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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av lagstiftningen om allmän produktsäkerhet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att produktsä-
kerhetslagen i sin helhet skall ersättas med en 
ny lag om konsumtionsvarors och konsu-
menttjänsters säkerhet.  

Lagens tillämpningsområde föreslås bli ut-
vidgat jämfört med produktsäkerhetslagens 
tillämpningsområde så att de skyldigheter 
och påföljder som genom lag kan åläggas en 
näringsidkare också kan åläggas sådana 
tjänsteleverantörer som överlåter varor eller 
tjänster att användas av personer som kan 
jämställas med konsumenter. 

Enligt förslaget skall tillsynsmyndigheterna 
på de villkor som anges i lagen kunna för-
bjuda export av farliga konsumtionsvaror, 

om varorna kan medföra en allvarlig risk för 
hälsan.  

Genom den nya lagen skall Europaparla-
mentets och rådets reviderade direktiv om 
allmän produktsäkerhet genomföras i Fin-
land. 

Samtidigt föreslås att det stiftas en lag om 
underrättelser till Europeiska gemenskaper-
nas kommission om åtgärder för att begränsa 
utsläppande på marknaden, saluföring eller 
användning av vissa produkter som medför 
allvarlig risk. 

Lagarna avses träda i kraft den 15 januari 
2004. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Gällande bestämmelser 

Produktsäkerhetslagens tillämpningsområde 

Produktsäkerhetslagen (914/1986) trädde i 
kraft den 1 maj 1987. Under den tid som la-
gen har varit i kraft har i lagen gjorts några 
mindre ändringar som huvudsakligen har haft 
samband med vissa administrativa omorgani-
sationer som har inverkat på tillsynsmyndig-
heternas organisation. 

Produktsäkerhetslagen genomgick en om-
fattande revidering år 1993 (539/1993). Då 
utvidgades bland annat lagens tillämpnings-
område så att lagen nu omfattar också kon-
sumenttjänster. I samband med detta utvid-
gades produktsäkerhetslagens tillämpnings-
område också så att vad lagen om produktsä-
kerhet stadgar om konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster gäller i huvudsak även va-
ror och tjänster som en näringsidkare överlå-
ter till skolor, sjukhus, daghem eller andra 
motsvarande inrättningar eller till kommuner, 
samkommuner, församlingar eller andra of-
fentliga sammanslutningar, ideella förening-
ar, bostadsaktiebolag eller andra samman-
slutningar som äger fastigheter, om dessa på 
annat sätt än i samband med näringsverk-
samhet överlåter varorna eller tjänsterna för 
att användas av personer som kan jämställas 
med konsumenter. 

Till produktsäkerhetslagen fogades också 
bestämmelser på basis av vilka vissa till-
synsmyndigheter under vissa omständigheter 
kan meddela näringsidkare ett temporärt för-
bud. Till lagen fogades likaledes bestämmel-
ser om s.k. återkallande vilket innebär att en 
tillsynsmyndighet kan ålägga en näringsidka-
re att vidta åtgärder när farliga konsumtions-

varor eller konsumenttjänster redan finns i 
konsumentens besittning. I samband med 
lagändringen preciserades den allmänna 
skyldigheten att iaktta omsorg som redan in-
gick i produktsäkerhetslagen så att närings-
idkaren skall underrätta tillsynsmyndigheten 
om han får kännedom om att en konsum-
tionsvara eller konsumenttjänst som anknyter 
till hans näringsverksamhet medför fara för 
konsumentens hälsa eller egendom. 

Revideringen av produktsäkerhetslagen år 
1993 utgjorde en del av det nationella ge-
nomförandet av rådets direktiv 92/59/EEG av 
den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet. 

Produktsäkerhetslagen gäller konsumtions-
varor som en näringsidkare tillverkar, salu-
håller, säljer eller på annat sätt i samband 
med sin näringsverksamhet överlåter eller 
importerar samt konsumenttjänster som en 
näringsidkare utför, saluhåller, säljer eller på 
annat sätt överlåter i samband med sin när-
ingsverksamhet. Den nuvarande lagen inne-
håller inte någon definition på näringsidkare. 
I motiveringen till regeringens proposition 
(RP 40/1988 rd) som ledde till stiftandet av 
produktsäkerhetslagen konstateras att med en 
näringsidkare avses i produktsäkerhetslagen 
samma sak som i konsumentskyddslagen 
(38/1978). 

Med konsumtionsvaror avses i produktsä-
kerhetslagen sådana varor och med konsu-
menttjänster sådana tjänster som är avsedda 
för eller som i väsentlig omfattning används 
för enskild konsumtion. Således omfattar 
produktsäkerhetslagens tillämpningsområde 
bl.a. sådana konsumtionsvaror som kan 
komma att användas av konsumenter, även 
om näringsidkaren ursprungligen inte har av-
sett detta. 



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

5

Produktsäkerhetslagen gäller såväl nya som 
begagnade konsumtionsvaror, även om det i 
förordningen om uppgifter om konsumtions-
varor (97/1987), som givits med stöd av pro-
duktsäkerhetslagen, stadgas något annorlun-
da om begagnade konsumtionsvaror än om 
nya. 

Produktsäkerhetslagens tillämpningsområ-
de har sedan 1993 enligt 1 a § gällt även va-
ror och tjänster som en näringsidkare överlå-
ter till skolor, sjukhus, daghem eller andra 
motsvarande inrättningar eller till kommuner, 
samkommuner, församlingar eller andra of-
fentliga samfund, ideella föreningar, bostads-
aktiebolag eller andra sammanslutningar som 
äger bostadshus, om dessa på annat sätt än i 
samband med näringsverksamhet överlåter 
varorna eller tjänsterna för att användas av 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter. Enligt 1 a § produktsäkerhetslagen till-
lämpas dock inte bestämmelserna om åter-
kallande på dessa varor och tjänster. Med 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter avses personer som inte skaffar varorna 
för personligt bruk och inte för att användas i 
privata hushåll. Noteras bör att enligt den 
gällande lagen kan en näringsidkare som har 
levererat varor eller tjänster till de ovan 
nämnda sammanslutningarna betraktas som 
ansvarig part. Däremot kan enligt den gäl-
lande lagen inte tillsynsåtgärder vidtas mot 
de sammanslutningar, såsom skolor, daghem, 
sjukhus eller bostadsaktiebolag, som överlå-
ter varor eller tjänster för att användas av 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter, t.ex. skolbarn, barn på daghem, patienter 
eller de boende i ett bostadsaktiebolag.  

Den ovan nämnda 1 a § gäller inte situatio-
ner där en sammanslutning skaffar varor eller 
tjänster för att användas av de anställda. 
Skyddet av arbetstagare omfattas för hälso-
riskernas del av arbetarskyddslagstiftningen. 
Produktsäkerhetslagen är sekundär och till-
lämpas enligt 2 § inte på konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster i den mån det i en an-
nan lag eller med stöd av en annan lag sär-
skilt stadgas eller bestäms om förebyggande 
av risker för hälsa eller egendom vilka såda-
na varor eller tjänster medför. Arbetstagare 
kan inte betraktas som personer som kan 
jämställas med konsumenter. 

Den sekundära karaktären av produktsä-

kerhetslagen som 2 § föreskriver betyder att 
flera författningar om varors och tjänsters sä-
kerhet som hör till speciallagstiftning äger 
tillämpning i stället för produktsäkerhetsla-
gen. Som exempel på sådan lagstiftning kan 
nämnas livsmedelslagstiftningen, vägtrafik-
lagstiftningen, kemikalielagstiftningen, lag-
stiftningen angående läkemedel och medicin-
teknisk utrustning, elsäkerhetslagstiftningen 
och tobakslagstiftningen. 

 
Begränsningar av tillämpningsområdet 

Enligt 2 § produktsäkerhetslagen tillämpas 
lagen inte på konsumtionsvaror som skall 
exporteras eller transporteras genom landet. 

Lagen tillämpas således inte på konsum-
tionsvaror som tillverkas i Finland enbart för 
att exporteras. Begränsningen av tillämp-
ningsområdet i fråga om export betyder ock-
så att produktsäkerhetslagen inte hindrar ex-
port av en produkt som är förbjuden i Finland 
med stöd av produktsäkerhetslagen, om inte 
tillsynsmyndigheten enligt 13 § bestämmer 
att en vara som näringsidkaren har i sin be-
sittning skall förstöras eller beslutar om and-
ra åtgärder beträffande varan. Export och 
import av konsumenttjänster sker tydligen i 
ganska liten omfattning. Sådana andra varor 
än egentliga konsumtionsvaror som används 
i samband med utförandet av tjänster rör sig 
dock över gränserna. Nuförtiden är det inte 
möjligt att med stöd av produktsäkerhetsla-
gen ingripa i exporten av dylika varor, om 
inte tillsynsmyndigheten på basis av 13 § be-
stämmer att varan måste förstöras eller beslu-
tar om andra åtgärder beträffande varan.  

Med export avses i detta sammanhang ex-
port till tredje länder dvs. länder utanför 
EU/EES-området. Sådana konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster samt andra varor och 
tjänster som avses i produktsäkerhetslagen 
och som på basis av ett beslut av tillsyns-
myndighet inte får tillverkas, saluhållas, im-
porteras, säljas eller överlåtas på annat sätt i 
samband med näringsverksamhet i Finland, 
får inte exporteras till andra länder inom den 
inre marknaden. 
 
Skyddsobjektet 

Det som enligt produktsäkerhetslagen skall 
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skyddas är konsumentens liv, hälsa och 
egendom. Detta framgår bland annat av den 
skyldighet att iaktta omsorg som i 3 § åläggs 
näringsidkaren. Näringsidkaren skall iaktta 
sådan av omständigheterna påkallad omsorg 
att en konsumtionsvara eller en konsument-
tjänst inte medför risk för konsumentens häl-
sa eller egendom. 

Det är inte möjligt att med stöd av produkt-
säkerhetslagen ingripa i miljöolägenheter 
även om miljökonsekvenser som ansluter sig 
till konsumtionsvaror eller konsumenttjänster 
kan ha indirekta skadliga effekter på hälsan. 
Säkerhetsfrågor som rör arbetsmiljön hör inte 
till produktsäkerhetslagens tillämpningsom-
råde. De båda nämnda områdena omfattas av 
egen speciallagstiftning. 

Produktsäkerhetslagen tillämpas inte på 
konsumtionsvaror eller konsumenttjänster 
som inte lämpar sig för sitt huvudsakliga an-
vändningsändamål om de inte medför risk för 
hälsa eller egendom. 

Näringsidkarens skyldighet att iaktta om-
sorg och att underrätta tillsynsmyndigheten 

Enligt 3 § produktsäkerhetslagen skall när-
ingsidkaren iaktta sådan av omständigheterna 
påkallad omsorg att en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst inte medför risk för konsu-
mentens hälsa eller egendom. 

Denna paragraf kompletterades i samband 
med revideringen av produktsäkerhetslagen 
år 1993 genom ett 2 mom. som föreskriver 
att om en näringsidkare får vetskap om att en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst med-
för risk för konsumentens hälsa eller egen-
dom, skall han omedelbart underrätta till-
synsmyndigheterna. Näringsidkaren skall 
samtidigt uppge vilka åtgärder han redan vid-
tagit med anledning av faran.  

Utgångspunkten för denna bestämmelse är 
att en näringsidkare har bättre möjligheter än 
en konsument att skaffa uppgifter om en 
konsumtionsvaras eller konsumenttjänsts 
kvalitet, egenskaper och sammansättning 
samt om ett riktigt och säkert sätt att använda 
den samt om skötseln, underhållet och förva-
ringen av den.  

Skyldigheten att iaktta omsorg kan anses 
omfatta också en plikt att frivilligt och på 
eget initiativ eliminera riskfaktorer i anslut-
ning till varor eller tjänster som redan finns 
på marknaden eller i konsumenternas besitt-

ning. Den skyldighet att samarbeta med 
myndigheterna som ingår i skyldigheten att 
iaktta omsorg har ett mer vidsträckt innehåll 
än näringsidkarens skyldighet enligt 8 § pro-
duktsäkerhetslagen att lämna tillsynsmyn-
digheten de uppgifter och den hjälp som be-
hövs för tillsynen. 

Näringsidkaren är ofta den första ”instans” 
som får veta om de säkerhetsproblem som 
uppstår i anslutning till konsumtionsvaror el-
ler konsumenttjänster. Vid skador eller 
olycksfall tar konsumenterna ofta kontakt 
med den näringsidkare som sålt konsum-
tionsvaran eller konsumenttjänsten. Varutill-
verkaren kan i samband med sin egen prov-
nings- eller testningsverksamhet få känne-
dom om säkerhetsproblem som har uppstått i 
samband med konsumtionsvaror eller kon-
sumenttjänster som redan finns på markna-
den. Importören kan genom sina affärskon-
takter få kännedom om skador som en kon-
sumtionsvara eller konsumenttjänst har med-
fört i andra länder. 

Av denna anledning skall en näringsidkare 
när han får kännedom om att en konsum-
tionsvara eller konsumenttjänst med anknyt-
ning till hans näringsverksamhet medför risk 
för konsumentens hälsa eller egendom under-
rätta tillsynsmyndigheten om detta. Produkt-
säkerhetslagen preciserar inte vilken till-
synsmyndighet som skall underrättas. 

Om näringsidkaren försummar sin plikt att 
underrätta tillsynsmyndigheten kan fallet be-
dömas enligt straffbestämmelserna i 17 § 
produktsäkerhetslagen. Den gällande lagen 
föreskriver inte några direkta påföljder för 
försummelse av underrättelseskyldigheten. 
 
 
Definitionen av farliga konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster i produktsäkerhetslagen 

Enligt 4 § 1 mom. produktsäkerhetslagen 
kan en konsumtionsvara anses vara farlig för 
hälsan om den kan orsaka skada, förgiftning, 
sjukdom eller annan risk för hälsan på grund 
av fel eller brist i sin konstruktion eller sam-
mansättning eller på grund av att osanna, vil-
seledande eller bristfälliga uppgifter lämnats 
om varan. En konsumenttjänst anses vara far-
lig för hälsan om den orsakar skada, förgift-
ning, sjukdom eller annan risk för hälsan på 



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

7

grund av fel eller brist i anslutning till dess 
utförande eller på grund av fel eller brist i 
konstruktionen eller sammansättningen hos 
en vara som används i samband med tjänsten 
eller på grund av att osanna, vilseledande el-
ler bristfälliga uppgifter lämnats om tjänsten.  

