattegenskaper-tillmedhänsynbehövsVidtaåtgärdersom- säkerhet.ochhälsakonsumenternasinformationfördelevererarprodukter nuhosdena ochkunnamedförakanprodukterdessariskersomom risker.undanröjasådanaförlämpligtsätthandla att

innefattakannödvändigt, attdåsåir envilketäven. lllAVDELNINGmarknaden.fråntillbakaproduktdras
exempel.dåsåärskalltillåtgärderDe avsesovansom befogenheterförpliktelserochMedlemsslalernnstill-ellerprodukternamärkningomfattalämpligt av identifiekandesådantsättverkningssatsema attett

produkterrnarknadsfordaprovningslumpvis avras. 5Artikelklago-inkomnaanledningmedundersökningaroch av
dennadistributörernatillinformationmål omsamt författningarandraochlagarskall deMedlemsstaternaantaövervakning. skalldistributörertillverkareochförnödvändigaär attsom direktivsåenligtdettaförpliktelser attsinaiakttaåläggasatt ärsäkra.marknadensläppsprodukterde utsomförvederbörlig attskalliakttaDistributörerna omsorg

synnerhetföljs.isäkcrhetskravetallmännatill detatt myndigheterse ellersärskiltinrättaskall utseMedlemsstaternadeellerdeprodukterleverera vet, sotninte somattgenom överensstämmelsemedövervakauppgiftmed att ,.fackkänne-informationochbakgrund egenmottagenmot av marknadenskallpåsläppsprodukterde ut varakravetatt somkrav.meddettaöverensstämmerinteanledninghardom anta. nödvändigademyndighetertillförsäkradessasäkra.saintdeltaiverksamhetsinförskalldeinoml synnerhet ramen lämpligaåtgärdersådanavidtaförbefogenheterna somattförekommerprodukterdesäkerhetsövervakningen somav möjlighetenvidtainklusivedirektiv. attenligtdettaävilardemuppgifterrebefordravsärskilt ommarknaden. attgenom uppfyllelsekravenbristandefallvidsanktionerlämpliga avavi strävandenadelta attprodukternariskermed attsamtgenom myndig-uppgifter dessaDeskalllämnadirektiv.i detta omrisker.sådanaundanröja vidarebefordradessaskallkommissionen.tillheter som
trtedlcmsstater.övrigauppgiftertill

Artikel4 Artikel6
försaknasgemenskapsbestämmelserDå konkreta skallmedlemsstaternahaartikel5tillämpningenFör avsäkerbetraktasskalldennahos produkt.säkerheten som medhänsyntillgradenforkrävsen befogenhete att.de avsomnationelladenreglernaispecifikade särskiltartiklarna30och36den fördraget.motsvarar medienlighetriskochom förutsattsaluförs.den attdär syfteidenmedlemsstat ilagstiftningen blaåtgärderlämpliga attvidtai detta.särskiltfördraget.medenlighetireglerärdessa up, forinnehållerkravdeochJ6i detta. produkternassäkerhets-artiklarna30och att kontrollerlämpligafore-ta avauppfyllaformåsteprodukten att meddcttill ochochsäkerhet omfattningframhälsa rimligegcnskapcrsom o anvandningsstadict.ävenmarknaden ellersläppas knnsumtiotts-slutligaut

marknadenprodukternasläpptsefterdet somutatt
säkraprodukter.

skalli punktlreglersådanaavsaknadI2 avsessomav säkerhetskra- nödvändigaallmännameddet allaöverensstämmelse berörda lämnab åläggaprodukts parteratt upp-en tillämpligtärvadbakgrund av lysningar,bedömas sommot avvet inlörlivarstandardertiunellabindande enföljande:icke som
gemenskapsnivá produktseriespecifikationer produktellertekniska slumpvisaEuropastandard. enc ta proveraven

i dunupprättats for utförasiikerhctskontroller.standardersaknas.sådanaeller, attsomom ochsäkcrltcts-salufdrs.godproduktendärmedlemsstat
marknadsföringensamlade forfnrhanltxvillkrvrden stallasektornseller dlberörda avpro-inomdenltälsopraxts
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duktemai sylle säkerställaproduktsâkerhetenatt 2. Kommissionenskallsamt inledasamrådmedsnarast dekräva lämpligavarningarpilörsatt produkternade berördaom Omkommissionenefterdettasamrådfinnerparternariskerdessakanmedföra. åtgärdenbefogad.är skalldenomedelbartatt underrättaden
medlemsstatvidtogåtgärdenochövrigamedlemsstater.somvidtaåtgärderlör säkerställaatt kanattpersonersom Skullekommissionenefterdetta finnasamråd åtgärdenärattkomma förutsättas riskeratt produkternai godgenom obefogad.skalldenomedelbartunderrättadenmedlemsstattidochpl lämpligtsitt ‘ ttas dessarisker.om vidtogÅtgärden.sombl.a. utfördasärskildavarningar.attgenom

temporärt,underdentid krävsför utförasom att AVDELNINGVnödvändigakontroller.förbjudaleveransleverans-
erbjudandeellerutstillande produktelleraven pro-duktserie. tydligaochsammanfallandeindikationerom ner ochingripandenpa. 5.finnspådennasfarlighet

förbjuda produktellerproduktserieatt hcvisatsen som Artikel8farligslippa påmarknadenvara vidtaut desamt
kompletterandeåtgärder krävsför säkerställasom att Om medlemsstatvidtar.ellerbeslutar vidta.en attförbudetefterlevs,att nödåtgärderför hindra.inskränkaellerknytaspeciellaatt

villkortill deneventuellamarknadsföringenelleranvind-ganiseraeffektivtochut omedelbarttillbaka-dragan- ningeninomsittterritorium produkteller partiettaven avende farligproduktellerproduktseaven redansom produkt grund denallvarligaochakutafaraav somförekommerpåmarknaden såir nödvändigtsamt.om produktenellerpartietmedförförkonsumenternashälsaochtill dendestruerasunderatt lämpligaförhållandense säkerhetskalldenomedelbartunderrättakommissionenomdetta.såvidaintelcstâitnmelserlikartadeförfarandenredanom’’. De’ g ‘ d behöriga gsom nas finnsi, andrarättsakter utfärdatsgemenskapen.som avhetervidtarenligtdennaartikelskallalltefteromständig-
heternariktasigmot Dettakravskallinte faransgälla. verkningarinteöverom

skrider.ellerkanöverskrida.denberördamedlemsstaten:tillverkaren.a territorium
b inom fördessasverksamhet,distributörernaramen och Utaninskränkningi bestämmelsei förstastycketfårsärskiltden fördetförstadistributionsle-somansvarar till - L ‘ varjeu.:detpådennationellamarknaden. upplysningförekomsten allvarligochakutfaraom aven somkommittill deraskännedom.innandebeslutar vidtaattdåsåärnödvändigt.varje med-annanpersonvars tillåtgärder följd dettaavverkankrävslör undanröjaderiskeratt produktenmedför.

Kommissionenskall.närdenfår sådanenunderrättelse.kontrollera denöverensstämmeratt med
bestämmelsernai dettadirektivochöversändadentill deAVDELNINGlV övrigamedlemsstaterna.i sin omedelbarttur skallsom
underrättakommissionen vidtagcnÅtgärd.Underrättelse omvarjeochutbyte informationav
3. Detaljeradeförfarandenfördetinfonnations-

inomgemenskapen,system behandlasi dennaartikel.somArtikel7 återfinnsi bilaganDeskalltillämpas kommissionenav i
enlighetmeddetförfarande fastställsi artikelll.somDi medlemsstatvidtaråtgärder utsläppandeten motmarknaden produkteller partien ett produktav elleravenkräverdesstillbakadragandefrånmarknadenenligtartikel6.1 Arlikr9d-h. skallmedlemsstatenunderrättakommissionenomåtgärdernaoch skälentill dem.i denmånange slidan Omen kommissionen underrättelserfrånmedlems-genom-underrättelseinteredankrävsi specifikagemenskapsfdrc- eller upplysningarstaterna dessalämnar.genuin särskiltsomskriñer.Dettakravskallintegälla, åtgärdernaom avseren enligtartikel7 fåreller8 kännedomförekomstenom av- enhändelseenbartlokalbetydelseoch verkningariav vars vart allvarligochakutfara produktmedförförkonsumen-somenfallendastberördenaktuellamedlemsstatcnsterritorium hälsaochsäkerhetternas i olikamedlcmsstáteochom.
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Medlemsstatekommissionen.fatta förslagskall avenligtvidtagitåtgärderharfleramedlemsstaterellera en isittdetvigasskall angeskommittén sominomrösterslippahinderinnebär utd-h att pro-6.1artikel som interösta,fårOrdförandenartikel.nämndaskalldrasdenellerkravmarknaden attduktenpå
marknadenfråntillbaka