Enligt 4 § 2 mom. anses en konsumtionsva-
ra vara farlig för egendom om den på grund 
av omständigheter som nämns i 1 mom. kan 
vålla skada på ett annat föremål eller annan 
egendom. En konsumenttjänst anses vara far-
lig för egendom om den på grund av omstän-
digheter som nämns i 1 mom. kan vålla ska-
da på egendom. 

Existensen av fara bedöms vanligtvis i si-
tuationer där konsumtionsvaran eller konsu-
menttjänsten används för avsett ändamål. Så-
ledes har till exempel de uppgifter som när-
ingsidkaren lämnar om konsumtionsvaran el-
ler konsumenttjänster i regel stor betydelse. 
Uppmärksamhet kan dock fästas även vid 
den grupp konsumenter som skall använda 
varan. Sålunda bör i fråga om varor som är 
avsedda för barn hänsyn tas även till förutse-
bar felaktig användning. 

Som det har konstaterats ovan omfattar la-
gen också bland annat sådana varor som kan 
komma att användas av konsumenter även 
om detta inte var näringsidkarens ursprungli-
ga avsikt. Det är möjligt att varor som ur-
sprungligen var avsedda endast för yrkes-
mässigt bruk med tiden kommer till allmänt 
bruk också inom den privata konsumtionen. 
 
 
Tillsynsmyndigheter 

Enligt 5 § övervakar Konsumentverket 
iakttagandet av produktsäkerhetslagen och 
med stöd av den utfärdade stadganden, be-
stämmelser och beslut samt planerar och le-
der övervakningen. Konsumentverket inne-
har sålunda en central roll i planeringen och 
genomförandet av marknadsövervakningen 
av varor och tjänster som omfattas av pro-
duktsäkerhetslagen.  

Enligt 5 § 2 mom. skall social- och hälso-
vårdsministeriet vara sakkunnigmyndighet 
vid prövning av om en konsumtionsvara skall 
anses farlig för hälsan. När produktsäkerhets-
lagen trädde i kraft ålades medicinalstyrelsen 
denna uppgift. Senare överfördes uppgiften 

på social- och hälsostyrelsen. Som följd av 
de omorganisationer som genomförts inom 
social- och hälsovårdssektorn har sakkunnig-
uppgiften sedan 1992 sköts av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

I fråga om import av konsumtionsvaror 
skall tullverket enligt 6 § produktsäkerhets-
lagen övervaka iakttagandet av lagen och 
med stöd av den utfärdade stadganden, be-
stämmelser och beslut samt planera övervak-
ningen. 

Enligt 7 § 1 mom. produktsäkerhetslagen 
skall länsstyrelsen inom länet övervaka iakt-
tagandet av lagen och med stöd av den utfär-
dade stadganden, bestämmelser och beslut 
samt styra övervakningen. 

Enligt 7 § 2 och 3 mom. produktsäkerhets-
lagen skall kommunen inom sitt område 
övervaka iakttagandet av lagen och med stöd 
av den utfärdade stadganden, bestämmelser 
och beslut. I kommunen sköts dessa uppgif-
ter av en nämnd eller ett annat kollegialt or-
gan som utsetts av kommunen (kommunal 
tillsynsmyndighet). Fullmäktige kan ge 
nämnden eller organet rätt att överföra sina 
befogenheter på en underlydande tjänstein-
nehavare eller sektion. En kommun kan med 
en annan kommun eller en samkommun 
komma överens om att en uppgift som i den-
na lag föreskrivs för kommunen eller dess 
myndighet och där befogenheten kan överfö-
ras på en tjänsteinnehavare, anförtros en an-
nan kommuns eller samkommuns tjänstein-
nehavare som sköter den under tjänsteansvar. 
En samkommun kan ingå ett avtal som avses 
ovan med en annan samkommun, om med-
lemskommunerna i samkommunen har gett 
sitt samtycke. 

De kommunala tillsynsmyndigheternas be-
fogenheter har dock i 7 § 4 mom. produktsä-
kerhetslagen begränsats så att när det gäller 
de risker för egendom som avses i produksä-
kerhetslagen, skall den kommunala tillsyns-
myndigheten i sådana fall där det inte finns 
stadganden, bestämmelser eller förbud som 
meddelats med stöd av produktsäkerhetsla-
gen endast anmäla de konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster som är farliga för egen-
domen och som myndigheten observerar i 
samband med annan myndighetsutövning till 
Konsumentverket eller länsstyrelsen. 
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Tillsynsmetoder 

Rätt att få uppgifter samt befogenheter att 
ta prov och göra inspektioner. Enligt 8 § 
produktsäkerhetslagen skall en näringsidkare 
inom den tid som tillsynsmyndigheten be-
stämmer lämna myndigheten de uppgifter 
som behövs för tillsynen över iakttagandet av 
produktsäkerhetslagen samt, till den del till-
synen förutsätter det, på uppmaning för 
myndigheterna framlägga sin bokföring och 
korrespondens samt uppvisa sitt lager för 
granskning. Han skall också ge den hjälp 
som myndigheterna härvid behöver. 

Enligt 9 § produktsäkerhetslagen har en 
tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till om-
råde eller till lokal eller annat sådant utrym-
me, om detta är nödvändigt med tanke på den 
övervakning som avses i produktsäkerhetsla-
gen, samt att där utföra inspektioner och vid-
ta andra åtgärder som övervakningen kräver.  

Enligt 10 § 1 mom. produktsäkerhetslagen 
har en tillsynsmyndighet rätt att ta behövliga 
prov på konsumtionsvaror och konsument-
tjänster. Enligt 10 § 2 mom. skall prov som 
avses i 1 mom., om näringsidkaren kräver 
det, ersättas enligt gängse pris, såvida det 
inte vid undersökningen framgår att varan 
inte uppfyller kraven i denna lag eller med 
stöd av den utfärdade stadganden eller be-
stämmelser. Enligt 10 § 3 mom. skall dock 
ingen ersättning betalas för provet, om avgift 
uppbärs för en undersökning som avses i 2 
mom. i enlighet vad som stadgas särskilt. 

Enligt 11 § produktsäkerhetslagen är poli-
sen skyldig att ge tillsynsmyndigheterna 
handräckning för fullgörande av uppgifter 
som består i skaffande av upplysningar och 
utövande av rättent till att ta prov och göra 
inspektioner.  

Förbud, förordnanden och vite. Med stöd 
av 12 § produktsäkerhetslagen är det möjligt 
att förbjuda tillverkning och utbyte av en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst som 
medför risk för hälsa eller egendom. Enligt 
12 § 1 mom.1 punkten produktsäkerhetslagen 
kan Konsumentverket förbjuda tillverkning 
eller utförande, saluhållande och försäljning 
av varan eller tjänsten samt annan överlåtelse 
av en sådan vara eller tjänst i samband med 
näringsverksamhet. Enligt 1 mom. 2 punkten 
kan tullmyndigheten förbjuda import av kon-

sumtionsvaran.  
Tillsynsmyndigheterna vid länsstyrelserna 

och i kommunerna har mer begränsade befo-
genheter i fråga om tillsyn. Om en konsum-
tionsvara eller en konsumenttjänst eller de 
uppgifter som lämnats om dem inte överens-
stämmer med de stadganden och bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av produktsäker-
hetslagen, kan även länsstyrelsen eller den 
kommunala tillsynsmyndigheten meddela 
förbud enligt 1 mom. 1 punkten. Tullmyn-
digheten kan i sådana fall förbjuda import av 
konsumtionsvaran.  

Om näringsidkaren bryter mot förbud en-
ligt 12 § 1 mom. beträffande en viss vara el-
ler tjänst, kan även länsstyrelsen eller den 
kommunala tillsynsmyndigheten enligt 12 § 
3 mom. meddela näringsidkaren sådant för-
bud som avses i 12 § 1 mom. 

Utöver förbud som gäller tills vidare kan 
det även meddelas tidsbundna förbud, och 
förbuden kan förenas med villkor. Förbuden 
kan gälla enskilda näringsidkare eller enskil-
da varor eller tjänster. I allmänhet gäller för-
budet en viss konsumtionsvara eller konsu-
menttjänst men det kan gälla en eller flera 
näringsidkare vars näringsverksamhet har 
samband med den farliga konsumtionsvaran 
eller konsumenttjänsten. 

I 12 a § 1 mom. som fogades till produkt-
säkerhetslagen 1993 föreskrivs att om det är 
uppenbart att en konsumtionsvara eller kon-
sumenttjänst är farlig för hälsan på det sätt 
som avses i 4 § 1 mom., kan Konsumentver-
ket eller tullmyndigheten meddela ett i 12 § 1 
mom. nämnt förbud temporärt. Det temporä-
ra förbudet gäller tills ärendet slutgiltigt av-
gjorts med stöd av 12 § 1 mom. 

Om kriterierna i 12 § 2 mom. uppfylls, dvs. 
bestämmelser på lägre nivå om enskilda va-
ror eller tjänster har utfärdats med stöd av 
produktsäkerhetslagen, kan även länsstyrel-
sen eller den kommunala tillsynsmyndighe-
ten meddela ett temporärt förbud, om det är 
uppenbart att konsumtionsvaran eller konsu-
menttjänsten är farlig för hälsan så som avses 
i 4 § 1 mom. Det temporära förbudet gäller 
tills ärendet slutgiltigt avgjorts av med stöd 
av 12 § 2 mom. 

Enligt 12 a § 3 mom. skall, då ett temporärt 
förbud har meddelats, frågan om att meddela 
förbud enligt 12 § avgöras så snart som möj-



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

9

ligt. 
Om ett förbud som avses i 12 § inte kan 

anses tillräckligt, kan Konsumentverket eller 
tullmyndigheten med stöd av 13 § produkt-
säkerhetslagen bestämma att en vara som 
näringsidkaren har i sin besittning skall för-
störas eller, om detta inte anses ändamålsen-
ligt, besluta om andra åtgärder beträffande 
varan. Med en vara avses i detta samman-
hang både en konsumtionsvara och en vara 
som används i samband med utförandet av en 
konsumenttjänst. En förutsättning för att ett 
förordnande om att varan skall förstöras kan 
ges är att de förbud som föreskrivs i 12 § inte 
anses tillräckliga. Produktsäkerhetslagen in-
nehåller inga bestämmelser om kvarstad utan 
ett förordnande av myndigheten om att en 
vara skall förstöras innebär att näringsidka-
ren måste förstöra varan. I stället för att en 
vara skulle förstöras kan det bestämmas att 
varan används som metallskrot eller fyllning. 

År 1993 kompletterades produktsäkerhets-
lagen genom bestämmelser om återkallande. 
En bestämmelse om återkallande betyder att 
Konsumentverket kan ålägga näringsidkaren 
att vidta åtgärder i fråga om sådana konsum-
tionsvaror eller konsumenttjänster som har 
visat sig medföra fara och som slutanvända-
ren dvs. konsumenten redan har i sin besitt-
ning. 

Enligt 13 a § produktsäkerhetslagen kan 
Konsumentverket, då det med stöd av 12 § 
meddelat ett förbud beträffande en konsum-
tionsvara, ålägga näringsidkaren att i fråga 
om sådana konsumtionsvaror som konsu-
menten redan har i sin besittning vidta åtgär-
der genom vilka den fara som hänför sig till 
konsumtionsvaran kan avvärjas och konsu-
mentens rättsliga ställning tryggas. 

Enligt 13 a § 2 mom. kan näringsidkaren 
genom ett dylikt åläggande beträffande en 
konsumtionsvara förpliktas att  

1) reparera varan så att den fara som föran-
leds av ett fel eller en brist i dess konstruk-
tion eller sammansättning eller av att osanna, 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter läm-
nats om varan avvärjs (reparation), 

2) av konsumenten återta en vara som är 
farlig på det sätt som avses i 4 § 1 mom., 
samt i stället ge en likadan eller likartad ofar-
lig vara (byte), eller 

3) häva köpet (hävning av köp). 

Enligt huvudregeln kan ett åläggande be-
träffande återkallande av en konsumtionsvara 
meddelas endast då Konsumentverket med 
stöd av 12 §. meddelat ett förbud beträffande 
konsumtionsvaran. I 13 a § 3 mom. före-
skrivs dock att Konsumentverket kan medde-
la ett åläggande enligt 1 mom. även i de fall 
där ett förbud som avses i 12 § inte kan med-
delas på grund av att de ifrågavarande kon-
sumtionsvarorna inte längre finns hos när-
ingsidkaren och det finns vägande skäl att 
meddela åläggandet. 

I 13 b § produktsäkerhetslagen finns be-
stämmelser om återkallande av en konsu-
menttjänst. 

I fråga om konsumenttjänster kan enligt 
13 b § 2 mom. näringsidkaren genom ett 
åläggande förpliktas att 

1) rätta till tjänsten så att en fara som föran-
leds av dess utförande eller av ett fel eller en 
brist i konstruktionen eller sammansättningen 
hos en vara som använts i samband med 
tjänsten eller av att osanna och vilseledande 
eller bristfälliga uppgifter lämnats därom av-
värjs (reparation), eller  

2) häva det avtal som ingåtts om konsu-
menttjänsten (hävning av avtal). 

På samma sätt som i fråga om konsum-
tionsvaror är huvudregeln också när det gäll-
er konsumenttjänster att ett åläggande beträf-
fande konsumenttjänsten kan meddelas en-
dast då Konsumentverket med stöd av 12 § 
meddelat ett förbud beträffande konsument-
tjänsten. Det föreskrivs dock i 13 b § 3 mom. 
att Konsumentverket kan meddela ett åläg-
gande enligt 1 mom. även i de fall där ett 
förbud som avses i 12 § inte kan meddelas på 
grund av att näringsidkaren inte längre utför 
ifrågavarande konsumenttjänster och det 
finns vägande skäl att meddela åläggandet. 

Av tillsynsmyndigheterna kan endast Kon-
sumentverket ålägga näringsidkaren att inle-
da ett förfarande för återkallande. Avsikten 
har varit att säkerställa att praxisen i fråga 
om återkallande skulle bli enhetlig och att det 
t.ex. inte skulle uppstå stora skillnader mel-
lan olika områden och orter i landet. De regi-
onala och lokala tillsynsmyndigheterna kan 
dock hjälpa Konsumentverket vid tillsynen 
över att åläggandet fullgörs. 

Möjligheten att ålägga näringsidkaren att 
inleda förfarandet för återkallande är avsett 
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att vara ett medel som kan tillgripas när and-
ra åtgärder inte räcker till för att man skulle 
kunna avvärja en fara som är förenad med en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst. Om 
näringsidkaren går med på att frivilligt ordna 
med återkallande på ett sätt som tillfredsstäl-
ler Konsumentverket, behövs inget åläggan-
de.  

Bestämmelserna i 13 a och 13 b § produkt-
säkerhetslagen om återkallande påminner till 
vissa delar bestämmelserna i 5 och 8 kap. 
konsumentskyddslagen om säljarens ansvar 
för fel. Konsumentskyddslagens bestämmel-
ser kan dock komma att äga tillämpning en-
dast då en enskild konsument åberopar dem 
antingen i domstol eller vid ett förfarande för 
lösning av konsumenttvister utanför domstol. 
Bestämmelserna i produktsäkerhetslagen om 
inledande av ett förförande för återkallande 
har alltså mer vidsträckta verkningar och är 
snabbare ur konsumentens synvinkel. 

I produktsäkerhetslagen har det dock när-
mast i informationssyfte tagits in en 13 c § 
där det konstateras att utöver vad som stad-
gas i 13 a och 13 b § skall i fråga om konsu-
mentens och den näringsidkares rättigheter 
och skyldigheter som sålt varan eller tjänsten 
iakttas vad som stadgas i konsumentskydds-
lagen och köplagen (355/1987) eller stadgas 
och bestäms med stöd av nämnda lagar. Kon-
sumenten är dock berättigad till en sådan rät-
telseåtgärd som avses i 13 a och 13 b § även 
om han inte gjort någon felanmälan eller kan 
returnera varan eller tjänsten i väsentligen 
oförändrat eller oförminskat skick. 

Enligt 14 § produktsäkerhetslagen kan den 
tillsynsmyndighet som meddelat ett förbud 
som avses i 12 eller 12 a § eller ett förord-
nande som avses i 13 a eller 13 b § ålägga 
näringsidkaren att på lämpligt sätt informera 
om förbudet eller förordnandet, om den risk 
som ansluter sig till varan eller tjänsten eller 
användningen av varan eller tjänsten och om 
konsumentens rättigheter. Bestämmelsen i 
produktsäkerhetslagen om åläggande av in-
formationsskyldighet är således för närva-
rande kopplad till situationer där tillsyns-
myndigheten har meddelat ett förbud som 
avses i 12 eller 12 a § eller ett förordnande 
som avses i 13 a eller 13 b §.  

Enligt 15 § produktsäkerhetslagen skall ett 
beslut som en tillsynsmyndighet fattat med 

stöd av 12, 12 a och 13 § samt ett förordnan-
de som en tillsynsmyndighet har meddelat 
med stöd av 13 a eller 13 b § eller informa-
tionsskyldighet som tillsynsmyndigheten fö-
reskrivit med stöd av 14 § förstärkas med 
vite, om detta inte av särskilda skäl är obe-
hövligt.  

Tillsynsmyndigheten kan med stöd av 15 § 
2 mom. förelägga vite till förstärkande av 
den skyldighet att lämna uppgifter och fram-
lägga handlingar som anges i 8 §.  

Enligt 15 § 3 mom. dömer länsstyrelsen ut 
vite som nämns i 1 och 2 mom. 

 
 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

Enligt 16 § 1 mom. produktsäkerhetslagen 
får den som vid fullgörande av en uppgift 
som avses i denna lag har tagit del av uppgif-
ter som omfattas av affärs- eller yrkeshem-
ligheten utan hinder av bestämmelserna om 
sekretess i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) lämna ut upp-
gifterna till en tillsynsmyndighet för fullgö-
rande av en övervakningsuppgift, till social- 
och hälsovårdsministeriet i dess egenskap av 
sakkunnigmyndighet samt till åklagar- och 
polismyndigheterna för utredning av brott.  

I 16 § 2 mom. finns bestämmelser om läm-
nande av uppgifter till myndigheterna i ett 
annat land. Om det finns skäl att misstänka 
att en konsumtionsvara som tillsynsmyndig-
heten konstaterat vara förlig för hälsa eller 
egendom utbjuds till salu såsom konsum-
tionsvara i ett annat land, får uppgifter i sa-
ken lämnas till en tillsynsmyndighet i det 
andra landet. Härvid skall bestämmelserna 
om handlingssekretess i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet iakttas. 
 
 
Straffstadganden 

17 § produktsäherhetslagens har nyligen 
ändrats i samband med en revidering av 44 
kap. strafflagen om brott som äventyrar and-
ras hälsa och säkerhet (400/2002). Bestäm-
melserna i 44 kap. 1 § strafflagen gäller häl-
sobrott. Där sägs att den som uppsåtligen el-
ler av grov oaktsamhet i sin verksamhet i 
strid med 
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1) lagen om bekämpningsmedel 
(327/1969), 

2) produktsäkerhetslagen, 
3) kemikalielagen (744/1989), 
4) hälsoskyddslagen (763/1994), 
5) livsmedelslagen (361/1995) eller 
6) lagen om livsmedelshygien i fråga om 

animaliska livsmedel (1195/1996) 
eller i strid med bestämmelser eller all-

männa eller särskilda föreskrifter som utfär-
dats med stöd av nämnda lagar tillverkar, be-
handlar, för eller uppsåtligen försöker föra in 
i landet, innehar, lagrar, transporterar, håller 
till salu, förmedlar eller överlåter varor eller 
ämnen så att gärningen är ägnad att orsaka 
fara för någon annans liv eller hälsa skall, om 
inte strängare straff för gärningen bestäms 
någon annanstans i lag, för hälsobrott dömas 
till böter eller fängelse i högst sex månader. 

I 44 kap. 1 § strafflagen föreskrivs att om 
strängare straff för gärningen inte bestäms 
någon annanstans i lag, döms för hälsobrott 
också den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet i strid med produktsäkerhetsla-
gen eller bestämmelser eller allmänna eller 
särskilda föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den utför, håller till salu eller annars i 
samband med sin näringsverksamhet överlå-
ter en konsumenttjänst så att gärningen är 
ägnad att orsaka fara för någon annans liv el-
ler hälsa. 

I 17 § 1 mom. produktsäkerhetslagen ingår 
en hänvisning till 44 kap.1 § strafflagen. Be-
stämmelsen föreskriver att om straff för häl-
sobrott som har begåtts i strid med denna lag 
eller bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § 
strafflagen (39/1889). 

I 17 § 2 mom. ingår bestämmelser om pro-
duktsäkerhetsförseelse. Den som uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet bryter mot ett för-
bud eller ett åläggande som avses i 12, 12 a, 
13, 13 a eller 13 b § skall, om strängare straff 
för gärningen inte bestäms på något annat 
ställe i lag, för produktsäkerhetsförseelse 
dömas till böter. 
I 3 mom. föreskrivs att den som bryter 
mot ett förbud eller ett åläggande som har 
utfärdats med stöd av 12, 12 a, 13, 13 a 
eller 13 b § och som förenats med vite, 
kan lämnas obestraffad för samma gär-
ning. 

Ändringssökande 

I 19 § 1 mom. produktsäkerhetslagen före-
skrivs att i beslut som gäller föreläggande av 
vite får ändring inte sökas genom särskilda 
besvär. I beslut som gäller detta får dock 
ändring sökas samtidigt som ändring söks i 
beslut i själva sakfrågan. 

I 19 § 2 mom. föreskrivs att i ett beslut som 
en kommunal tjänsteinnehavare har fattat 
med stöd av denna lag får ändring inte sökas 
genom besvär. Den som är missnöjd med ett 
beslut har rätt att få beslutet prövat av en 
nämnd eller något annat organ som avses i 
7 §. Rättelse av beslutet skall yrkas skriftli-
gen inom 14 dagar från det att ändringssö-
kanden har delgivits beslutet. Till beslutet 
skall fogas anvisningar om hur rättelseyrkan-
det skall anhängiggöras hos organet. Rättel-
seyrkandet skall behandlas utan dröjsmål. I 
19 § 3 mom. föreskrivs att ändring i ett beslut 
som en kommunal nämnd eller något annat 
organ som avses i 7 § har fattat med stöd av 
denna lag kan sökas i den ordning som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 
genom anförande av besvär hos förvaltnings-
domstolen inom 30 dagar från delfåendet. 

I 20 § produktsäkerhetslagen föreskrivs att 
ett beslut som en tillsynsmyndighet givit med 
stöd av 12, 13, 13 a, 13 b eller 14 § skall 
iakttas trots att ändring sökts, om inte be-
svärsinstansen beslutar något annat. 
 
Särskilda stadganden 

Enligt 21 § produktsäkerhetslagen tilläm-
pas på verksamhet som kommunen ordnar 
med stöd av denna lag lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården 
(733/1992).  

I 22 och 23 § finns bestämmelser om pro-
duktsäkerhetsdelegationen, som finns i an-
slutning till handels- och industriministeriet.  

Enligt 22 § skall delegationen följa till-
lämpningen av och tillsynen över produktsä-
kerhetslagstiftningen, avge utlåtanden, fram-
lägga förslag och initiativ till utvecklande av 
lagstiftningen och tillsynen över den samt 
behandla andra frågor i anslutning till verk-
ställigheten av denna lag och förbättrandet av 
konsumtionsvarornas säkerhet. Delegationen 
skall även planera åtgärder för upprättande 
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av behövligt samarbete med instanser som 
behandlar livsmedelsövervakning, arbetar-
skydd, standardisering och andra frågor i an-
slutning till konsumtionsvarornas säkerhet. 

Enligt 23 § består delegationen av en ord-
förande och en vice ordförande samt tio and-
ra medlemmar, vilka alla förordnas av stats-
rådet för tre år i sänder. Statsrådet förordnar 
en personlig suppleant för vice ordföranden 
och för varje medlem. 

Enligt 23 § 2 mom. skall delegationens 
ordförande och fyra medlemmar jämte deras 
suppleanter vara personer som inte kan anses 
representera näringsidkarnas eller konsumen-
ternas intressen. Av dem skall minst två med-
lemmar och suppleanterna för dem vara för-
trogna med undersöknings- och kontrollupp-
drag i anslutning till konsumtionsvarornas 
säkerhet, och en medlem och hans suppleant 
skall företräda hälso- och sjukvårdsministeri-
et. Tre medlemmar och deras suppleanter 
skall förordnas bland personer som är för-
trogna med löntagarnas och konsumenternas 
förhållanden samt tre medlemmar och deras 
suppleanter bland personer som är förtrogna 
med näringsidkarnas förhållanden. I 23 § 3 
mom. föreskrivs vidare att om en medlem el-
ler suppleant avgår under sin mandatperiod, 
förordnar handels- och industriministeriet 
med beaktande av vad som 23 § 2 mom. 
stadgar en ny medlem eller suppleant i hans 
ställe för den återstående mandattiden. 

I 24 § 1 mom. ingår en bemyndigande be-
stämmelse enligt vilken närmare stadganden 
om verkställigheten av denna lag utfärdas vid 
behov genom förordning. Enligt 24 § 2 mom. 
i den nuvarande lagen kan genom förordning 
eller statsrådsbeslut stadgas eller bestämmas 
om lämnande av sådana uppgifter om kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster som 
konsumenten behöver samt om minimikrav 
på konsumtionsvaror och konsumenttjänster. 
Enligt 3 mom. kan vidare genom förordning 
stadgas om rätt för handels- och industrimi-
nisteriet att meddela närmare föreskrifter och 
anvisningar om tillämpningen av den förord-
ning som avses i 1 mom. och om rätt för 
handels- och industriministeriet eller Kon-
sumentverket att meddela närmare föreskrif-
ter och anvisningar om tillämpningen av den 
förordning eller det statsrådsbeslut som avses 
i 2 mom.  

Enligt 24 § 4 mom. produktstäkerhetslagen 
kan i de förordningar och statsrådsbeslut som 
avses i 2 och 3 mom. eller i ett sådant beslut 
av handels- och industriministeriet som avse 
s i 3 mom. stadgas eller bestämmas att kon-
sumentverket får meddela närmare föreskrif-
ter eller anvisningar om verkställigheten av 
ministeriets beslut, och av särskilda skäl i en-
skilda fall på ansökan bevilja undantag från 
stadganden eller bestämmelser i förordning 
eller ett beslut. Enligt 24 § 5 mom. kan en 
tillsynsmyndighet genom förordning åläggas 
skyldighet att anmäla meddelat förbud till en 
myndighet i annat land eller till en interna-
tionell organisation. 

Följande bestämmelser har utfärdats med 
stöd av 24 § produktsäkerhetslagen – vissa 
av dem har samtidigt utfärdats också med 
stöd av någon annan lag: 

- förordning om uppgifter om konsum-
tionsvaror 

- förordning om provtagning i vissa fall 
(98/1987) 

- förordning om de högsta tillåtna mäng-
derna formaldehyd i vissa textilprodukter 
(210/1988) 

- tvättmedelsförordning (211/1988) 
- förordning om brandsäkerhetskrav för 

stoppade sittmöbler (743/1990) 
- förordning om brandsäkerhetskrav för 

madrasser (57/1991) 
- förordning om farliga livsmedelsimitatio-

ner (359/1991) 
- statsrådets beslut om krav som gäller ma-

skiner och personlig skyddsutrustning som är 
avsedda att användas för annat ändamål än 
arbete (476/1995) 

- kosmetikförordning (189/1996) 
- förordning om förnödenheter som kom-

mer i beröring med munnen (402/1996) 
- handels- och industriministeriets beslut 

om kosmetiska preparat (190/1996) 
- handels- och industriministeriets beslut 

om vissa analysmetoder för kontroll av kos-
metiska preparats sammansättning 
(637/1996) 

- statsrådets beslut om begränsningar som 
gäller vissa ftalater i barnvårdsartiklar och 
leksaker för barn under tre år vilka är avsed-
da att stoppas i munnen (919/1999) 
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- statsrådets beslut om förbud och begräns-
ningar i fråga om produkter som innehåller 
nickel och dess föreningar (2/2000) 

- statsrådets förordning om begränsning av 
utsläpp på marknaden och av användning av 
klorparaffiner med kort kolkedja och av pen-
ta och oktabromdifenyleter (416/2003) 

- statsrådets förordning om begränsning av 
utsläpp på marknaden och användning av ar-
senikförening och trä som behandlats med 
den samt kvicksilverförening och dibutyl-
tennväteborat och produkter som innehåller 
dessa (440/2003) 

- statsrådets förordning om förbud och be-
gränsningar gällande vissa azofärgämnen och 
produkter som innehåller dem (694/2003). 
 
2.  Produktsäkerhets lagst if tningen i  

andra nordiska länder 

2.1. Sverige 

Den svenska produktsäkerhetslagen (Pro-
duktsäkerhetslag 1988:1604) trädde i kraft år 
1989. Lagen har till ändamål att motverka att 
varor och tjänster orsakar skada på person el-
ler egendom.  