fråga,iåtgärdernabesluta omskallsjälvKommissionen ommedåtgärdervidtagitolikahar an-medlemsstatemab till-inteharförslagetOmkommitténltillstyrktsharde avfann.aktuelladenledningav skallyttrandeingetellerkommittén avges.styrkts omav åtgärdervilkaföreslårådet som,‘kommissionenutanförfarandenandraenligtdeåtgärdas somfaranintekanc kvalificeradmedbeslutfattasittskallRådetvidtas.böriirgemenskapslagstiftningspecifika somfastställsiden majoritet.produkt-ellerproduktenaktuelladentillämplig
ochsikerhetsproblemetgrundkategorin artenavav

ochkaraktär.brådskandedess frindetl5 dagarinombeslutnågotfattatharrådetinteOm desjilvbeslutakommissionen attskallmottagits.förslagetatteffektivtsättundanröjaspl genomfaranendastkan ettd enkelmedinterådetsåvidavidus.skallåtgärdernaföreslagnaförnivågemenskappå attvidtasåtgärderlämpligaatt förslaget.avvisatmajoritetharoelisäker-hälsakonsumenternasskyddetsäkerställa av
marknad.fungerandevälochhet gemensamen

skallgillaförfarandemeddettaEnåtgärd antassom medfärförlängasGiltighetstidenmånader.underhögsttreochpåmedlemsstaternasamrådmedefterkommissionen.kan förfarande.sammaför-enligtdetbeslutdem.minst antaettbegäran enavav medlemsstater-åliggeriartikelllfastställsfarande somsom artikel6.1iåtgärdersådanavidta irtemporärt avses åtgärdersom vidtaallaatt skall somnl Medlemsstaterna3.
enligtdettafattatsd-li. genomförabeslutfdrnödvändiga som:itt

dagar.inomförfarande tio

Artikel10 i medlemsstaternamyndigheterbehöriga somDed.
enligtbeslutatsåtgärdergenomförandför somavansvarar . berördamånad deinom parternaförfarandeskalldetta geen

for underrättaommitte ochsynpunktermedbiträdas inkommaskallKommissionen möjligheten attav
kommitkalladproduktsäkerlietsfrágor.nedan dessa.kommissionenbrådskande om

ochförmedlemsstaternaföreträdareskallbeståten, avsom ordförande,kommissionenförföreträdareha somen rlikel12A
nödvändigavidtaskallkommissionenochsamarbe- Medlemsstaternaskall näraartikel9inskränkning ettUtan’. cav företrädaretjänstemänochsäkerställaderasforåtgärder attochdei punkt attlkommittémellandenäga avsessomte rum inhimtatsenligtupplysningarfrågatystnadspliktihar somgemenskspecifika omkommittéerövriga tsgenomsom -. Ifürshemligheter.till sin irdirektivoch naturdettagälleri frågor somommissionenbiträdaföreskrifterför somatt upplysningarkräveromständighete attsåvidainte omenvarjeberördmedi sambandsäkerhetsfrågor uuochhälso offentliggörasförmåstesäkcrlietxegenskapcr attvissprnduktsprodukt, säkerhet.ochIiälsamänniskorsskydda

Artikelll AVDELNINGVl

Övriga bestämmelseravslutandeochkommitténföreläggaskallföreträdareKommissi
kravenkontrolleraKommitténskall atttillåtgärder.förslagett

förslagetsigöverdärefteruppfylldaocliartikel9är yttral I3rlikrlAtillhänsyn hurmedbestämmerordförandentiddeninom som överskridafärtid dockfrågan Dennaiir. intebrådskande en direktivtillämpningenpåverkainteskull avDettadirektivenligtmajoritetmeddenskallYttrandetmanad. somantas 8S374IEEGbeslut rådetvidskalltillämpasfurdrugct148.2artikel soml
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Artikel14 .xarskiltråga utvidgningdessJusteras, räckviddomi en av
enligtartikel Jl ochl bestämmelsernaisamta. om avrl Varjebeslut, enligt direktivdetta ochsomantas delningVskallandrassominnebarhinder slappa produktatt marknadenellerutenkrav denskalldrastillbakafrånatt marknaden,skallredovisa

deskäl liggertill gnind.Beslutetskall möjligtsom snarastmeddelasdenberörda och demöjligheterparten att Artikell7angeöverklaga stårtillbudsenligtgällandelagstiftningisom den
berördamedlemsstateninomvilkentidöverklagandesamt
skallske l Medlemsstaternaskallsättakraftdelagarochandralfiirfaunlngar nödvändigafor följadettadirektivsomar attDeberörda skallalltiddåsåärmöjligtparterna möjlighet den29 I994.Deskallges senast underrättakommis-JUNI genastlämnaatt synpunkter åtgärdenvidtasOm intesina så sionen dettaDebestämmelserinnan skall frångällaom antas.somharskettpågrund åtgârdemasbrådskandekaraktar,skall ochmedden29juniav 1994dennamöjlighet lämpligordningefterdet åtgärdengesi attharvidtagits.

2. NårmedlemsstaternasådanabestämmelserskallantarÅtgärder innebärkrav produktskalldrastillbakasom att dessainnehållahänvisningen till dettadirektivelleråtföhasenfrånmarknadenskallbeaktadenmedverkan fiirbehövs slidanhänvisning offentliggörs.som närde NärmareFöraavengenomforandetfrándistributöreranvundareochkonsumenter skrifter hurhaiivisningenskall skallvarjemed-om göraslcmsstztsjalvutllintzi
2 Medlemsstaternaskallsäkerställa åtgärd.attvarje somdebehörigamyndigheternavidtaroch inneharhindersom attslappa produkt marknadenut ellerkraven på denskall 3 Medlemsstaternaatt skalltill kommissionenöverlämnadrastillbakafrånmarknadenkanprövasvidbehörigdomstol till debcstummelseritexterna nationelllagstiftning desomdetområde omfattasantar dettadirektiv.inom som av3. Beslut fattatsmedstod dettadirektivochsom av sominnebärhinder släppa produktatt marknadenut ellerenkravpå denskalldrastillbakafrånatt marknadenskallinte
någotsåltpåverkabedömningendenberördaav partens rlikelA IXansvarenligtstraffbeståmmelserenligtnationelllagstiftningkansomtillämpligadetaktuellafalletvara l

Beslut8945EEGskallupphöragälladendagall somangestantkcll7 l
AIIke15

Kommissionenskall årefterdetvartannat dettadirektivatt Artikel19antagitslämna tillämpningenrapport deten tillEuropa-om avparlamentetochrådet
Dettadirektivriktar tillmedlemsstaternasig

Artikel10 UtfärdatLuxemburgdenI9 l992i JUNI
Fyra efterår detdatum artikel17l skullrådetmmangesImedstöd frånkommissionen Pdrådetsrapportaven erfarenom vägnarvunnaheteravgöra dettadirektivskullom CarlosBORREGO

Ordförande
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GAnu
GEMENSKAPS-TILLÄMPNINGENFÖR DETAVFÖRFARANDENDETAUERADE 8ARTIKELAVSESlSOMINFORMATlONSUTBYTEFÖRSNABBTSYSTEM

iartikel2definitionenenligtmarknaden aslappsprodukteromfattar utDetta somsystem
direktiv,i detta

dettaomfattasinteinförts.anmälningsforfarandenredan avlikvärdigaförvilkaFöljande. djursjukdomarIEEG,81857Sl3l9lEEGoch l somdirektivomfattasläkemedel avsomsystem omfattasanitnaliskt avlivsmedel8.‘894IEEGoch ursprungsomdirektiv avomfattasav ‘ systemeti ingom avsom89I622lEEG avdirektiv samt ,87600Eiii-atom.beslutenligtnödsituationerradiologiskaför
förfaraochakutallvarligvidinformationsutbytesnabbttillförstahandsyftari ettSystema. ochexaktafastställamöjligtdu inteirEftersom attsäkerhet,hälsaochkonsumenternas myndigheternanationellaskalldefara.allvarligochakututgörförvadkriterierspecifika som produkter.påpekasDetbörñirutsättningar. att somefterdessfallvarjeenskiltbedöma möjligaundersökningmotiverarfaramedföra avsiktkanläng eneventuellt somen deartikelBeftersominteberörs.standarder. avserdirektivellerändringartekniska genom medför.produktkonsumenternaomedelbarahot soulenmot

myndigheten.sånationellaskalldenuppdagats.faraharomedelbarallvarligochSa3. snarten berördadistributörendentillverkarenellermedsamrådalämpligt. avmöjligtochdetärlångt forsåvälbetydelsekanuppgifter dessalämnarochsynpunkter varaavDeprodukten, som Itgirdetfastställavilkagällerdådetför attu somm, förhandelnmöjligaminstamedkonsumenternaskyddetsäkra menförbörvidtas att avsom produkternamöjligtinformationfullständigsåsöka omsommedlemsstaternaDärñrbör famliet.SkyásidosättaLdärigenomfaransoch avattartutanom
verkningarfaraomedelbarallvarligochuppdagathar varsmedlemsstatSå en4. snarten beslutatvidtagitellerterritoriumochdess onsin,utöversträckaellerkansig.sträcker skallMedlemsstaternakommissionen. at:angeunderrättaomedelbartskalldenåtgärder uppgifterskalllämnastillgängligaAlladirektiv.artikel i dettaenligt 8underrittelsengörs

särskilt
identifieraprodukten.förkrävssådana atta som

provningarelleeventuellaresultateninklusivefaran,aktuelladeninformation avb om risknivån.bedömningenforärrelevantaanalyser avsom
ellerbeslutats.vidtagitsharåtgärdervilkaslaguppgift somc avom

finns.sådanleverantörskedjor.informationd omom
förberedasfax. kanellerviatelexskriftligt.helst genomuppgifterskalllämnas menDessa vilketmedsnabbhetdenundcrstrykasDetbörkommissionen. atttilltelefonmeddelande

betydelse.avgörandeöverförsärinformationen av
tnformatimlämpligt.lämnasåärmedlemsstaterna.kanpåverkarpunkt4S ULan detta naratt omedelbarEnskallvidtas.vilkaåtgärderfattatbeslutdeinnan somtill kommissionen. otn förebyggandedeunderlättapåtagligtmisstänks.kanupptäcksellerfarakontaktsåsnarten

åtgärderna.
dettaochkonfidentiell.skalldeninfonnationviss angebetraktarmedlemssOm som6. en effektivabeltovetbehandlingmedbeaktandekonfidentiell att avbegäran avmotiverasin om Detbörivmialitetsliáins,...föreknormaltgårför skyddakonsumenternaatgärderatt i med-nätverkenansvarigai deingårdekomtnisoiiensåvälunderstrykas somatt som informationonödigspridningFörhindrafor somåtgärderskallvidta avalltid attleinsstaterna produktseriefor produktelleranseendctkanskada en

;irtilalmedereiisstiiinnicrupplysitikontrolleradcskallKommissionen7 mottagna trttitmatt ometlellizin:iiiinulanochlund lJIHILtIdetvidlteliov kimtuktiiicddirektiv.8 detta la somi mel-iityiitliglteterlicrorilufaxtillinformationen eller :ivrigavidarebefordra telcx ivia
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lemsstater kopiamed till varjestândigrepresentation.Dessamyndigheterkansamtidigtmedöversändandetmeddelandenkomma underrättastelefonav att Kommissionenkanävenperkontaktmeddenta medlemsstat förurspntngsland förantas produkten utförasom vara attnödvändigakontroller
Dåomxtändighetemaärexceptionellakankommissionenden lämpligt.det samtidigtom anser. inleda undersökningfor kompletteraenegen deatt upplysningarnaochellermottagnasammankalladenommittéforbrådskandeproduktsäkerhetsfrågorinrättats artikelsom genomi10.1dettadirektiv
I sambandmedsådanaundersökningarskalltnedlemsstatemai störstamöjligautsträckninglämnadeupplysningarkommissionenbegär.
Övrigamedlemsstaterskallsålångtmöjligt dröjsmålmeddelakommissionenutan följande. Omproduktena harsläppts marknadeninomderasut territorier
b Ytterligareupplysningardekanhamottagit denAktuellafaran.ävensom resultatom aveventuellaprovningarelleranalyser utförtsför bedömarisknivån.attsom
Deskalli samtligafall möjligtmeddelakommissionenföljande:snarast

Vidtagnac ellerbeslutadeåtgärderdetslag i artikel8.1i dettadirektivav somavses
d Omdenprodukt nämnsi informationenharpåträffatsinomsom derasterritoriumutanattdettamedfön någraåtgärdervidtagitselleratt beslutats orsakernalill dettasamt
Kommissionenkan bakgrundutvecklingenidetgivnafalletmot ochdeupplysningarav-. sommedlemsstaternalämnatenligtpunkt9 sammankalladentidigarenämndaKommitténovan-förbrådskandeproduktsäkerltetsfrågorför dryftaderesultatatt uppnåttsochutvärderasomdeåtgärder _ Dennakommittékansom ävensammankallasbegäranaven.företrädareför medlemsstat.en
Kommissionenskall sinasatnordningsmtinersökagenom. undvikaa onödigtdubbelarbetevidbehandlingenanmälningaav ua.fulltb utnyttja fackkunskapden finnsut samladinomkommissionensom

hållac andraberörda fullständigtinfonnerade.organ
d till överläggnittgurttai samtligaatt ~ase kommittéerskerenligtartikel il0 dettaadirektiv
Om medlemsstat utövereventuellaen att. åtgärderavser endast denaktuellasom avser-. allvarligaochomedelbarafaran.ändrasinlagstiftning tekniskaattantagenom nyaspecifikationer.skalldessa redan fö. enligtdirektivg83Il89EEGmedangivandedåsåärnödvändigt,sådanaattgelägnaskäl iav somavsesartikel9.3i detdirektivet
Kommitténförbrådskandeproduktsäkerhetsfrågorskallregelbundetinformerassamtligaom. inkomnaanmälningaroch uppföljningendessa.så denfårom överblicklagetav att len avfallenligtpunkterna8ochIOochsådanafall omfattasförfaranden.ellerliggerinomsom avvrf L för som :skrifterforspecifikagenom.‘ ‘ eller skalldeL ‘ undcrrii l fall liggeru as. somr -urutanförvu förV för Mr ‘ L ‘gm förochpr -vilkabestämmelserenligtpunktll dsaknasskallkontaktstiillettaunderrättaseventuellaotnöverläggningarinomandrakommittéer
Förnärvarandefinnstvånätverk knntaktställen:nätverketförlivsmedelochav nätverketför. andraprodukterin livsmedelFörteckningenöverkontaktställenochansvarigamedtelefontele faxnutnmeräroch konfidentiellochdistribuerasendasttillnatvcrkensmedlemmarMedhjälp förteckningdenna kankontaktav upprättasmedkommissionenochmellanmeJrlemsstaternaför underlättautredningenatt detaljfrågor.Om informationav allmäntny avintresseframkommervidsådanakontaktermellanmedlemsstaterna.skalldemedlemsstaterinleddedenbilateralaksom underrättakommissionenEndastsådaninformationsomerhållitsellerbekräftats kontaktslällcnai medlemsstaternagenom skall mottagenansessomdetsnabba forinformationsutbytegenom systemet