Lagen tillämpas i fråga om varor och tjäns-
ter som i inte obetydlig omfattning utnyttjas 
eller kan komma att utnyttjas av konsumenter 
för enskilt bruk. 

Enligt den svenska produktsäkerhetslagen 
kan en näringsidkare åläggas att lämna sä-
kerhetsinformation, och varningsinformation 
samt att återkalla varor och tjänster. En när-
ingsidkare kan vidare förbjudas att tillhanda-
hålla farliga varor och tjänster samt att ex-
portera farliga varor. Efter en lagändring som 
genomfördes 1996 (Lag 1996:334) äger la-
gen tillämpning utöver i fråga om varor och 
tjänster som tillhandahålls i näringsverksam-
het också i fråga om varor som tillhandahålls 
i offentlig verksamhet. 

Konsumentverket i Sverige utövar tillsyn 
över att den svenska produktsäkerhetslagen 
och föreskrifter som har meddelats med stöd 
av den efterlevs. En myndighet, som enligt 
annan författning skall se till att regler om 
produktsäkerhet i fråga om vissa varor eller 
tjänster efterlevs, är dock tillsynsmyndighet 
även enligt produktsäkerhetslagen och före-
skrifter som har meddelats med stöd av den. 

Beslut om påföljder för brott mot produktsä-
kerhetslagen fattas dock av Marknadsdom-
stolen på ansökan av Konsumentverket. 
 
2.2. Norge 

Den norska produktkontrolllagen (Lov om 
kontroll med produkter og forbrukertjenster, 
produktkontrolloven 1976-06-11 nr. 79), som 
härstammar från 1976, trädde i kraft år 1977. 
Väsentliga ändringar har gjorts i lagen år 
1990 (Lov 1990 nr. 33), år 1993 (Lov 1993 
nr. 38; Lov 1993 nr. 68) och år 1999 (Lov 
1999 nr. 53). 

Lagens mål är att förebygga sådana faror 
för hälsa och miljöolägenheter som produkter 
kan orsaka. Ett ytterligare mål för lagen är att 
förebygga hälsoskador som konsumenttjäns-
ter kan orsaka.  

Den myndighet som utövar tillsyn enligt 
produktkontrollagen kan uppställa villkor för 
tillverkning, införsel, omsättning, märkning, 
bruk och annan behandling av produkter.  

Tillsynsmyndigheten kan meddela ett tem-
porärt förbud samt ett slutgiltigt förbud när 
det gäller tillverkning, införsel och saluföring 
samt export av produkter. Dessutom kan till-
synsmyndigheten uppställa villkor för till-
verkning, införsel, saluföring och användning 
av produkter. Motsvarande påföljder kan in-
föras i fråga om konsumenttjänster. Till-
synsmyndigheten kan också fatta beslut om 
att en konsumtionsvara eller konsumenttjänst 
skall återkallas. 

Enligt produktkontrollagen är en närings-
idkare skyldig att underrätta tillsynsmyndig-
heten om en produkt eller konsumenttjänst 
som redan finns på marknaden visar sig vara 
farlig.  

Under den tid då produktkontrollagen varit 
i kraft har organisationen av tillsynsmyndig-
heter ändrats flera gånger. För närvarandet är 
det den norska brand- och elsäkerhetsmyn-
digheten (Direktoratet for brand- och elsik-
kerhet) som har ansvaret för tillsynen över att 
produktkontrollagen iakttas. 
 
2.3. Danmark 

Den danska produktsäkerhetslagen (Lov 
om produktsikkerhed; 364/1994) trädde i 
kraft år 1994. Lagen har samma innehåll och 
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ordalydelse som direktivet om allmän pro-
duktsäkerhet som antogs 1992. Lagens till-
lämpningsområde omfattar dock utöver varor 
också produktrelaterade tjänster. I produkt-
säkerhetslagen har dessutom tagits bestäm-
melser genom vilka två direktiv, nämligen 
rådets direktiv om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om leksakers säkerhet 
(88/378/EEG) och rådets direktiv om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om produkter som, på grund av sina yttre 
egenskaper, kan förväxlas med andra produk-
ter och härigenom utgöra en risk för konsu-
menternas hälsa och säkerhet (87/357/EEG), 
införlivades i den nationella lagstiftningen. 

Konsumentsstyrelsen (Forbrugerstyrelsen) 
ansvarar för beredningen av lagstiftningen 
om produktsäkerhet. Säkerhetsstyrelsen 
(Sikkerhedsstyrelsen) är tillsynsmyndighet. 
Också andra myndigheter som ålagts att ut-
öva tillsyn i fråga om säkerheten hos vissa 
varor och tjänster är tillsynsmyndigheter en-
ligt produktsäkerhetslagen.  
 
2.4. Island 

Den isländska lagen om produktsäkerhet 
och offentlig marknadskontroll stiftades och 
trädde i kraft år 1995. Till strukturen, inne-
hållet och ordalydelsen motsvarar lagen di-
rektivet om allmän produktsäkerhet från år 
1992.  

Den centrala tillsynsmyndigheten och den 
myndighet som ansvarar för koordineringen 
av tillsynen är den isländska metrologi- och 
ackrediteringstjänsten. 

 
3.  Europaparlamentets  och rådets  

direkt iv  om al lmän produktsä-
kerhet  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG om allmän produktsäkerhet an-
togs den 3 december 2001 och publicerades i 
Europeiska gemenskapernas officiella tid-
ning den 15 januari 2002.  

Medlemsstaterna skall genomföra de lagar, 
förordningar och administrativa beslut som 
iakttagandet av direktivet förutsätter så att 
dessa träder i kraft den 15 januari 2004. Vid 
samma tidpunkt upphävs rådets direktiv 
92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän 

produktsäkerhet. 
Syfte. Direktivet om allmän produktsäker-

het syftar till att förbättra funktionen hos den 
inre marknaden. Syftet är således att elimine-
ra skillnaderna i den skyddsnivå som erbjuds 
konsumenterna i fråga om produktsäkerhet. 
För att säkerställa en hög konsumentskydds-
nivå bör gemenskapen bidra till att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet. 

Ett generellt syfte med direktivet är att sä-
kerställa att de produkter som släpps ut på 
marknaden är säkra. 

Tillämpningsområde och definitioner. I di-
rektivet avses med produkt varje produkt 
som - också inom ramen för tillhandahållan-
de av tjänster - är avsedd för konsumenter el-
ler som under rimligen förutsebara förhållan-
den kan komma att användas av konsumenter 
även om den inte är avsedd för dem, och som 
tillhandahålls eller ställs till förfogande i 
kommersiell verksamhet, oavsett om detta 
sker mot betalning eller ej och oavsett om 
produkten är ny, begagnad eller renoverad. 
Begagnade produkter som levereras som an-
tika föremål eller som varor som skall repa-
reras eller lagas innan de tas i bruk skall inte 
omfattas av tillämpningsområdet under förut-
sättning att leverantören tydligt underrättar 
mottagaren om detta.  

Direktivet om allmän produktsäkerhet skall 
tillämpas på alla produkter som definierats 
ovan om gemenskapslagstiftningen inte in-
nehåller specialregler genom vilka det ovan 
nämnda syftet eftersträvas. När det gäller 
produkter som omfattas av särskilda säker-
hetskrav i enlighet med gemenskapslagstift-
ningen, äger denna lagstiftning tillämpning 
endast på de omständigheter, risker eller 
riskkategorier som inte omfattas av nämnda 
krav. 

Det som har anförts ovan betyder att det 
allmänna produktsäkerhetsdirektivets defini-
tion på en säker produkt och en farlig pro-
dukt, det allmänna säkerhetskravet i direkti-
vet samt bestämmelserna om grunderna för 
bedömning av överensstämmelse och ställ-
ningen av Europastandarder inte äger till-
lämpning på produkter när det gäller de ris-
ker och riskkategorier om vilka bestämmel-
ser ingår i gemenskapslagstiftningen om vis-
sa produkter och produktionsområden. Andra 
centrala bestämmelser i direktivet om allmän 
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produktsäkerhet, såsom bestämmelser om 
tillverkarnas och distributörernas skyldighe-
ter, de särskilda skyldigheter och rättigheter 
som tillkommer medlemsstaterna samt om si-
tuationer som kräver informationsutbyte och 
snabba åtgärder, äger tillämpning, om ge-
menskapslagstiftningen inte innehåller sär-
skilda bestämmelser om detta med motsva-
rande syften. Detta betyder framför allt att 
bestämmelserna om marknadsövervakning i 
direktivet om allmän produktsäkerhet äger 
tillämpning om inte gemenskapslagstiftning-
en angående vissa produkter innehåller be-
stämmelser om marknadsövervakning.  

Med säker produkt avses varje produkt som 
vid normala eller rimligen förutsebara an-
vändningsförhållanden, även i fråga om tid 
samt i förekommande fall i samband med 
ibruktagande, installation och underhållsbe-
hov, inte medför någon risk eller endast en 
låg risk som är förenlig med användningen 
av produkten och som kan anses som god-
tagbar och förenlig med en hög skyddsnivå 
när det gäller människors säkerhet och hälsa, 
särskilt med hänsyn till följande: 

i) produktens egenskaper, bland annat dess 
sammansättning, förpackning, anvisningar 
för montering och, i förekommande fall, för 
installation och underhåll. 

ii) produktens inverkan på andra produkter, 
om det rimligen kan förutses att den kommer 
att användas tillsammans med andra produk-
ter. 

iii) presentationen av produkten, dess 
märkning, varningar, eventuella bruksanvis-
ningar och anvisningar för bortskaffande 
samt eventuella andra anvisningar och upp-
lysningar om produkten. 

iv) konsumentgrupper, särskilt barn och 
äldre, för vilka användningen av produkten 
medför risker. 

Möjligheten att uppnå en högre säkerhets-
nivå eller att införskaffa andra produkter som 
medför en lägre risk skall inte utgöra en till-
räcklig grund för att en produkt skall anses 
som farlig. 

Med farlig produkt avses i direktivet varje 
produkt som inte motsvarar definitionen av 
en säker produkt. Med allvarlig risk avses 
alla allvarliga risker, även sådana som inte 
har omedelbar verkan, som kräver ett snabbt 
ingripande från offentliga myndigheter. 

I direktivet delas näringsidkarna i två grup-
per, nämligen tillverkare och distributörer. 
Med tillverkare avses 

i) tillverkaren av produkten, om denne är 
etablerad inom gemenskapen, varje annan 
person som framstår som tillverkare genom 
att förse produkten med sitt namn, varumärke 
eller annat kännetecken, eller den person som 
renoverar produkten. 

ii) tillverkarens företrädare, om tillverkaren 
inte är etablerad inom gemenskapen eller, om 
en sådan företrädare saknas inom gemenska-
pen, den som importerar produkten. 

iii) andra yrkesmässigt verksamma i salu-
föringsledet, i den mån som deras verksam-
het kan påverka säkerhetsegenskaperna hos 
en produkt. 

Med distributör avses var och en som är 
yrkesmässigt verksam i saluföringsledet utan 
att påverka produktens säkerhetsegenskaper. 

I motsats till det tidigare direktivet innehål-
ler det nya direktivet också definitioner på 
begreppen återkallelse och tillbakadragning. 
Med tillbakadragning avses varje åtgärd som 
syftar till att förhindra att en farlig produkt 
distribueras, exponeras eller tillhandahålls 
konsumenten. Med återkallelse avses varje 
åtgärd som syftar till att en farlig produkt, 
som tillverkaren eller distributören redan har 
tillhandahållit eller ställt till konsumenternas 
förfogande, återlämnas. 

Allmänt säkerhetskrav, kriterier för be-
dömning av överensstämmelse och Europa-
standarder. Enligt artikel 3.1 skall tillverkare 
vara skyldiga att endast släppa ut säkra pro-
dukter på marknaden. 

Det nya direktivet innehåller mer detaljera-
de bestämmelser än det gamla direktivet om 
när en produkt kan presumeras vara säker. 
Enligt artikel 3.2 skall en produkt, när det 
gäller de aspekter som omfattas av berörd na-
tionell lagstiftning, betraktas som säker, om 
den, i brist på specifika gemenskapsbestäm-
melser om säkerheten hos denna produkt, 
uppfyller de specifika reglerna i den nationel-
la lagstiftningen i den medlemsstat på vars 
territorium den saluförs, förutsatt att dessa 
regler är upprättade i överensstämmelse med 
fördraget, särskilt artiklarna 28 och 30 i det-
ta, och att de innehåller krav i fråga om hälsa 
och säkerhet som produkten måste uppfylla 
för att få saluföras. 
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En produkt skall, när det gäller de risker 
och riskkategorier som omfattas av ifrågava-
rande nationella standarder, presumeras vara 
säker om den uppfyller sådana icke bindande 
nationella standarder som överför Europa-
standarder för vilka kommissionen har of-
fentliggjort hänvisningar i Europeiska ge-
menskapernas officiella tidning i enlighet 
med artikel 4. Medlemsstaterna skall offent-
liggöra hänvisningarna till dessa nationella 
standarder. Detta är nytt jämfört med det 
gamla direktivet om allmän produktsäkerhet. 
I direktiv enligt den nya metoden har det där-
emot redan tidigare antagits att de ovan 
nämnda standarderna ger en presumtion om 
säkerhet för produkterna i fråga. 

Artikel 3.3 innehåller en förteckning över 
de faktorer som skall beaktas när en produkts 
överensstämmelse med det allmänna säker-
hetskravet bedöms. Dylika faktorer omfattar  

a) icke bindande nationella standarder som 
överför andra relevanta Europastandarder än 
dem som avses i punkt 2, 

b) standarder som fastställs i den medlems-
stat där produkten saluförs, 

c) rekommendationer från kommissionen 
där riktlinjer fastställs för bedömningen av 
produktsäkerheten,  

d) gällande uppförandekoder för produkt-
säkerhet i den berörda sektorn, 

e) den aktuella vetenskapliga och tekniska 
utvecklingsnivån samt 

f) den säkerhetsnivå som konsumenterna 
rimligen kan förvänta sig. 

Enligt artikel 3.4 skall det faktum att en 
produkt uppfyller de kriterier som är avsedda 
att säkerställa att det allmänna säkerhetskra-
vet uppfylls, särskilt bestämmelserna i punk-
terna 2 och 3, inte hindra de behöriga myn-
digheterna i medlemsstaterna från att vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa dess ut-
släppande på marknaden eller kräva att den 
skall dras tillbaka från marknaden eller åter-
kallas, om det visar sig att produkten trots att 
den uppfyller kriterierna är farlig. 

Artikel 4 innehåller bestämmelser om för-
farandet för utarbetande av de Europastan-
darder som avses i artikel 3.2 och om offent-
liggörandet av hänvisningar till Europastan-
darder i Europeiska gemenskapens officiella 
tidning.  