Kommissionenskallvarje;ir göra iwcrsyn ntitvcrkcttseffektivitet.en uvetttuclluavnödvändigaförbättringarochutvecklingen kommuntkattottslckntkenmellandeavmyndigheter Gitverksamhetensomansvarar
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COUNGLDIRECTTVE9259EEC
of 29June1992

generalproductsafeteyon

THEoouNcn.OFTHEEUROPEANCOMMUNITIES, andWhereasproduaionequipment,capitalgoods otherproduazsusedexdusively thein of tradecontext a orbuxinm coveredbythisDirective;arenotHavingregard theTreatyestablishingtheto EuropeanEconomicCommunity.and particularArticle100athereof, ‘Whereas,thein absenceof specificsafetyprovisions,morewithintheframeworkofCommunityregulations.coveringtheproduasconcerned.theprovisionsofthisDireaiveHaving areregard theproposalfromtheto Commissionl, apply;to
IncooperationwiththeEuropeanParliament7. Whereaswhenthere apedfieruldofCommunitylaw,areof thetotalharmonizatzion and puticulartype. rulesHavingregard theopinionof adoptedtheto Economic basistheand oftheSoda approadi,on whichlaydownnewCommittee5. obligationsregardingproductsafety.furtherobligationsshould beimposed economicnot on regardsoperatorsastheplating themarketof productson covered suchWhereas important adopt withtheto aimcfmeasures rules;progressivelyestablishingtheinternalmarket periodoveramtpiring 31 December1992;on whereasthe internalmarket comprise withoutto internalfrontiersanarea in Whaeas,whenthe provisionsof specificCommunitywhidithefree of goods,movement andservicespersons. regulations only certain ofcover safetycapital aspeasensured; orofcategoriesrisksin oftheproductrespeta concerned.theobligationsof economic in ofoperators suchrespeaWherus determinedsolelyMember thoseStates aspectsare provisions;havesome adoptedhorizontallegislation productsafety.on imposing,in particular.ageneralobligation economic marketon onlyoperatorstosafeproducts;whereas Whereasthoselegslations appropriatediffer supplementthethe dutylevel observeto toofprotcdonafforded the generalsafetywhereas requirementbytudi obligationto dis-paritiespasons; an onandthealumn:ofhorizontal economiclegislation supplyinotherMember operators withto relevantconsumersStates liable informationbarriers andadoptare to tradeanddistortionsaeate withtheto measurscommensurateofcompetition diaraaeristic:withinthe ofinternal the products,market; enablingthem betoinformedof therisksthat:ha: ptodua:mightpresent;

Whereas difficult adoptvery Communitylegislationtofor produawhichevery exists be developed;or may Whereasin the alumn:of specificregulations,aineriawhereasthere needfor htoadly—based,a legislativea shouldbe definedwherebyproduasafety beframeworkof canhorizontala dealwith thosenatureto utmed;produtztnandalsotoeoverlatainaeinexis-tingor
forthcomingspecificlegislation.particularwith viewanomstlrinslhighlevdofprotectionofsafetyandhealthof authoritiesWhereasMemberStates establishmustrequiredbypaoons.aa Artide100 3 oftheTreaty;a responsibleformonitoringproductsafetyandwithpowerstaketheappropriateto measures;Whereasixistbcreforeoecessarytoestahlishooa
Communitylevel genualsafetyrequiranentfora anyproductplaced ‘Whereasthe marketthat particularforon intendedfor thenecessary appropriateconsinnenotliltelytobeusedbyconsumemwhereas tneasutesuoindudethepowerforMembetStancsno
certainsecond-handgoods organize,immediatelyshould andnevertheless eéñdmtly.be thewithdrawalotduded ofbytheir dangerousproduasalreadynature; placed themarket;on

‘ Whereaso] Noc for156. s. the27. ofpreservationthe1990. necessary unityofp.i o; No thec market95,17. inform4.1990. theCommissionof233 top. anymeasureandDecinonofll June tcwiaing1992 theBot platingpublished themarketof producttheOf£dalyet on a orrequiringit: withdrawalfromthemarket forthoseexcept’ OJNoc 75.zs.3.1990. rdatingtoaneventwhidrislocalineffeaandinanyusep.
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andCommunityofthelargeallconcerned; immediatefuture,StateMember partoraof thethelimited territoryto posedbyproblemsafetyoftheofthecompliance viewonly whidi.inintakenbe naturesuchwhereas measurescan effectivelyinwithbedealt mannerproduct aArticles thepanziatlarand cannotoftheTreaty.with provisionsthe theunderproblemof thethewith urgencycommensurate30 36;to Communityofrulesspecificthedownlaidprocedures productsinofproduastheapplicable categorylaw ortotheprejudicewithoutappliesthisDireaive question;Whereas to83189EECCoundlDirectivenotificationproceduresin
for theprocedur:downlayingMarch1983of 28 a standardstechnicaloffieldo information theprovision DecisionCommissionrcgulauons‘ andand adequateforprovidetherefore anWhereas tonoossarytheprovidingfor1988February88383EEC of 24 ofadoptiontheforthelastinallowing.xnedianism resort.healthandhygienesafety.of informationimprovement theon inCommunity.thethroughoutapplicablemeasures3;work inMemberStates,at theaddresseddecisionofform toa mentionedsituationsaswithorder emergencycopeto applicationdinaofdecisionnadaabove;whereas notathesafetyrequiresofproduaeffectivesupervisionWhemu incorporatedintobeand aeconomic munoperatorsofof tolevelsCommunitynationaland synen:netting-up aat nachunderadoptedwhereasnationalinstrument; measuresinsituationsexchangeof informanoninrapid emergency aproccduretznbenonaorethanhrterimmasurestharthewhereasandiafety‘ productofof the arespea byassistedCommissiontheby abe takenhaveof to8945EECDecisionbyCouncillaiddownprocedure MemberStates;of therepresentativesofcommitteerapidfortheCommunityDecember198821 systemona Memberthewithcooperationofforwhereas. reasonsofthefromarisingdangersofinformationexchange useon regulatoryforprovideupprop aStates. toinoorporttedbetherefore3 shouldproductsconsumer ofb DecisionIIprocedureaccordingcommittee toshouldbeDecisionand abovethethis Directiveinto ’.87373EECfor Directivethisadvisablewhereas alsorepealed; toaboveundertheadopteddetailedproceduresthetakeover assistedCommission,and thegiveDecision ato them;adaptcommittee. topower withinrightsviairnsaffectdoesDirectivethisWhereas not Julyof85374EEC 2.5DtreaiveCouncilofthemeaningprocedures.notifianonequivalent andWhereas, regulationsof laws.themoreover, approximationthe1985onunderwhichpharmaceuticals,foralreadyexist come concerningMemberSure:oftheprovisionsadministrative81851EEC’.and75319EEC‘Direcaáves ‘°;produtzsdefcaiveforliabiliryDimøávereferred inanimaldiseasesconcerning to covetedhyofanimaloriplnforproduas82894EEC‘.

of theform7. the89662EEC andinDirective systemradiologicalinformationoirapidexchangethefor forprovideStatt:Memberthat-,87I600Eurat0munderDecision Whereasanergendt: necessary beforetheredress countof competentappropriatemeans authoritiesbythetaltm competentofin measuresrespect produaocompliance marketMemberStates.inprimarilyfor theplacing otWhereas the awhichrestrict on36Articles30withTreatyland particular withdrawal;withthe to itsrequireregardwiththereof. takeappropriate tomeasuresto theirterritory;produaslocatedwithindangerous

ofthe lightconsider.inappropriateWherear toWhereasinsuchacituationthedecisiontaltenona Directive,of thisadaptationpossibleexperience,MambaStatecoulddifferfromproductpartiailar toone andprovisionsofitsextensionregardspartiqtlarly scopeunacceptableentailaudi difference uwhereasmother. a may Communityandinterventionsituations arbarrierendcotmirtrtein unergeneydisparities protcaion onauansumer level;intra-Communitytrade;to ~

Whaeasitrnaybencccssarytocopewithaetious
affca, thecould inproblems affectprodua-safety which or conarrningoadoptiontheaddition, tneamresinWhereas.hnportedptoduuswithaviewtoprevcudngriskstothe

with thecomplyofhealth-andsafety mustpersonsobligations.internationalCommunitysNoL m. za. ms. I4. p.NoLlU,H.Ilfip.M.
No 17.21.1.m9.p. sx.
NoLl4L9.£19H,n11
NcL3U,ll.U8Lp.L

LNo 3711.31.u. m2.p. ss. 33.1987.7,L197.lå.P OJNo p.NoLJ9s.3o.rz.r9r9.p.ia 19.7. 1985.NoL110. 8.W O] p.NoLJ7L3Q1Ll9U.p7
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HASADOFTEDHHSDIRECITVE: theeffect otherproducts,where reasonablyon——foruceablethat will be usedwith otherproduas,

the of theproduct.presentation thelabelling,- anyinsmicdonsfor anddisposalits and otheruse anyindication informationprovidedby theorprodu
Obiecdve Scope Definitions— — the ofutegories seriousriskwhenconsumersat- usingtheproduct. partitailarchildren.in