Artikel 4.1 föreskriver att i enlighet med 
detta direktiv skall de Europastandarder som 
avses i artikel 3.2 andra stycket utarbetas på 
följande sätt: 

a) de krav som är avsedda att säkerställa att 
de produkter som överensstämmer med dessa 
standarder uppfyller det allmänna säkerhets-
kravet skall fastställas enligt det förfarande 
som avses i artikel 15.2. 

b) på grundval av dessa krav skall kommis-
sionen i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande beträf-
fande tekniska standarder och föreskrifter 
och beträffande föreskrifter för informations-
samhällets tjänster begära av de europeiska 
standardiseringsorganen att utarbeta standar-
der som motsvarar dessa krav. 

c) på grundval av dessa uppdrag skall de 
europeiska standardiseringsorganen anta des-
sa standarder i överensstämmelse med prin-
ciperna i de allmänna riktlinjerna för samar-
betet mellan kommissionen och dessa organ. 

d) kommissionen skall vart tredje år över-
lämna en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, inom ramen för den rapport som avses 
i artikel 19.2, om program för fastställande 
av de krav och uppdrag som föreskrivs i 
punkterna a och b ovan. Denna rapport skall 
särskilt omfatta en bedömning av de beslut 
som fattats i fråga om de krav och uppdrag 
för standardisering som avses i punkterna a 
och b och i fråga om de standarder som avses 
i punkt c. Rapporten skall även innehålla in-
formation om de produkter för vilka kom-
missionen har för avsikt att fastställa de ifrå-
gavarande kraven och uppdragen, den pro-
duktrisk som skall beaktas samt resultaten av 
de förberedande arbeten som inletts på detta 
område. 

Enligt artikel 4.2 skall kommissionen i Eu-
ropeiska gemenskapernas officiella tidning 
offentliggöra de hänvisningar till Europa-
standarder som har antagits och utarbetats i 
enlighet med de krav som avses i punkt 1. 

Avsikten är inte att överensstämmelse med 
kraven om allmän säkerhet enligt endast de 
standarder som börjar utarbetas först efter det 
att det nya direktivet om allmän produktsä-
kerhet trätt i kraft skall medföra en sådan 
presumtion om säkerhet som avses här. Arti-
kel 4.2 andra stycket föreskriver att om det 
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allmänna säkerhetskravet säkerställs genom 
en standard som antagits av de europeiska 
standardiseringsorganen före ikraftträdandet 
av detta direktiv, skall kommissionen besluta 
att offentliggöra hänvisningarna till denna i 
Europeiska gemenskapernas officiella tid-
ning. 

Artikel 4.2 tredje stycket föreskriver att om 
en standard inte säkerställer att det allmänna 
säkerhetskravet uppfylls, skall kommissionen 
helt eller delvis dra tillbaka hänvisningen till 
denna. 

Enligt artikel 4.2 fjärde stycket skall kom-
missionen i de fall som avses i andra och 
tredje stycket, på eget initiativ eller på begä-
ran av en medlemsstat, besluta i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 15.2, om 
standarden uppfyller det allmänna säkerhets-
kravet. Den skall besluta om offentliggöran-
det eller tillbakadragningen efter att ha sam-
rått med den kommitté som inrättas genom 
artikel 5 i direktiv 98/34/EG. Kommissionen 
skall underrätta medlemsstaterna om sitt be-
slut. 

Tillverkarnas och distributörernas skyldig-
heter. Utöver den allmänna skyldighet att 
endast släppa ut säkra produkter på markna-
den som i artikel 3 åläggs tillverkare och dis-
tributörer, innehåller artikel 5 dessutom be-
stämmelser om tillverkarnas och distributö-
rernas övriga skyldigheter. 

Enligt artikel 5.1 skall tillverkarna inom 
ramen för sina respektive verksamheter förse 
konsumenterna med relevant information, 
som gör det möjligt för dessa att bedöma ris-
kerna med en produkt under hela dess nor-
mala eller rimligen förutsebara användnings-
tid, om dessa risker inte är direkt uppenbara 
utan lämplig varning, samt att skydda sig mot 
dessa risker. Förekomsten av en sådan var-
ning skall enligt artikel 5.1 andra stycket inte 
medföra någon befrielse från de övriga skyl-
digheterna i detta direktiv. 

Enligt artikel 5.1 tredje stycket skall till-
verkarna inom ramen för sina respektive 
verksamheter vidta proportionella åtgärder i 
förhållande till egenskaperna hos de produk-
ter de levererar för att göra det möjligt för 
dem att  

a)få information om risker som dessa pro-
dukter kan medföra, och 

b)kunna handla på lämpligt sätt, inbegripet, 
om detta krävs för att undanröja sådana ris-
ker, tillbakadragning från marknaden, lämp-
liga och effektiva varningar till konsumen-
terna samt återkallelse från konsumenterna. 

Enligt artikel 5.1 fjärde stycket skall åtgär-
derna i tredje stycket till exempel omfatta 

a) en angivelse på produkten eller dess för-
packning av tillverkarens identitet och adress 
samt referensen för produkten eller det varu-
parti som den tillhör utom då det är motiverat 
att utelämna denna uppgift, och 

b) när så är lämpligt slumpvis provning av 
saluförda produkter, granskning av inkomna 
klagomål och i förekommande fall förande 
av ett register över dessa klagomål samt in-
formation från tillverkarna till distributörerna 
om denna övervakning. 

Artikel 5.1 femte stycket föreskriver att så-
dana åtgärder som anges under b i tredje 
stycket skall vidtas på frivillig grund eller på 
begäran av de behöriga myndigheterna i en-
lighet med artikel 8.1 f. En återkallelse skall 
göras som en sista utväg, om övriga åtgärder 
inte räcker för att förebygga de aktuella ris-
kerna, i de fall tillverkarna anser det vara 
nödvändigt eller när en åtgärd från en behö-
rig myndighet ålägger dem att göra det. En 
återkallelse kan genomföras inom ramen för 
uppförandekoder på området i den berörda 
medlemsstaten när sådana finns. 

Artikel 5.2 föreskriver att distributörerna 
skall iaktta vederbörlig omsorg för att bidra 
till att de tillämpliga säkerhetskraven följs, i 
synnerhet genom att inte leverera produkter 
som de, på grundval av egen fackkännedom 
eller uppgifter de förfogar över, vet eller bor-
de ha förstått inte överensstämmer med dessa 
krav. Dessutom skall de inom ramen för sina 
respektive verksamheter delta i övervakning-
en av säkerheten hos de produkter som 
släpps ut på marknaden, särskilt genom att 
vidarebefordra information om produktrisker, 
genom att bevara och tillhandahålla doku-
ment som behövs för att spåra produkternas 
ursprung samt genom att samarbeta i de åt-
gärder som tillverkare och behöriga myndig-
heter vidtagit för att undvika risker. De skall 
inom ramen för sina olika verksamheter vidta 
åtgärder som möjliggör ett effektivt samarbe-
te. 

De särskilda skyldigheter som åläggs dis-
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tributörer har förstärkts i det nya direktivet. 
Artikel 5.3 föreskriver att när tillverkare 

och distributörer, på grundval av egen fack-
kännedom eller uppgifter de förfogar över, 
känner till eller bör känna till att en produkt 
som de har släppt ut på marknaden medför 
risker för konsumenterna som inte är förenli-
ga med de allmänna säkerhetskraven, skall 
de på de villkor som anges i bilaga I omedel-
bart underrätta de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna om detta och därvid ange de 
åtgärder som vidtagits för att förebygga ris-
kerna för konsumenterna. Kommissionen 
skall i enlighet med det förfarande som avses 
i artikel 15.3 anpassa de specifika krav angå-
ende informationsplikten vilka anges i bila-
ga I. 

Enligt artikel 5.4 skall tillverkare och dis-
tributörer inom ramen för sina respektive 
verksamheter samarbeta med de behöriga 
myndigheterna på de sistnämndas begäran 
när det gäller åtgärder som vidtas för att und-
vika de risker som är förknippade med den 
produkt som de tillhandahåller eller har till-
handahållit. Förfarandena för detta samarbe-
te, inklusive förfaranden för en dialog med 
de berörda tillverkarna och distributörerna i 
frågor som sammanhänger med produktsä-
kerheten skall fastställas av de behöriga 
myndigheterna. 

Medlemsstaternas särskilda skyldigheter 
och befogenheter. Enligt artikel 6 i det all-
männa direktivet om produktsäkerhet skall 
medlemsstaterna se till att tillverkare och dis-
tributörer iakttar sina skyldigheter enligt det-
ta direktiv, så att de produkter som släpps ut 
på marknaden är säkra.  

Medlemsstaterna skall inrätta eller utse 
myndigheter med behörighet att övervaka 
produkternas överensstämmelse med de all-
männa säkerhetskraven, samt se till att dessa 
myndigheter har och utövar de befogenheter 
som behövs för att vidta sådana lämpliga åt-
gärder som åligger dem enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna skall fastställa de behöriga 
myndigheternas uppgifter, befogenheter, or-
ganisation och regler för samarbete. De skall 
hålla kommissionen underrättad om detta och 
kommissionen skall vidarebefordra dessa 
uppgifter till övriga medlemsstater. 

Artikel 7 föreskriver att medlemsstaterna 
skall fastställa regler om påföljder vid över-

trädelser av de nationella bestämmelser som 
antagits till följd av detta direktiv och vidta 
alla åtgärder som behövs för att säkerställa 
att de tillämpas. De påföljder som föreskrivs 
skall vara effektiva, proportionella och av-
skräckande. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om dessa bestämmelser senast 
den 15 januari 2004 samt utan dröjsmål an-
mäla varje senare ändring av dessa bestäm-
melser till kommissionen. 

Artikel 8 i direktivet innehåller bestämmel-
ser om de åtgärder för marknadsövervakning 
och om påföljder som de behöriga myndighe-
terna har till sitt förfogande. Artikeln inne-
håller ganska detaljerade bestämmelser om 
vilka slags åtgärder de myndigheter som an-
svarar för marknadsövervakningen skall 
kunna vidta i olika situationer. 

Artikel 8.1 föreskriver att i enlighet med 
detta direktiv, särskilt artikel 6, skall de be-
höriga myndigheterna i medlemsstaterna ha 
befogenhet att, i förekommande fall, bl.a. 
vidta sådana åtgärder som anges i a och i b-f 
nedan. 

a) För varje produkt 
i) anordna lämpliga kontroller av produk-

tens säkerhetsegenskaper i tillräcklig omfatt-
ning fram till och med det slutliga använd-
nings- eller konsumtionsstadiet, även efter 
det att den har släppts ut på marknaden som 
en säker produkt, 

ii) begära alla nödvändiga upplysningar av 
de berörda parterna, 

iii) ta stickprov av produkter för att utföra 
säkerhetsanalyser. 

b) För varje produkt som under vissa för-
hållanden kan medföra risker 

i) kräva att den förses med lämpliga var-
ningar för de risker som den kan medföra, ut-
formade på ett tydligt och lättbegripligt sätt 
på de officiella språken i den medlemsstat 
där produkten saluförs, 

ii) ställa förhandsvillkor innan en produkt 
släpps ut på marknaden så att den görs säker. 

c) För varje produkt som kan medföra ris-
ker för vissa personer 

besluta att dessa personer i god tid och på 
lämpligt sätt informeras om dessa risker, 
bland annat genom att särskilda varningar ut-
färdas. 

d) För varje produkt som kan vara farlig 
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temporärt, under den tid som krävs för att 
utföra olika kontroller, verifikationer eller 
säkerhetsbedömningar, förbjuda leverans, le-
veranserbjudande eller exponering av pro-
dukten. 

e) För varje farlig produkt 
förbjuda att den släpps ut på marknaden 

och fastställa de kompletterande åtgärder 
som krävs för att säkerställa att förbudet ef-
terlevs. 

f) För varje farlig produkt som redan finns 
på marknaden 

i) besluta om eller organisera ett effektivt 
och omedelbart tillbakadragande av produk-
ten, och varna konsumenterna för de risker 
som den medför, 

ii) besluta om eller samordna eller i före-
kommande fall med tillverkarna och distribu-
törerna organisera en återkallelse av produk-
ten från konsumenterna och förstöring av den 
under lämpliga förhållanden. 

Artikel 8.2 föreskriver att när de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna vidtar så-
dana åtgärder som anges i punkt 1, särskilt 
sådana som avses i d-f, skall de, med beak-
tande av försiktighetsprincipen när detta är 
lämpligt, handla i enlighet med fördraget, 
särskilt artiklarna 28 och 30 i detta, så att de 
genomför dem på ett sätt som står i propor-
tion till graden av risk. I artikel 8.2 andra och 
tredje stycket finns mer detaljerade bestäm-
melser som framhäver att de frivilliga insat-
serna skall vara primära. Enligt artikel 8.3 
skall de berörda myndigheterna ha erforder-
liga befogenheter att vidta nödvändiga åtgär-
der. 

Enligt artikel 8.4 skall de åtgärder som de 
behöriga myndigheterna skall vidta enligt 
denna artikel alltefter omständigheterna rikta 
sig mot 

a) tillverkaren, 
b) distributörerna, särskilt den ansvarige 

för det första distributionsledet på den natio-
nella marknaden, inom ramen för deras re-
spektive verksamheter, 

c) varje annan person, när så är nödvändigt 
med hänsyn till deras medverkan i de åtgär-
der som vidtagits för att undanröja riskerna 
med en produkt. 

Planering av övervakningen. I artikel 9 
konstateras att för att garantera en effektiv 
marknadsövervakning i syfte att säkerställa 

en hög skyddsnivå för konsumenternas hälsa 
och säkerhet, som inbegriper samarbete mel-
lan deras behöriga myndigheter, skall med-
lemsstaterna se till att metoder med lämpliga 
medel och förfaranden införs, vilka särskilt 
kan inbegripa 

a) upprättande, regelbundna uppdateringar 
och genomförande av sektoriella övervak-
ningsprogram för olika kategorier av produk-
ter eller risker samt uppföljning av övervak-
ningsverksamhet, rön och resultat, 

b) uppföljning och uppdatering av veten-
skapligt och tekniskt kunnande när det gäller 
produktsäkerhet, 

c) regelbundna granskningar och bedöm-
ningar av hur kontrollverksamheten fungerar 
och av dess effektivitet samt vid behov en 
översyn av den metod och organisation för 
övervakning som inrättats. 