‘DiefeasibilityofohtnininghigherlevdsofsafetyArficlel theoravailabilityofotherproduas laserpresenting deyeeIof riskshall poundsforeonuitute consideringnot aThe1. of theprovisionsof daisDireaive produapurpose beunde ‘dangerous’;to to orthatproduazsplamd themarket safe.ensure on are
e dangerousproductshall productwhidzdoesmeananythedefintionof ‘safeptodu: accordingnotmeet toprovisions2. The ofthisDirectiveshallapply farin h hezeof;pointso asmere specificprovisionsrulesin ofCommunitylawarenogoverningthesafetyoftheproduasconcerned. d producerdull mean:

the manufaauraof the ptodua,whenhe—ln srablishedparticular,wherespecific the Community,inrulesof andCommunitylaw omeranycontain presentinghimselfprovision: themanufacturerimposingsafetyrequirements the person asonproducts affixingwhich productthey the histhe tradeof markprovisionsArdeles to2govern, name. ortoof this other dinstinaive4 Direaive mark,shall thei.n whoapply thosenot, or personanyevent. toproducts. reeonditionstheproduct.
the manufacturersrepresentativt.what the
manufacturer establishedthein CommunitynotWherespecificrulesofCommunitylawcontainprovisions there representativeestablishedtheinor. nogoverningonly main of productsafetyaspeas or Community,theimporteroftheproduct.ofcategoriesrisksfortheproduct:ounce:-ned.those theareprovision:whichshallapply theproductsconcernedto otherprofessionalsin thesupplychain.insofar— aswithregard therelevantsafety risks.to aspectsot their affeaactivities thesafety ofpropertiesmay aproduaplaned themarket.on

distributore shall professionalthesupplymeananydrain whoseArticle activitydoes2 affectthe safetynotofproperties product.a
theFor of thisDirective:purposes
productshella produaintendedformeanany consumer;likely beusedby suppliedor to whetherforconsumers.consideration in the of commercialot not course aactivityandwhether used reconditioned.new, or
However.thisDirectiveshall apply aocond-handnot to Generalsafetyrequirementproductssupplied antiques produas beas ot as torepaired reconditionedprior beingused.providedor tothatthesupplierdearlyinformsthe whomhepersontosuppliestheprodua thateffea;no ArticleJ

b safeproductshall product underwhich,meananyreasonablyforeseeableconditionsofor use. Producers be1. shall obliged onlyplace safeproduasincluding toduration,does risk onlynotpresentany or themarket.ontheminimumriskscompatiblewiththeproductsuse.considered ameptahleandconsistentwith highas alevelof forproteaion thesafetyandhealthofpersons. 2. Within the limit: of theirtaking respectiveraivities.into thefollowingpointsinparticular:account producersshall:
the duraaaisdcsof product.the includingits- competition,packaging,instructionsfor assembly provide relevantinformationwith theconsumers— toandmaintenance. enablethem therisksinherent productto assets a
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whichsafetythepaiod technologyand consumersmayforeseeablereasonablynormal tothethroughout or reasonablyobviousimmediatelyriskswheresuchof erpeca.its notareuse, takeprocautiousandadequatewunings,without to

risks.thoseagainst mentionedprovisionstheproductwithofConformity3. a authoritiesthebarshallparayaphsl 2 competentin notorhowever.of doesProvision suchwarnings exempt appropriatenot. takingfromMember toofthe States measuresthe otherwithfrom compliance markettheplacedbeingany person its torestrictions orimpose ononDirective,laiddown this wherethererequirements in marketthewithdrawalfromrequireits dangerousconformity.suchevidencethat,despite to
ofandsafetythehealth mnsumers.diaractaisticswiththeadopt tmrirncriruratemeasures beenablethemof produm supply,the whid:they totoprodummightofinformed riskswhichthese present

iincluding.and take actionappropriate necessary.to marketfromthewithdrawingtheproduct questionin
risks.avoidtheseto

i-ridude,exampleabove forshallThe measures ManberStatesoftheandObligations powcnproduaxof themarkingwheneverappropriate, orbethat theybatdies suchproduct in canwaya marketedproduas.ofidentified,sampletesting
distributorsmadeandkeepingcomplaintsirivestigating Article5ofinformed suchmonitoring.

regulationslaws,theshalladoptMemberStates necessaryproducersandmakeandadministrativeprovisionsto underthisobligationstheirwithdistributorscomplywithdue inshallberequiredDistributors3. careto act markettheplacedproductsthatsuchgeneralsafety Directiveinwiththe onoompliano:order help awayto toensure safe.whichsupplyingproductsparticularbyinrequirement. arenot ofbasis theshould presumed, theknow havethey or onprofessionals,doandinformationtheirin possession notas establish nominateshallMemberStatespardailat,ln ortheparticular.withincomplywith this Inrequirement. theofptoduaswithcompliancetheauthoritiesmonitortoshall inoftheir they participatelirnitx rbpectiveactivities, marketandthesafeproductsonlyobligation place ontomarket.placed thethesafetyof productsmonito on have-theforruchauthorities powersncassarytoaridrisks arrangeinformation productcipedall‘bypassingon on themincumbentappropriatetakethe uponmeasurestorisks.taken avoidthesetheactioncooperatingiti to of imposingpossibilityincludingthethisunder Diroajve,
complywiththeoffailuresuitablepenaltiesthein toevent shallnotifyTheyDiroaive.derivingfromthisobligations
theCommissionsaidauthorities;theoftheCommission
MemberStates.theotherinformationshall the topasson

ArtidefprovisionsWhat there rpcdficCommunity1. arenosafetyof productthe theproductsgoverning question,asafewhenixmnformstothespedficmlesshallbedeemed shallhaveMemberStatesofArticletheForI. purposesthe thenwessarypowers,aczinginaccnrdanoewiththedeg:reeofnationallawoftheMembaSute whoseterritory
da11‘d°fl. in and particularP°d‘-5 i Rudititlesbeingdrawni theTreaty.withand coufon-nityriskup ortheconformitywith Treaty, Articles30and pardailar adoptappropriatein thereof,Articles and30 36 measurestothereof,andlaying safetyand down healthandJ6 the aha,with view,inter to:awhich bethe orderproduct satisfyrequirements in tomust safetypropertiesthediecksmarketed. upproporganizinga on markettheplacedbeingaftertheirofproducts, oneven Einaltheadequatescale.beingsafe, stagetoupas ouanof consumption;useorLlntheabscoceofspecilicnrlesasreferredtoin

partiesthefrominformationparagraf theconformity product thegeneralof allb requiringto necessaryasafety regardrequirementshallbe assessedhaving concerned-to
voluntarynational effect Europeanstandardsgiving lo a lineandproductproductBlfldlfd ofWhatthey technical takingsamplesCommunityexist. cOI. or aato safetychecks;‘P°d5‘5°|15 ‘Ailing standardsdrawn nrbiectingthemthese. in to0|’. to upMmberthe Stateinwhich drculation,theprodua in or conditionspriormarketingsubieaingproducttheoodesof dgood healthandsafetyprauicein of toto respea thatrequiringandsafetydesigned productdne conoemed of the aridthe tosector ensureor to stare an
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suitable beaffixedregardingwarnings theginswhich 2. The shallCommission intooonsultationsenter withthetheproduamaypresent; partiesconczmed quickly possible.Whereas as theCommissionconcludes,aftersuchconsultations.thatthee making that whomight justified, shallarrangementsto immediatelyensure persons informmeasure thebeorposed fromrisk produa informed Memberin Statewhichininatedtheto actionI I are andtheothergoodtimeand suitable ofthesaidriskby, MemberStates.WheretheCommissionI manner concludes,afterinteralia.thepublicationofspecialwarnings; suchconsultations,thatthe iustificd.measuresnotshallimmediatelyinformtheMemberStatewhichininated.f temporarilyprohibiting.for thethe periodrequired action.tothevariouscheeks, fromany supplying.out anyoneoffering supply exhibitingproduct productto or I othanda,wheneverthere andprecise consistentareindicationsthatthey dangerous;are

g prohibitingtheplating themarkerof produaon I orproductbatchwhichhasproveddangerousand Emugeneysituationsandaction Communitylevelatestablishingthe accompanying neededmeasures tothattheban compliedwith;assure
ArticleRh organizingtheeffeaive immediateand withdrawalof Idangerousproduct produerbatchalready theor onmarketand, Where1. MemberStateadoptsdestruction decidaits under adoptnecessary, a or toappropriateconditions. restrict imposespecificemergencymeasurestoprevent, orconditions thepossiblemarketing withinitson oruse. ownofterritory. product produabatchby ofI or reason IseriousandimmediateThe risk2. presentedbe thesaidtaken produathe authoritiesmeasuresto orcompetent productbatchofthe thehealthMember andsafetyStates ofunderthisArticleshallbeaddressed, to oonsumat.shallforthwithinformtheCommissionthereof,appropriate, unlessas to: provision formade thisobligation procedun:of Isimilar in the ofI theproducer; other Communitynature contextinstruments.

b within the limits of their respeaiveactivities,distributorsandinparticularthe responsiblefor Thisobligationparty shall Ipply theeffectsoftheriskdonottheExit ofdistribution thenationalmarket;stage on beyondtheterritoryof theMembernot.or cannot.goStateconcerned.c other where withany regardperson, necessary, tocooperationinactiontaken avoidrisks fromarisingto Without prejudice theprodua. provisionsof the Emtoa subparagraph,MemberStates themay pass toonCommission informationtheirin possessionregardinganythe ofexistence andserious immediaterisk beforeIdeciding adoptthe inquestion.to measures

2. Onreceivingthisinformation,theCommissionshalldied: whetherarmpliuwiththeprovisionsofthistoseeDireaiveand forwardshall theotherMemberStates,toNotification which, shallin immediatelyandExchangesof Information informtheCommissionturn.of adopted.anymeasures

3. Detailedproceduresfor theCommunityinformationAmcle7 ty$tcmdesaibedinthisArddcarcctoutind’1eAnncx.
niey shallbeadaptedbytheCommissionin aooordanoe
withtheprocedurelaiddowninArticlell.Where MemberStatetakes whidirestrictI measurestheplacingof product productbatch themarketI or I onrequireits withdrawalfrom theor market.suchasforprovided ArticleArticle 9d6 1 h, theMera Statetoshall. the thatsuchnonfioanonto requiredextent notunder specificCommunitylcpslacion.informany the theCommissionbecome: throughnotificationaware,Commissionofthesaid spodfyingits for given the Membermeasures. States throughreasons informationorldoptingthem.Thisobligationshall applywhere providedbythe them.inparticularnot underArnde7 ArticleorIneasuresrelatetoaneventwhichislocalineffect ofand thein existenceof seriousandirnmediateriskfroma Ilimitedany the ouse territory theMember produaStateto thehealthandsafetyof in variousto consumersconoaned. MemberSures if:and
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weightedbeshallMemberStates CommitteewithintheadoptedhaveMemberStatesa measuresmoreoneor shallChairmanArticle.Thethatinoftheproduct the notmarketingtheentailingrestrictions setoutmanneroron market,such thosetheWithdrawalfromrequiringits VOKC.asd h;providedfor Articlein 61 to
question,shalladopttheCommissionThe measuresadoptionofh Member differ theStates tomeasureson oftheCommittee.opinionwiththeaccordanceintheydealwiththe areriskinquestion; accordancewiththeproposed inthe notmeasures are theof opinion,theabsenceinCommittee‘:opinion, anorofofthewith. viewc therisk bedealt in naturecannot CoundlthesubmitforthwithshallCommission atoproductandsafety thethe issueposed in amanner CouncilThetaken.beregardingtheproposal tomeasuresof underthecompatible thewith the case,urgency qualifiedmajority.shallact atherpedñeCommunityotherprocedures downlaid

ofproductlegislationapplicable the categoryortoproducts andconcerned; dateofthedays15:medwhtihCouncilhasthe onnot thesubmitted it.proposalwhichthe measureswwasbyadoptingeffectivelyonlyd therisk beeliminated unlusthean Commissionshallbeadoptedbytheproposedlevel,appliable Community inappropriate at simplemeasures majority.themdecidedCouncilhas against aandsafetyofthehealthorder theproteaionto ensure offunctioning theof and theconsumers propermarket.common procedureshallbeunderthisadoptedAny2. measure beperiodmonths.Thatfor longerthanvalid maytreeno procedure.under dameprolonged the
andMemberStatesconsultingthetheCommission,after atadoptdedsion,of of inthe least them,requestat one may alaiddown Articleprocedure in 11, takeallaooordanoewith the shallMemberStates3. measurestonecessaryfrom proezduresunderthistake adoptedMemberStatesrequiring implementthededsionstemporarymeasuresto d h.thoselisted Arnclein 61 lessthan days.within 10toamong

StatesMemberof theauthoritiesThe4. competent underadopted thisruponsibleforcarrying measuresoutArticle10 the partiesmonth,giveshall,withinprocedur: one andshalltheirviewssubmitconcernedopportunitytoan accordingly.informtheCommissionassisted Committeeshallbe byne Commission a onreferred ‘theProductSafety hereinafterEmergence-s, to asof theCommittee‘.wmposedof the representatives
of theanddtaired reprt-sentaoveMemberStates by a Arabi:12Commission.

shalltaketheCommissionandtheMemberStatesThe
officialsandthattheir agentsarethereshallbedoseWithoutprejudice Article toensure2. 9c. neodsarystepsto obtainedfor theinformationdiscloserequiredreferredbetween in tocooperation the Committee notto purposesofrhisDirutnvewhidi,byitsnature.isooveredestablishedbyDI-ragraphandtheotherCommittees1 relatinginformationforbyprofessional tothe except.pociñcrulesoi Community Commission sea-ecy.law assistto which beproductof givensafetypropertiesthe mustregards of theproduct athehealthandsafetyu aspects orderrequire.inpublicmade circumstances proteatosoconcerned. ofandsafetyhealththe persons.

Amelel l
TITLEVI

submitThe shall theCommissionl. representative to finalprovisionsandComrnitteeadraftofthemea.surestobetalten.The Miscellaneous
havingC°mmi°¢. verified theconditionslistedinthat
fulfilled. draftArticle9 shalldeliver opinion theitsare onwithin limittime which laydowntheChairmana may|°°°|’dl-D8I-lit of butwhidithe ArficleI3D urgency notmatter mayowned month.The bedeliveredbyshall theopiniononelaidmajority downin of theArticle1482 Treatyfor Directiveprejudicewithoutadopoon shallbeof decisions Dirtactive toby ThistheCouncil proposalfromona 85374EEC.d C0mmiSSIOn.The of therepresentativestheofvotes
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Article14 shalldecidewhether adpustthisDirective,to inpartiotlarwith view extendingits laida to downinscope Articlelas1. Any decisionadoptedunderthis Direaiveand 1 andArtide2 anda. whethertheprovisionsofTitleVinvolvingrestziaions theplacingof product theon shoulda beon amended.market, requiringitsWithdrawalfromor themarket.musttheappropriatemt: which based. shallreasonsonbenotified possible theassoon concernedas andto partyshallindicatetheremediesavailableundertheprovisionsin Article17forcein theMambaStareinquestionandthelimelimitsapplying suchremedies.to

Member1. Statesshalladoptthelaws,regulationsandTheparties administrativeconcernedshall.whenevafeasible. provisionsbegiva: complywiththisnecusarytoa.nopportunity Direaivesubmittheir by 19viewsbefore June theoo theadoption 1994 latest.of TheyshallItthe forthwiththishas informbeendone themeasure. Commissionadvance thereof.because Thenot provisionsof the adoptedof shallthe applywith:Het:fromurgmey be taken, 29Junesuchmeasures 1994.toopportunityshallbegvenindue afterthecourse measurehasbeenimplemented.
2. Whatthese adoptedby themeasures ManberareStates.theyMeasures shall referencerequiring containthe thiswithdrawal Direaiveof productfrom bethe a toa ormarket accompaniedshall suchtake referenceinto theconsiderationtheneed occasionoftheira ontoencourage officialdistributors, publication.Theand methodsof makinguser: contribute suchtheconsumersto to arefcrencimplementation shallbelaiddownof thesuch MemberStates.measures.