Enligt artikel 9.2 skall medlemsstaterna sä-
kerställa att konsumenter och andra berörda 
parter har möjlighet att inkomma med kla-
gomål till de behöriga myndigheterna om 
produkters säkerhet och övervaknings- och 
kontrollverksamheten och att dessa klagomål 
följs upp på lämpligt sätt. De skall aktivt in-
formera konsumenterna och övriga berörda 
parter om de förfaranden som inrättats i detta 
syfte. 

Administrativt samarbete. Artikel 10 i det 
nya direktivet föreskriver att kommissionen 
skall främja och delta i det europeiska nät-
verket mellan de myndigheter i medlemssta-
terna som ansvarar för produktsäkerhet, sär-
skilt i form av administrativt samarbete. Det-
ta nätverk skall utvecklas på ett samordnat 
sätt med andra befintliga gemenskapsförfa-
randen, särskilt RAPEX. Syftet skall framför 
allt vara att underlätta 

a) utbyte av information om riskanalyser, 
farliga produkter, provningsmetoder och 
provningsresultat, de senaste forskningsrönen 
samt andra aspekter som har betydelse för 
kontrollverksamheten, 

b) skapande och genomförande av gemen-
samma övervaknings- och provningsprojekt, 

c) utbyte av sakkunskap och bästa metoder 
samt utbildningssamarbete, 

d) en förbättrad samordning på gemen-
skapsnivå när det gäller att spåra, dra tillbaka 
och återkalla farliga produkter. 

Utbyte av information. I direktivet om all-
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män produktsäkerhet utgås det ifrån att för 
att säkerställa en enhetlig och hög skyddsni-
vå för konsumenternas hälsa och säkerhet 
samt för att bevara den inre marknadens en-
hetlighet är det nödvändigt att kommissionen 
informeras om varje åtgärd som begränsar 
utsläppandet på marknaden av en produkt el-
ler som innebär ett krav på att den dras till-
baka eller återkallas från marknaden. 

Artiklarna 11 och 12 innehåller bestämmel-
ser om förfarandet för underrättelser. I artikel 
12 finns bestämmelser om förfarandet för 
underrättelser i sådana situationer där en pro-
dukt medför en allvarlig risk och i artikel 11 
bestämmelser om förfarandet i de fall där det 
är fråga om en produkt som omfattas av till-
lämpningsområdet för direktivet om allmän 
produktsäkerhet och där utsläppandet på 
marknaden eller saluföringen av produkten 
begränsas genom tillsynsmyndighetens be-
slut men som dock inte anses medföra en så-
dan allvarlig risk som avses i artikel 12. 

Artikel 11.1 föreskriver att om en med-
lemsstat vidtar åtgärder som begränsar ut-
släppandet av produkter på marknaden eller 
som kräver att de skall dras tillbaka eller 
återkallas, enligt artikel 8.1 b-f, skall med-
lemsstaten underrätta kommissionen om åt-
gärderna och ange skälen för dessa i den mån 
denna underrättelse inte krävs enligt artikel 
12 eller någon specifik gemenskapslagstift-
ning. Medlemsstaten skall också underrätta 
kommissionen om varje ändring eller upphä-
vande av sådana åtgärder. Om den underrät-
tande medlemsstaten anser att riskens verk-
ningar inte går utöver eller kan gå utöver 
dess eget territorium skall den informera om 
de åtgärder som avses i punkt 1 i den mån 
som dessa är av intresse ur produktsäkerhets-
synpunkt för medlemsstaterna, särskilt om 
det rör sig om en ny risk som ännu inte påpe-
kats i andra underrättelser. I andra fall när det 
gäller risker med lokala verkningar behöver 
kommissionen inte underrättas om dessa. 

Enligt artikel 11.2 skall kommissionen vi-
darebefordra underrättelsen till övriga med-
lemsstater, såvida den inte efter granskning 
på grundval av informationen i underrättel-
sen skulle finna att åtgärden är oförenlig med 
gemenskapslagstiftningen. I sådana fall skall 
kommissionen omedelbart underrätta den 
medlemsstat som vidtog åtgärden. I motsats 

till bestämmelserna i det gamla direktivet om 
allmän produktsäkerhet, som härstammar 
från 1992, behöver kommissionen inte enligt 
det nya direktivet förhandla med parterna in-
nan den vidarebefordrar underrättelsen. 

Artikel 12 föreskriver att om en medlems-
stat vidtar eller beslutar att vidta, rekommen-
dera eller komma överens med tillverkare 
och distributörer om att vidta åtgärder, oav-
sett om de är obligatoriska eller frivilliga, för 
att hindra, inskränka eller knyta speciella 
villkor till den eventuella saluföringen eller 
användningen inom sitt territorium av pro-
dukter på grund av en allvarlig risk, skall den 
omedelbart underrätta kommissionen om det-
ta genom RAPEX. Den skall även utan 
dröjsmål underrätta kommissionen om varje 
ändring eller upphävande av sådana åtgärder 
eller ingripanden. 

Om den underrättande medlemsstaten anser 
att riskens verkningar inte går utöver eller 
kan gå utöver dess eget territorium skall den 
handla enligt förfarandet i artikel 11.  

Enligt artikel 12.3 får medlemsstaterna, in-
nan de beslutar att vidta sådana åtgärder eller 
göra sådana ingripanden, till kommissionen 
vidarebefordra varje upplysning om före-
komsten av en allvarlig risk. 

Det som är nytt jämfört med bestämmel-
serna i det gamla direktivet om allmän pro-
duktsäkerhet i fråga om allvarliga risker är 
att också sådana frivilliga arrangemang för 
utsläppande på marknaden eller saluhållande 
av produkter om vilka överenskommelse 
träffats med tillverkare eller distributörer 
skall meddelas genom RAPEX om produkten 
medföra allvarlig risk. Enligt det gamla di-
rektivet gällde skyldigheten att använda RA-
PEX endast de åtgärder av förpliktande natur 
som ålagts av tillsynsmyndigheterna i situa-
tioner där en produkt medför en allvarlig och 
direkt risk. 

Enligt artikel 12.2 skall kommissionen, när 
den får sådana underrättelser, kontrollera att 
de stämmer överens med denna artikel och 
de krav som är tillämpliga för driften av RA-
PEX och översända dem till övriga medlems-
stater, som i sin tur omedelbart skall under-
rätta kommissionen om vilka åtgärder de vid-
tar. 

Detaljerade förfaranden för RAPEX, när 
det gäller underrättelser enligt både artikel 11 
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och 12, anges i bilaga II. Artikel 11.1 tredje 
stycket föreskriver dessutom att kommissio-
nen skall utarbeta och regelbundet uppdatera 
anvisningar om administrationen av RAPEX 
samt om informationsförfarandet i allmänhet. 
Vid utarbetandet av anvisningar biträds 
kommissionen av en kommitté som avses i 
direktivet och som består av medlemsstater-
nas representanter inom ramen för det rådgi-
vande förfarandet. 

Enligt artikel 12.4 skall RAPEX vara öppet 
för kandidatländer, tredje länder eller interna-
tionella organisationer, inom ramen för avtal 
mellan gemenskapen och dessa länder eller 
internationella organisationer, enligt villkor 
som anges i dessa avtal. Varje sådant avtal 
skall grunda sig på ömsesidighet och inbe-
gripa bestämmelser om tystnadsplikt som 
motsvarar dem som är tillämpliga i gemen-
skapen. 

Gemenskapens åtgärder i situationer där 
det föreligger en allvarlig risk på grund av 
en produkt. Artikel 13.1 föreskriver att om 
kommissionen får kännedom om en allvarlig 
risk som vissa produkter medför för konsu-
menternas hälsa och säkerhet i olika med-
lemsstater, kan den, efter samråd med med-
lemsstaterna och, om sådana vetenskapliga 
frågor kommer upp som faller inom behörig-
heten för en vetenskaplig gemenskapskom-
mitté, den vetenskapliga kommitté som är 
behörig att behandla risken i fråga, på grund-
val av resultaten av dessa samråd, anta ett 
beslut enligt det förfarande som avses i arti-
kel 15.2, enligt vilket medlemsstaterna 
åläggs att vidta sådana åtgärder som avses i 
artikel 8.1 b-f, om 

a) det framgår av föregående samråd med 
medlemsstaterna att det bevisligen föreligger 
skillnader mellan de metoder de använder el-
ler avser att använda för att hantera risken, 
och 

b) risken, på grund av arten av det säker-
hetsproblem som produkten medför, inte kan 
åtgärdas på ett sätt som är förenligt med fal-
lets brådskande art enligt de andra förfaran-
den som fastställs i den specifika gemen-
skapslagstiftning som är tillämplig på de ak-
tuella produkterna, och 

c) risken endast kan undanröjas på ett ef-
fektivt sätt genom att lämpliga åtgärder vid-
tas på gemenskapsnivå för att garantera en 

enhetlig och hög nivå på skyddet för konsu-
menternas hälsa och säkerhet och en väl fun-
gerande inre marknad. 

De beslut av kommissionen som avses 
ovan skall gälla under en period som inte 
överstiger ett år och kan enligt samma förfa-
rande förlängas med ytterligare perioder som 
var och en inte överstiger ett år. Beslut som 
rör specifika och individuellt identifierade 
produkter eller partier av produkter skall 
dock gälla utan någon tidsbegränsning. 

Enligt artikel 13.3 skall export från gemen-
skapen av sådana farliga produkter som varit 
föremål för ett sådant beslut som avses i 
punkt 1 vara förbjuden, om annat inte anges i 
beslutet. 

Artikel 13.4 föreskriver att medlemsstater-
na skall vidta alla åtgärder som krävs för att 
genomföra de beslut som avses i punkt 1 
inom mindre än 20 dagar, om inte en annan 
tidsfrist anges i dessa beslut. 

Enligt artikel 13.5 skall de behöriga myn-
digheter som ansvarar för tillämpningen av 
de åtgärder som avses i punkt 1 inom en må-
nad ge de berörda parterna möjlighet att in-
komma med synpunkter samt underrätta 
kommissionen om dessa. 

Kommittéförfaranden. I artiklarna 14 och 
15 finns bestämmelser om en kommitté som 
skall biträda kommissionen i de frågor som 
ansluter sig till direktivet om allmän produkt-
säkerhet. Kommittén följer det föreskrivande 
förfarandet när den behandlar sådana åtgär-
der som avses i artikel 4 om de standarder 
som antas av ett europeiskt standardiserings-
organ samt sådana beslut i situationer där en 
produkt medför en allvarlig risk för konsu-
menternas hälsa och säkerhet och där övriga 
kriterier enligt artikel 13 uppfylls. I alla and-
ra frågor följer kommittén det rådgivande 
förfarandet. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning. 

Tillgång till information och sekretess. En-
ligt artikel 16 skall sådan information som 
medlemsstaternas myndigheter eller kom-
missionen förfogar över, och som rör de ris-
ker som produkten medför för konsumenter-
nas hälsa och säkerhet, i allmänhet ställas till 
allmänhetens förfogande i enlighet med kra-
ven på öppenhet, utan att detta påverkar de 
begränsningar som krävs för kontroll- och ut-
redningsverksamhet. Allmänheten skall sär-
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skilt ha tillgång till information om produkt-
identifikation, riskens art och de åtgärder 
som vidtagits. 

Slutbestämmelser. Artiklarna 17-24 inne-
håller bestämmelser som huvudsakligen 
handlar om administrationen, förfarandena 
och informationen. I artikel 17 hänvisas till 
rådets direktiv 85/374/EEG om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författ-
ningar om skadeståndsansvar för produkter 
med säkerhetsbrister och konstateras att detta 
nya direktiv inte skall påverka tillämpningen 
av direktiv 85/374/EEG. 

Artikel 18 föreskriver att varje beslut som 
fattas enligt detta direktiv och som begränsar 
utsläppandet av en produkt på marknaden, el-
ler som kräver att produkten skall dras tillba-
ka eller återkallas, skall motiveras på ett till-
fredsställande sätt. Beslutet skall snarast möj-
ligt delges den berörda parten med angivande 
av de möjligheter att överklaga som står till 
buds enligt gällande lagstiftning i den berör-
da medlemsstaten samt inom vilken tid över-
klagandet skall ske. De berörda parterna skall 
då så är möjligt ges möjlighet att lämna sina 
synpunkter innan åtgärden vidtas. Om så inte 
har skett på grund av åtgärdernas brådskande 
art, skall denna möjlighet ges vid läglig tid-
punkt efter det att åtgärden har vidtagits. Vid 
åtgärder som innebär krav på att en produkt 
skall dras tillbaka eller återkallas, skall beho-
vet att uppmuntra distributörer, användare 
och konsumenter att bidra till genomförandet 
av sådana åtgärder beaktas. 

Enligt artikel 18.2 skall medlemsstaterna 
säkerställa att varje åtgärd som de behöriga 
myndigheterna vidtar och som begränsar ut-
släppandet av en produkt på marknaden eller 
som kräver att den skall dras tillbaka eller 
återkallas, kan prövas vid behörig domstol. 
Enligt artikel 19.3 skall beslut, som fattats 
med stöd av detta direktiv och som begränsar 
utsläppandet av en produkt på marknaden el-
ler som kräver att produkten dras tillbaka el-
ler återkallas, inte påverka bedömningen av 
den berörda partens ansvar enligt de be-
stämmelser i nationell straffrättslig lagstift-
ning som är tillämpliga i det aktuella fallet. 

I artikel 19.1 konstateras att kommissionen 
får hänskjuta varje fråga som rör tillämp-
ningen av detta direktiv, särskilt sådana som 
rör kontroll och marknadsövervakning, till 

den kommitté som avses i artikel 15. Enligt 
artikel 19. 2.skall kommissionen vart tredje 
år efter den 15 januari 2004 överlämna en 
rapport om direktivets tillämpning till Euro-
paparlamentet och rådet. 

Enligt artikel 20 skall kommissionen iden-
tifiera behov, möjligheter och prioriteringar 
för gemenskapsåtgärder i fråga om tjänsters 
säkerhet och överlämna en rapport till Euro-
paparlamentet och rådet före den 1 januari 
2003 tillsammans med lämpliga förslag på 
området. 
 
4.  Behovet  att  revidera produktsä-

kerhets lagst if tningen och de vik-
t igaste  förslagen 

4.1. Allmänt 

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
allmän produktsäkerhet, som presenterades 
ovan, måste genomföras i Finland. Även om 
många av de nya bestämmelser som ingår i 
det nya direktivet om allmän produktsäkerhet 
redan ingår i den finska produktsäkerhetsla-
gen föreligger det dock ett behov att kom-
plettera och precisera den nationella lagstift-
ningen om produktsäkerhet på vissa punkter. 