2. MemberStatsshall that takenensure anymeasure 3. MemberStatesshallthe communicateauthorities theCommissioninvolvingemnpctent torestxiezions theon the oftheprovisionsofplacingof nationallawtext whichproduct theyadoptthe marketa requiringon itsor in the covered thisWithdrawal Direaive.fmm areathemarket bechallengedbeforethecancompetentcourts.
3. Anydcdsiontaken virtueof thisDirectiveand Article18involvingrestrinon.t theplacingof producton thea onmarket requiringitswithdrawalfromor themarketshallbeentirelywithoutprejudice of theliabilityto assessment Decision8945EEC herebyrepealed the dateof the onnanm-nd,in thelightparty of thenationalcriminal referred inArticle17l.tolawapplyinginthe inquestion.case

Aruc1e15 Article19
Every followingtwo theyears dateof adopnon,theCommissionshallsubmit theimplementationa reporton ThisDirectiveaddressedtheMemberStates.toof thisDirective the Europeanto ParliamentandtheCoundl.

Done Luxembourg,29June1992.at~~ Articlere
FortheCouncilFouryearsfmtnthedatereferred in Article171,to onthe basisof Commission ThePresidenta the otpetimcereportonacquired.togetherwithappropriateproposals.theCouncil CarlosBORRECO
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Produktsäkerhetslag 1988:1604

Inledande bestämmelser

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

åläggas lämna säkerhetsinformation,att

förbjudas tillhandahållaatt och tjänster säljförbud,varor

åläggas lämna varningsinformation,att

4. åläggas återkallaatt och tjänster återkallelse,varor

5. förbjudas att exportförbud.exportera varor

Lagen tillämpas i fråga och tjänster tillhandahållsom varor som
i näringsverksamhet och konsumenter i inte obetydligsom
omfattning utnyttjar eller kan komma utnyttja för enskiltatt
bmk. Lag 1991:358.

2 § Vad sägs i denna lag tillhandahållandesom och över-om
låtelse gäller även erbjudandeav en ochvara upplåtelseom av
nyttjanderätt till en vara.

3 § Ett åläggande eller förbud enligtett denna lag får inte
meddelas i den mån det i författning eller i beslutannan av
myndighet har meddelats särskilda bestämmelser ellerom varan
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förbudetelleråläggandetändamålmed somtjänsten samma
fylla.skulle

ochlagdennaövertillsyn attutövarKonsumentverket§4
Enefterlevs.denstödmedmeddelatsharföreskrifter avsom

reglertillskall attförfattningenligt semyndighet, annansom
efter-tjänsterellervissai frågaproduktsäkerhet varoromom

ochlagdennaenligttillsynsmyndighet ävendockärlevs,
den.stödmedmeddelatsharföreskrifter avsom

alltidfårlagenligt dennaförbudelleråläggandefrågaEn om
tillsynsmyndig-inte ärverketOmkonsumentverket.hosväckas

skallgäller,frågantjänstellerdenbeträffande somhet vara
tillöverlämnasogrundad,uppenbartinte ärdenfrågan, om

tillsynsmyndigheten.

Åläggande säkerhetsinformationom

tjänst,eller utannäringsidkare enTillhandahåller§ vara5 enen
före-förbetydelsesärskild attharinformationlämna somatt
ellerpåskadaorsakartjänsten personellerbygga att varan

lämnahonomålägga attmarknadsdomstolenkanegendom,
liknandeÅläggandet får även annaninformation. avsesådan

skaderisk.medtjänsteller sammavara

skallinformationenÅläggandet innebärafår att

egendomdeneller sommärkninglämnas varangenom
ellermedföljerbruksanvisning varanieller somtjänsten avser

egendomen,

säljställen,påformitillhandahållas2. annan

näringsid-framställningarandraeller somilämnas annonser
marknadsföringen,vidanvänderkaren
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4. lämnas i viss form till konsument begär det.som

Säliförbud m. m.

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

skaderisk.samma

Exportfiirbud

6 § Tillhandahållera näringsidkare innebären en vara som
särskild risk för allvarlig skada på kan marknadsdom-person,
stolen förbjuda honom att Förbudetexportera får ävenvaran.

liknandeavse annan med skaderisk.vara Lagsamma
1991:358.

Åläggande varningsinformationom

§7 Har näringsidkare överlåtiten eller utfört tjänsten vara en
medför särskild risk försom skada på eller egendom,person

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

Informationen skall lämnas på sådant sätt den kanatt antas
komma till de berördas kännedom, direkta meddelanden,genom

eller andra framställningarannonser näringsidkaresom an-
vänder vid marknadsföring. Informationen skall lämnas i en
omfattning är skälig med hänsyn tillsom behovet före-attav
bygga skadefall.
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Åläggande återkallelseom

särskildmedföröverlåtitnäringsidkare8 § Har somvaraenen
Marknadsdom-kanegendom,ellerpårisk för skada person

inneharfrån demåterkallahonomstolen ålägga att somvaran
Äterkallelsen medskäligomfattning äriskeskallden. somen

skadefall.förebyggatill behovethänsyn attav

Åläggandet näringsidkarenskall attavse

rättelse,tillhänför sigskaderiskenfeldetavhjälper som

felfrilevererarochtillbaka avvaraannan,tar envaran
utbyte,slagmotsvarandeellersamma

återgång.ersättning för denoch lämnartillbakatar varan

Åläggandet skyldignäringsidkaren ärinnebära attskall att
villkor.på vissaåtgärdenvidtainnehavarnaerbjuda sig att

bliförväntaserbjudandet kansåVillkoren skall bestämmas att
erbjudan-innebäraskallVillkoren attinnehavarna.godtaget av

ellerkostnadväsentligtidinom skäligskall fullgörasdet utan
skall ersätt-Vid återgångutnyttjar det.för demolägenhet som

återan-förkostnadernaåterlämnade attningen för det motsvara
Finnsmotsvarande slag.ellerskaffa sammavara avnyen

återgångsersättningenfrånfår avdragtill det,skälsärskilda
haft.hakaninnehavarnaför dengöras ansesnytta varanavsom

sådanahindraförsärskilda skäl krävs attOm det attav
utbytesamband medtillbaka itagitsexemplar vara somav en

egendom,ellerallvarlig skada påorsakaråtergångeller person
förstöralåtanäringsidkarenMarknadsdomstolen ålägga attfår

Lagexemplaren.oskadliggöra de återtagnaeller sättannat
1994:610.
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9 § Har näringsidkare utfört tjänsten så särskild risk föratten
skada på eller egendom uppkommitperson kan Marknadsdom-
stolen ålägga honom återkalla tjänstenatt från dem, åt vilka
tjänsten utförts. Detsamma gäller i fråga dem inneharom som

Återkallelsenegendom tjänstensom avsett. skall ske i en om-
fattning är skälig med hänsyn tillsom behovet förebyggaattav
skadefall.

Åläggandet skall näringsidkarenatt själv avhjälperavse det fel
skaderisken hänför sig tillsom eller lämnar ersättning för felets

avhjälpande När ersättninggenom utgår,annan. skall den, om
så behövs, täcka även kostnaden för återställa denatt egendom

tjänsten isom ursprungligtavsett skick. Lag 1994:610.

10 § Ett åläggande enligt 8 eller 9 § skall innebära närings-att
idkaren är skyldig tillkännage erbjudandetatt och villkoren för
detta skaderisken.samt För tillkännagivandet tillämpas 7 §
andra stycket varningsinformation.om

Gemensamma bestämmelser ålägganden varningsin-om om
formation återkallelseoch

11 § Ett åläggande enligt 7--9 § får meddelas endast det kanom
få skadeförebyggandeantas verkanen inte är obetydlig.som

Vid prövningen skall skaderisken omständigheternasamt i
Ärövrigt beaktas. fråga eller tjänstom en vara om en som

egendom skallavsett särskilt beaktas i vilken omfattning varan
eller egendomen kan finnas i behållantas och i bruk.