Det föreslås att det stiftas en separat lag om 
underrättelser till Europeiska gemenskaper-
nas kommission om åtgärder för att begränsa 
utsläppande på marknaden, saluföring och 
användning av vissa produkter som medför 
allvarlig risk, eftersom skyldigheten att un-
derrätta kommissionen omfattar också många 
sådana produkter som inte faller inom till-
lämpningsområdet för den föreslagna lagen 
om allmän produktsäkerhet.  

Samtidigt har det ansetts ändamålsenligt att 
revidera den gällande produktsäkerhetslagen 
också till övriga delar. De erfarenheter som 
gjorts under den tid lagen varit i kraft ger an-
ledning till att ändra lagen på vissa punkter.  

Då flera enskilda ändringar har gjorts i 
produktsäkerhetslagen under den tid att lagen 
varit i kraft och när nya ändringar nu föreslås 
blir gjorda i den genom den förevarande pro-
positionen, har det ansetts nödvändigt att stif-
ta en helt ny lag för att säkerställa att lagens 
struktur blir ändamålsenlig. 

Samtidigt har det ansetts ändamålsenligt att 
föreslå att lagens namn ändras så att den nya 
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lagen skall heta lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet. 
 
4.2. Ändringar som hänför sig till genom-

förandet av det nya direktivet om 
allmän produktsäkerhet 

Tillämpningsområde och definitioner. En-
ligt direktivet avses med produkt varje pro-
dukt som - också inom ramen för tillhanda-
hållande av tjänster - är avsedd för konsu-
menter eller som under rimligen förutsebara 
förhållanden kan komma att användas av 
konsumenter. Tillämpningsområdet för den 
finska produktsäkerhetslagen är mer omfat-
tande än direktivets tillämpningsområde. La-
gen omfattar konsumtionsvaror och konsu-
menttjänster samt även sådana varor och 
tjänster enligt ovan som vissa i lagen närma-
re angivna parter överlåter till personer som 
kan jämställas med konsumenter. Det faktum 
att den finska produktsäkerhetslagstiftning-
ens tillämpningsområde är mer omfattande 
än direktivets medför inga problem. En mot-
svarande situation har varit rådande ända se-
dan det gamla direktivet om allmän produkt-
säkerhet trädde i kraft i juni 1994. 

Det konstateras ovan att bestämmelserna 
om marknadstillsyn i direktivet om allmän 
produktsäkerhet skall äga tillämpning om det 
i gemenskapslagstiftningen inte finns några 
bestämmelser marknadsövervakningen när 
det gäller vissa bestämda produkter. När det 
gäller den finska lagstiftningen är det dock 
ändamålsenligt att ta in bestämmelser om 
marknadstillsyn separat i varje sådan natio-
nell bestämmelse genom vilken gemen-
skapslagstiftningen om säkerhetsfrågor 
genomförs. För att säkerställa att det inte 
kvarstår några luckor i lagstiftningen om va-
rors och tjänsters säkerhet föreslås att man i 
den nya lagen tar in en bestämmelse som fö-
reskriver att en myndighet som med stöd av 
någon annan lagstiftning utövar tillsyn över 
sådana konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet som inte omfattas av lagen 
om allmän produktsäkerhet skall vid tillsy-
nen iaktta bestämmelserna i lagen om allmän 
produktsäkerhet om en näringsidkares skyl-
digheter samt en tillsynsmyndighets befo-
genheter och rättigheter, om inte speciallag-
stiftningen innehåller några bestämmelser 

genom vilka minst samma säkerhetsnivå kan 
uppnås. Motsvarande reglering ingår redan 
nu till exempel i de övriga nordiska länder-
nas nationella lagstiftning genom vilken di-
rektivet om allmän produktsäkerhet från 
1992 har genomförts. 

Direktivet innehåller en definition på en 
säker produkt som har presenterats ovan. 
Med en farlig produkt avses enligt direktivet 
varje produkt som inte motsvarar definitio-
nen av en säker produkt.  

Den nuvarande finska produktsäkerhetsla-
gen innehåller ingen definition på säker pro-
dukt. I 4 § ingår däremot en definition på far-
liga konsumtionsvaror och konsumenttjäns-
ter. Även om definitionen i fråga om ordaly-
delse inte motsvarar de uttryck som används 
i direktivet finns det ingen anledning att 
sakmässigt ändra definitionerna i den gällan-
de lagen till denna del. Det föreslås att till 
den nya lagen om konsumtionsvarors och 
konsumenttjänster säkerhet skall fogas en de-
finition på säkra konsumtionsvaror och kon-
sumenttjänster så att konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster som inte är farliga för 
konsumentens hälsa eller egendom på det sätt 
som avses i lagen anses vara säkra. 

I direktivet anges konsumentens hälsa och 
egendom som sådana objekt som skall skyd-
das genom denna föregripande lagstiftning. I 
den finska produktsäkerhetslagen är konsu-
mentens hälsa och egendom föremål för 
skyddet. Lagens tillämpningsområde är i det-
ta hänseende således mer omfattande än di-
rektivets. Åtminstone hittills har faran för 
egendom inte varit aktuell i praktiken annat 
än i samband med hälsoriskerna. Det förelig-
ger inga hinder för att tillämpningsområdet 
för den lag om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet som nu föreslås bli 
stiftad till denna del också i fortsättningen 
skall definieras på samma sätt som tillämp-
ningsområdet för den nuvarande produktsä-
kerhetslagen.  

I likhet med gamla direktivet om allmän 
produktsäkerhet gör också det nya direktivet 
en skillnad mellan de särskilda skyldigheter 
som ankommer på tillverkare och distributö-
rer.  

Den finska produktsäkerhetslagen gör ing-
en dylik skillnad. Där används endast be-
greppet näringsidkare. Avsikten är att denna 
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praxis skall fortsätta. Enligt de praktiska er-
farenheter som gjorts i Finland är det svårt att 
göra skillnad på näringsidkares behörighet i 
fråga om säkerhetsegenskaperna hos en kon-
sumtionsvara eller en konsumenttjänst. Det 
kan på goda grunder anses att säkerhetsegen-
skaperna hos en produkt kan påverkas av 
verksamheten av varje näringsidkare som 
deltar i tillverkningen och utförandet, salufö-
ringen, marknadsföringen, försäljningen eller 
annan överlåtelse av konsumtionsvaror eller 
konsumenttjänster i samband med närings-
verksamhet. Begreppet näringsidkare skall 
därför användas fortsättningsvis också i den 
föreslagna lagen om konsumtionsvarors och 
konsumenttjänsters säkerhet. De skyldigheter 
som i den nationella finska lagstiftningen fö-
reslås bli ålagda näringsidkare täcker till alla 
delar de skyldigheter som i direktivet åläggs 
tillverkare och distributörer. 

Det allmänna säkerhetskravet. I likhet med 
gamla direktivet får tillverkarna enligt det 
nya direktivet inte heller släppa ut på mark-
naden andra slags produkter än säkra produk-
ter. I den finska produktsäkerhetslagen 
åläggs näringsidkare en allmän skyldighet att 
iaktta den omsorg som omständigheterna på-
kallar för att säkerställa att en konsumtions-
vara eller konsumenttjänst inte orsakar fara 
för konsumentens hälsa eller egendom. Be-
stämmelserna i lagen och i direktivet har så-
ledes i detta hänseende samma mål varför det 
inte föreligger något behov av att ändra den 
finska produktsäkerhetslagstiftningen till 
denna del.  

Tillverkarens och distributörens underrät-
telseplikt. Det nya direktivet föreskriver att 
när tillverkare och distributörer, på grundval 
av egen fackkännedom eller uppgifter de för-
fogar över, känner till eller bör känna till att 
en produkt som de har släppt ut på markna-
den medför risker för konsumenterna som 
inte är förenliga med de allmänna säkerhets-
kraven, skall de omedelbart underrätta de be-
höriga myndigheterna i medlemsstaterna om 
detta och därvid ange de åtgärder som vidta-
gits för att förebygga riskerna för konsumen-
terna. I bilaga I till direktivet finns närmare 
bestämmelser om underrättelser. 

I 3 § 2 mom. produktsäkerhetslagen har se-
dan 1993 ingått en bestämmelse som anger 
att om en näringsidkare får vetskap om att en 

sådan vara eller tjänst som omfattas av la-
gens tillämpningsområde medför risk för 
konsumentens hälsa eller egendom, skall han 
omedelbart underrätta tillsynsmyndigheterna. 
Näringsidkaren skall samtidigt uppge vilka 
åtgärder han redan har vidtagit med anled-
ning av faran. Denna bestämmelse behöver 
inte ändras till följd av de nya reglerna i di-
rektivet. Däremot bör det övervägas huruvida 
det finns behov att utfärda bestämmelser på 
lägre nivå om formen av och innehållet i un-
derrättelserna senare när kommissionens ar-
bete i detta hänseende har framskridit.  

Den skyldighet att underrätta som gäller i 
Finland är mer omfattande eftersom konsu-
menttjänsterna som helhet faller inom pro-
duktsäkerhetslagens tillämpningsområde me-
dan direktivet omfattar produkter som - ock-
så inom ramen för tillhandahållande av tjäns-
ter - är avsedda för konsumenter eller som 
under rimligen förutsebara förhållanden kan 
komma att användas av konsumenter även 
om de inte är avsedda för dem, och som till-
handahålls eller ställs till förfogande i kom-
mersiell verksamhet. Med tanke på den un-
derrättelseskyldighet som gäller särskilt i 
fråga om konsumenttjänster finns det anled-
ning att i den nya lagen beakta också risker 
som kan medföras för sådana utomstående 
personer berörs av konsumenttjänsten.  

Tillverkarnas och distributörernas skyldig-
het att samarbeta med myndigheterna. Enligt 
det nya direktivet bör både tillverkare och 
distributörer inom sina respektive verksam-
heter samarbeta med behöriga myndigheter 
när dessa begär detta. Den nuvarande finska 
produktsäkerhetslagen innehåller inte någon 
motsvarande förpliktelse. Det föreslås att be-
stämmelserna om skyldigheten att iaktta om-
sorg och att underrätta tillsynsmyndigheten 
skall preciseras i den nya lagen så att när-
ingsidkarna åläggs att samarbeta med myn-
digheterna, om dessa begär det, för att avvär-
ja faror. 

Näringsidkarens skyldighet att informera 
konsumenterna och myndigheterna. Enligt 
det nya direktivet skall tillverkarna inom ra-
men för sina respektive verksamheter förse 
konsumenterna med relevant information, 
som gör det möjligt för dessa att bedöma ris-
kerna med en produkt under hela dess nor-
mala eller rimligen förutsebara användnings-
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tid, om dessa risker inte är direkt uppenbara 
utan lämplig varning, samt att skydda sig mot 
dessa risker. Det konstateras vidare att före-
komsten av en sådan varning inte skall med-
föra någon befrielse från de övriga skyldig-
heterna i detta direktiv.  

Direktivet innehåller dessutom ganska de-
taljerade bestämmelser särskilt om tillstäl-
lande av uppgifter om spårbarhet och  om åt-
gärder som tillverkaren skall vidta antingen 
frivilligt eller på begäran av en behörig myn-
dighet. 

Den finska produktsäkerhetslagen innehål-
ler inga uttryckliga bestämmelser om när-
ingsidkarens skyldighet att informera kon-
sumenterna. I 8 § finns bestämmelser om de 
uppgifter som näringsidkaren skall lämna 
tillsynsmyndigheterna. En förordning om 
uppgifter om konsumtionsvaror, som gäller 
lämnandet av sådana uppgifter som är nöd-
vändiga för konsumenten, har utfärdats med 
stöd av produktsäkerhetslagen. 

Därför är det alltså ändamålsenligt att i 
samband med revideringen av produktsäker-
hetslagstiftningen till lagen foga bestämmel-
ser om skyldigheten att informera konsumen-
terna. 

Den finska produktsäkerhetslagen innehål-
ler, med undantag av skyldigheten att iaktta 
omsorg, inte heller några bestämmelser om 
sådana åtgärder i anslutning till konsum-
tionsvarors eller konsumenttjänsters säkerhet 
som i övrigt förutsätts av näringsidkaren. Det 
finns inget behov av att i den nationella pro-
duktsäkerhetslagstiftningen föreskriva om 
dessa lika detaljerat som i direktivet eftersom 
vissa delar av direktivet är sådana som i Fin-
land i allmänhet tas in i motiveringen till re-
geringens proposition. Det föreslås samtidigt 
att bestämmelserna om tillsynsmyndigheter-
nas rätt att få upplysningar ändras så att de 
motsvarar bättre reglerna i direktivet.  

Kriterier för bedömning av överensstäm-
melse samt Europastandarder.  Enligt det 
nya direktivet skall en produkt, när det gäller 
de risker och riskkategorier som omfattas av 
ifrågavarande nationella standarder, presu-
meras vara säker om den uppfyller sådana 
icke bindande nationella standarder som 
överför Europastandarder för vilka kommis-
sionen har offentliggjort hänvisningar i Eu-
ropeiska gemenskapernas officiella tidning. 

Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvis-
ningarna till dessa nationella standarder. 

Det som är nytt jämfört med den tidigare 
regleringen är att de ovan nämnda standar-
derna får en viktig roll i bedömningen av 
överensstämmelse. Direktivet innehåller be-
stämmelser om de uppdrag som gäller stan-
dardisering och om offentliggörande av hän-
visningar samt också om att en motsvarande 
ställning kan ges sådana europeiska standar-
der som har antagits innan direktivet trädde i 
kraft om standarderna säkerställer att det 
allmänna säkerhetskravet uppfylls. Avsikten 
är att de standarder som godkänts innan di-
rektivet trädde i kraft skall granskas från fall 
till fall. Utgående från detta skall sedan be-
slut fattas om offentliggörandet av hänvis-
ningar till dem i den officiella tidningen. 

Produktsäkerhetslagen innehåller för närva-
rande inte några bestämmelser om grunderna 
för bedömningen av överensstämmelse. De 
standarder, specifikationer och rekommenda-
tioner som nämns i direktivet ovan har en 
viktig roll också i den marknadsövervakning 
som baserar sig på produktsäkerhetslagen. 
Därför finns det skäl att till den nya lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet foga bestämmelser om grunderna 
för bedömningen av överensstämmelse.  

Medlemsstaternas skyldigheter och till-
synsmetoder som behöriga myndigheter för-
fogar över. Det nya direktivet innehåller del-
vis mer detaljerade bestämmelse om med-
lemsstaternas skyldigheter samt om de till-
synsmetoder och sanktioner som de behöriga 
myndigheterna har till sitt förfogande. 