12 § Ett åläggande enligt 7--9 § kan flera näringsid-som avse
kare får begränsas till gälla någon elleratt några dem. Vidav
sådan begränsning bör hänsyn till hartas de bästavem som
förutsättningarna uppfylla ändamåletatt med åläggandet, vem

först fört eller tjänstensom på marknadenvaran och vilken
verkan åläggandet får för näringsidkaren.
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allagällertjänstelleråterkallaEtt åläggande att envaraen
beträffandeintedettjänsten,eller ettexemplar omvaranav

tillhandahållits denhardetvisst framgårexemplar att av
åläggandet.fåttnäringsidkare som

7--9 § kanenligtåläggandemeddelasnäringsidkare kanEn som
tillmedverkamarknadsdomstolen atti stället åläggas attav

meddelatsharåläggande,sådantgenomföra annanett ensom
näringsidkare.

upphördenäringsidkarenförflutit sedan13 § Har tio åränmer
åläggandefårtjänsten,ellertillhandahålla ett omatt varan

tillsynsmyndighetenendastmeddelas honomåterkallelse om
stycket17 § andraisammanslutningsådaneller som avsesen

åter-skriftligt påframställt kravtioårsfristens utgång harföre
kallelse.

meddelas någon7--9. § inte kan14 § åläggande enligtOm ett
skall tillsyns-åtgärden,genomföraförmårnäringsidkare som

omfattning iskäligvarningsinformation imyndigheten lämna
ellerskada påförebyggaförden mån det behövs att person

egendom.

Vite

12 tredje§5--9 § ellerförbud enligt§ eller15 Ett åläggande ett
skälsärskilda ärintevite, detförenas medstycket skall avom

obehövligt.

Handläggningsregler

förvidtasbehöver16 § enligt lagOm åtgärder denna att mot-
ellerskada påorsakartjänstverka elleratt personvara enen
medförhandlingartillsynsmyndighetenböregendom, ta upp

i syfteförbudåläggande ellermeddelasnäringsidkare kansom
åtgärder. Vadbehövligagenomförasigdenne skall åta attatt
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gällersagts dock inte,som sakennu brådskar ellerom om-
ständigheterna i övrigt talar förhandlingarmot att tas upp.

17 § Finner tillsynsmyndigheten åläggandeatt ett eller ett
förbud enligt 5--9 § eller 12 § tredje stycket behövs, skall
myndigheten överlämna frågan till konsumentombudsmannen.
Delar konsumentombudsmannen tillsynsmyndighetens uppfatt-
ning, skall han ansöka hos marknadsdomstolen sådantom
åläggande eller förbud.

Beslutar i något fall änannat i 6 § tillsynsmyn-som avses a en
dighet inte framställaatt begäran enligt första stycketen eller
konsumentombudsmannen inte göraatt ansökan hos marknads-
domstolen, får ansökan göras sammanslutning konsu-av en av

arbetstagarementer, eller näringsidkare. Lag 1991:358.

18 § En fråga åläggande eller förbudom enligt 5--9 § eller 12 §
tredje stycket tas marknadsdomstolen efterupp av ansökan.

19 § En näringsidkare är skyldig på anmaningatt till-av en
synsmyndighet eller konsumentombudsmannenav yttrandeavge
och lämna upplysningar i ärende enligt 5--9ett § eller 12 §
tredje stycket. Näringsidkaren är även skyldig tillhandahållaatt
handlingar, och liknande,Varuprover kan ha betydelse försom
utredningen.

Om anmaning enligt förstaen stycket inte följs, får tillsynsmyn-
digheten eller konsumentombudsmannen förelägga näringsid-
karen fullgöra sinatt skyldighet vid vite.

För och liknande,Varuprover tillhandahålls enligt förstasom
stycket, har näringsidkaren tillrätt ersättning tillsynsmyndig-av
heten eller konsumentombudsmannen, det finns särskildaom
skäl.
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5--9 §enligtförbudelleråläggandefrågai20 § beslutEtt om
påfråga prövasintehindrarstyckettredje att12 §eller samma

föran-skälsärskiltellerförhållandenändrade annatnärnytt,
18 §§17 ochgällerprövningförnyadtalanFörleder det. om

näringsidkare.berördförstalannärutom av

förbudelleråläggandeskäl, kansärskildafinns§ Om det21
tidenförmeddelas ävenstyckettredje12 §5--9 § ellerenligt

avgjorts.slutligt harfrågantill dess

återkallelseföreläggandenochforbuds-Informations-,

förut-finnsvikt,störreinte ärfall,i visst22 § Om det avsom
125--9 § ellerenligtförbudelleråläggandeförsättningar ettett

efter begärankonsumentombudsmannenfårstycket,tredje§
vite§ vid17isägssom

ellersäkerhetsinformationlämnanäringsidkarenålägga att
informations-styckettredje12 §enligtinformationvarnings-

föreläggande,

tillhandahållafortsättanäringsidkaren vara2. förbjuda att en
förbudsföreläggande,ellertjänsteller exporteraatt varaenen

ellertjänst attåterkallanäringsidkarenålägga att envaraen
återkallelse-stycket12 tredje§enligtåterkallelsetillmedverka

föreläggande.

omedelbartgodkännasföreläggandetskallgällandebliFör att
gällerföreläggande ettgodkäntEtttidsfrist.viss someller inom

5--9 §enligtmarknadsdomstolenförbudelleråläggande ett av
sedaninkommergodkännandeEttstycket.tredje12 §eller som

verkan.gått ärhartidsfristen utanutföreläggandetden i utsatta
1991:358.Lag
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23 § Vad sägs i 20 § skall tillämpassom i fråga informa-om
tions-, förbuds- och återkallelseförelägganden.

Tillsyn m.m.

24 § En näringsidkare har fått åläggande eller förbudsom enligt
5--9 § eller 12 § tredje stycket är skyldig anmaningatt av
tillsynsmyndigheten yttrande och lämna upplysningar,avge som
behövs för tillsynen över åläggandetatt eller förbudet följs.
Näringsidkaren är även skyldig på anmaningatt myndighetenav
tillhandahålla handlingar, och liknande, behövsVaruprover som
för tillsynen.

Följer näringsidkare inteen anmaning enligt första stycket,en
får tillsynsmyndigheten förelägga honom fullgöra sinatt skyl-
dighet vid vite.

För och liknande, tillhandahållsVaruprover enligt förstasom
stycket, har näringsidkaren rätt till ersättning tillsynsmyndig-av
heten, det finns särskilda skäl.om

Föreskrifter skyldighet för den skallom tillhandahållasom
och liknande enligt förstaVaruprover stycket till-ersättaatt

synsmyndigheten kostnader för provtagning och undersökning
får meddelasav regeringenprov eller den myndighetav som

regeringen bestämmer.

25 § Talan utdömande vite förelagtsom tillsyns-av som av en
myndighet eller konsumentombudsmannen förs vid allmän
domstol den utfärdat föreläggandet.av Har vitetsom förelagts

marknadsdomstolen, förs talanav konsumentombudsmannen.av
Om vitet förelagts på talan sammanslutning iav en som avses
17 § andra stycket får talan utdömande föras ävenom av sam-
manslutningen.
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Överklagande

överklagas,intefårlagdennaenligtbeslut§ Följande26

andrastycketandra4 §enligtkonsumentverketbeslut av
meningen,

1716 eller14,enligttillsynsmyndighetbeslut enav

17enligtkonsumentombudsmannenbeslut av

konsumentombuds-ellertillsynsmyndighetbeslut4. avav en
meningenförstastycketförsta19 §enligtanmaningmannen om

anmaning,sådaneftervitesföreläggandeeller om

för-informations-,konsumentombudsmannenbeslut omav
22enligtåterkallelseföreläggandeellerbuds-

tillsynsmyn-ellerkonsumentombudsmannenbeslut enavav
25enligtdighet

konsumentombudsman-ellertillsynsmyndighetBeslut avenav
tillsynsmyndighet19 eller§ifrågai enavavsessomannannen

klagasöverstyckenaförsta--tredje§i 24frågai avsessomen
tillsynsmyn-beslutgällerDetsammakammarrätten. enhos av

stycket.fjärde24 §iföreskrifterenligtdighet avsessom

Övergångsbestämmelser

1988:1604

1989.juli1kraft deniträderlagDenna

fårstyckettredje12 §eller7--9 §enligtåläggandeEtt
ikraftträdandetefterhanendastnäringsidkaremeddelas omen
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överlåtit sådana eller utfört sådana tjänster âläggandetvaror som
kan avse.

Har förbudsföreläggande eller informationsföreläggan-ett ett
de rör produktsäkerhet meddelats enligt marknadsföringsla-som

1975:1418 före ikraftträdandet, och har den i föreläggan-gen
det tidsfristen för godkännandeutsatta inte gått får god-ut, ett
kännande lämnas inom den angivna tidsfristen. Föreläggandet
får i så fall verkan motsvarande föreläggande enligtsamma som
22 § i denna lag.
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