Enligt direktivet skall medlemsstaterna se 
till att tillverkare och distributörer iakttar sina 
skyldigheter enligt detta direktiv, så att de 
produkter som släpps ut på marknaden är 
säkra. Medlemsstaterna skall inrätta eller utse 
myndigheter med behörighet att övervaka 
produkternas överensstämmelse med de all-
männa säkerhetskraven, samt se till att dessa 
myndigheter har och utövar de befogenheter 
som behövs för att vidta sådana lämpliga åt-
gärder som åligger dem enligt detta direktiv. 
Medlemsstaterna skall fastställa de behöriga 
myndigheternas uppgifter, befogenheter, or-
ganisation och regler för samarbete. De skall 
hålla kommissionen underrättad om detta och 
kommissionen skall vidarebefordra dessa 
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uppgifter till övriga medlemsstater. 
I direktivet åläggs medlemsstaterna att sör-

ja för samarbetet mellan de nationella myn-
digheter som har hand om produktsäkerhets-
frågor.  

Direktivet innehåller en ganska detaljerad 
förteckning över åtgärder som de behöriga 
nationella myndigheterna har rätt att vidta för 
att säkerställa att kraven enligt direktivet 
uppfylls. 

Påföljderna för brott mot de nationella be-
stämmelser som utfärdas med stöd av direk-
tivet skall vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall under-
rätta kommissionen om dessa bestämmelser 
samt anmäla varje senare ändring av dessa 
bestämmelser till kommissionen. 

Den finska produktsäkerhetslagen innehål-
ler bestämmelser om tillsynsmyndigheter och 
deras befogenheter. För tillfället anses dessa 
vara huvudsakligen tillräckliga. I fråga om de 
allmänna principer som ingår i direktivet en-
ligt ovan finns i Finland allmän förvaltnings-
rättslig reglering bland annat i den gällande 
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) 
och i förvaltningslagen (434/2003), som trä-
der kraft i januari 2004, samt i förvaltnings-
processlagen (596/1996). Om dessa omstän-
digheter behöver inte uttryckliga bestämmel-
ser tas in i produktsäkerhetslagstiftningen. 

I fråga om de tillsynsmetoder som anges i 
lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet föreslås dock i enlighet 
med regleringen i direktivet att det till lagen 
skall fogas bestämmelser som ger tillsyns-
myndigheterna en möjlighet att kräva att när-
ingsidkarna vidtar rättelse-, korrigerings- och 
informationsåtgärder genom vilka den risk 
för hälsa eller egendom som är förenad med 
en konsumtionsvara eller konsumenttjänst ef-
fektivt kan avvärjas utan att man behöver 
tillgripa strängare påföljder. 

Planering av tillsynen. Direktivet föreskri-
ver att för att garantera en effektiv mark-
nadsövervakning i syfte att säkerställa en hög 
skyddsnivå för konsumenternas hälsa och sä-
kerhet, som inbegriper samarbete mellan de-
ras behöriga myndigheter, skall medlemssta-
terna se till att metoder med lämpliga medel 
och förfaranden införs. I direktivet finns ock-
så en detaljerad beskrivning av vilka möjlig-
heter det finns för medlemsstater att planera 

tillsynen. 
Den nuvarande finska produktsäkehetsla-

gen innehåller inga bestämmelser om över-
vakningsprogram eller andra omständigheter 
som avses i direktivet och som gäller plane-
ringen av tillsyn. Det finns inte något behov 
att ta in mycket detaljerade bestämmelser om 
planeringen av övervakningen i den nationel-
la produktsäkerheslagstiftningen i fortsätt-
ningen heller. I lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet bör dock tas 
in en bestämmelse som anger att den myn-
dighet som leder tillsynen och ansvarar för 
planeringen, nämligen Konsumentverket, 
skall årligen utarbeta ett riksomfattande pro-
gram för tillsyn över efterlevnaden av pro-
duktsäkerhetslagstiftningen. 

Det föreslås vidare en bestämmelse om att 
kommunen skall göra upp tillsynsplanen så 
att tillsynen är av hög kvalitet, sker regel-
bundet och förebygger risker för hälsa och 
egendom. Motsvarande reglering skall 
genomföras också i andra speciallagar som 
gäller miljö- och hälsoskyddet. 

Administrativt samarbete mellan de behö-
riga myndigheterna i medlemsstaterna och 
kommittéförfaranden. Enligt direktivet skall 
kommissionen främja och delta i det europe-
iska nätverket mellan de myndigheter i med-
lemsstaterna som ansvarar för produktsäker-
het, särskilt i form av administrativt samarbe-
te. 

Enligt direktivet biträds kommissionen av 
en kommitté som fattar beslut i fråga om vis-
sa ärenden som skilt räknas upp i direktivet i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
och i alla andra fall i enlighet med det rådgi-
vande förfarandet. 

Det finns inte något behov av att ta in några 
bestämmelser om det administrativa samar-
betet samt om de kommittéförfaranden som 
ansluter sig kommissionens arbete i den fins-
ka produktsäkerhetslagstiftningen. 

Beslut på gemenskapsnivå i situationer där 
en produkt medför allvarlig risk. Direktivet 
innehåller också bestämmelser om villkoren 
för att kommissionen skall kunna vidta åt-
gärder när en produkt medför allvarlig risk 
samt om förfarandet i sådana fall. Om kom-
missionen får kännedom om en allvarlig risk 
som vissa produkter medför för konsumen-
ternas hälsa och säkerhet i olika medlemssta-
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ter, kan den, efter samråd med medlemssta-
terna och, om sådana vetenskapliga frågor 
kommer upp som faller inom behörigheten 
för en vetenskaplig gemenskapskommitté, 
den vetenskapliga kommitté som är behörig 
att behandla risken i fråga, på grundval av re-
sultaten av dessa samråd, anta ett beslut om 
vissa villkor uppfylls. Kommissionens beslut 
gäller högst ett år och deras giltighet kan för-
längas med ett år i taget i enlighet med sam-
ma förfarande. Giltighetstiden för beslut som 
gäller enskilda identifierade produkter eller 
partier av produkter har inte begränsats. 

Den finska produktsäkerhetslagen innehål-
ler redan nu bestämmelser om ett temporärt 
förbud som kan utfärdas i fråga om en kon-
sumtionsvara eller konsumenttjänst. I och 
med detta har tillsynsmyndigheterna således 
nödvändiga befogenheter att på den nationel-
la nivån vidta sådana åtgärder som ett beslut 
på gemenskapsnivå förutsätter. Avsikten är 
att i den nya lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet ta in be-
stämmelser om ett temporärt förbud som 
motsvarar bestämmelserna i den gällande la-
gen samt att de regionala och lokala till-
synsmyndigheternas befogenheter utvidgas 
så att också dessa kan meddela ett temporärt 
förbud. 

Exportförbud. Enligt direktivet skall export 
från gemenskapen av sådana farliga produk-
ter som varit föremål för ett sådant beslut 
som avses i punkt 1 vara förbjuden, om annat 
inte anges i beslutet. 

Som följd av denna bestämmelse där ex-
porten av ifrågavarande produkter utanför 
gemenskapen förbjuds skall den finska pro-
duktsäkerhetslagen kompletteras. En möjlig-
het att förbjuda eller begränsa exporten av 
farliga konsumtionsvaror har redan tidigare 
varit uppe till diskussion i samband med be-
redningen av produktsäkerhetslagstiftningen. 
Bland annat har riksdagen förutsatt det. Ett 
förslag angående detta har lagts fram i den 
aktuella propositionen. Frågan behandlas se-
nare i motiveringen. 

Bestämmelser om informationsutbyte. Arti-
kel 12 i direktivet innehåller bestämmelser 
om underrättelser från medlemsstaterna till 
kommissionen genom RAPEX i de fall där 
en produkt medför allvarlig risk. Artikel 11 i 
direktivet innehåller bestämmelser om under-

rättelser i de fall där det inte är fråga om en 
produkt som medför allvarlig risk enligt arti-
kel 12 men där utsläppande på marknaden el-
ler saluförande av produkten förbjuds eller 
begränsas.  

Den finska produktsäkerhetslagen innehål-
ler inte några bestämmelser om förfarandet 
för underrättelser. I 1 § 5 punkten förord-
ningen om Konsumentverket (1057/1998) fö-
reskrivs att Konsumentverket har till uppgift 
att delta i standardiseringen samt dra försorg 
om utbyte av information i anslutning till 
produktsäkerheten. För tydlighetens skull fö-
reslås att det i lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet skall tas in 
en bestämmelse om att det ankommer på 
Konsumentverket att också ha hand om de 
underrättelser till Europeiska kommissionen 
som avses i artikel 11 i direktivet. Detta in-
nebär att Konsumentverket skall ansvara för 
samtliga underrättelser som avses i artikel 
11. 

Eftersom medlemsstaternas skyldighet att 
genom RAPEX underrätta om begränsningar 
av utsläppande på marknaden och saluföring 
av produkter som medför allvarlig risk är 
mer omfattande än tillämpningsområdet för 
lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet har det inte ansetts ända-
målsenligt att föreskriva om detta i denna lag 
utan det har ansetts vara ändamålsenligt att 
utfärda en egen bestämmelse på lagnivå om 
underrättelserna enligt ovan. Förslaget be-
handlas nedan.  

Övriga bestämmelser i direktivet. De övri-
ga bestämmelserna i direktivet ger inte någon 
anledning till att ändra den finska produktsä-
kerhetslagstiftningen. 

 
4.3. Behovet att revidera produktsäker-

hetslagstiftningen ur nationell syn-
vinkel 

4.3.1. Tillämpningsområde 

Den gällande produktsäketslagen omfattar 
alltså konsumtionsvaror och konsumenttjäns-
ter. Sedan 1993 lyder 1 a § 1 mom. konsu-
mentskyddslagen enligt följande: “Vad denna 
lag stadgar om konsumtionsvaror och kon-
sumenttjänster gäller även varor och tjänster 
som en näringsidkare överlåter till skolor, 
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sjukhus, daghem eller andra motsvarande in-
rättningar eller till kommuner, samkommu-
ner, församlingar eller andra offentliga sam-
fund, ideella föreningar som äger bostadshus, 
om dessa på annat sätt än i samband med 
näringsverksamhet överlåter varorna eller 
tjänsterna för att användas av personer som 
kan jämställas med konsumenter. “ 

Vid den faktiska marknadsövervakningen 
har det dock upptäckts att i de fall som avses 
i 1 a § vore det med tanke på tryggandet av 
säkerheten viktigt att skyldigheter och sank-
tioner enligt produktsäkerhetslagen skulle 
kunna åläggas sådana parter som uppräknas i 
1 a § vilka överlåter varor och tjänster som 
avses i paragrafen till personer som kan jäm-
ställas med konsumenter. Att lekredskapen i 
en kommunal lekpark är farliga kan bero på 
t.ex. det att underhållet av de ursprungligen 
säkra redskapen har försummats. På motsva-
rande sätt kan fara orsakas av brister hos ut-
rustningen eller övervakningen i kommunala 
simhallar eller av att de skidspår som kom-
munen ansvarar för har skötts dåligt.  

Av denna anledning föreslås att lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet skall omfatta också andra tjänstele-
verantörer utöver näringsidkare. Med andra 
tjänsteleverantörer avses offentliga eller en-
skilda juridiska personer som i samband med 
annan än näringsverksamhet överlåter kon-
sumtionsvaror eller konsumenttjänster till 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter. 

Förslaget innebär till denna del att lagens 
tillämpningsområde utvidgas ganska väsent-
ligt. Den föreslagna ändringen kan anses vara 
ytterst nyttig med tanke på konsumenternas 
säkerhet. 

Den föreslagna utvidgningen av tillämp-
ningsområdet ansluter sig alltså till denna del 
inte till genomförandet av direktivet om all-
män produktsäkerhet utan baserar sig på de 
nationella erfarenheter som gjorts under den 
tid som produktsäkerhetslagen har varit i 
kraft och särskilt efter att lagändringen från 
1993 trätt i kraft. 

Också den föreslagna ändringen av till-
lämpningsområdet talar för att lagens namn 
skall ändras på det sätt som föreslagits från 
produktsäkerhetslag till lag om konsumtions-
varors och konsumenttjänsters säkerhet. 

4.3.2. Begränsning av exporten av farliga 
produkter 

Möjligheten att begränsa exporten av farli-
ga produkter har diskuterats också tidigare i 
samband med beredningen av produktsäker-
hetslagen, behandlingen av den i riksdagen 
och vid beredningen av den omfattande revi-
deringen av lagen i början av 1990-talet. 

Som utgångspunkt för utarbetandet av den 
nationella lagstiftningen om produktsäkerhet 
har tagits en allmän princip enligt vilken var-
je land får självständigt bestämma vilka pro-
dukter skall omfattas av exportförbud eller 
begränsningar av exporten.  

Det är dock allmänt känt att produktsäker-
hetslagstiftningen saknas helt och hållet i vis-
sa länder liksom också regleringen i fråga om 
farliga ämnen. Möjligheterna att övervaka 
importen av farliga produkter kan i praktiken 
vara nästan obefintliga på grund av att orga-
nisationen av tillsynsmyndigheter saknas el-
ler att dessa har knappa resurser. 

Om en produkt på grund av ett fel eller en 
brist i sin konstruktion eller sammansättning 
medför en allvarlig risk för hälsan i Finland 
medför den en liknande risk också i vilket 
annat land som helst. 

Då den finska produktsäkerhetslagstift-
ningen på grund av regleringen i det nya di-
rektivet om allmän produktsäkerhet i vilket 
fall som helst skall ändras så att tillsynsmyn-
digheterna ges befogenheter att förbjuda ex-
porten av sådana varor som är förbjudna en-
ligt kommissionens beslut med stöd av arti-
kel 13, anses det ändamålsenligt att de myn-
digheter som utövar tillsyn över efterlevna-
den av lagen om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet skall kunna, på de 
villkor som närmare anges i lagen, förbjuda 
export av farliga konsumtionsvaror i de fall 
konsumtionsvaran kan medföra en allvarlig 
risk hör hälsan. 

Enligt förslaget skall exportförbjudet gälla 
endast en allvarlig risk för hälsan. En dylik 
risk är oftast förenad med ett fel eller en brist 
i konsumtionsvarans konstruktion eller sam-
mansättning. Det faktum att en konsumtions-
vara strider mot de finska bestämmelserna 
om skyldigheten att lämna information, skul-
le i allmänhet inte vara en tillräcklig grund 
för att ett exportförbjud skall kunna medde-
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las, om man inte i ett enskilt fall anser t.ex. 
att en varningstext är absolut nödvändig.  

Enligt förslaget skall ett exportförbud kun-
na meddelas i fråga om konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster. När det gäller tjänster 
förekommer just ingen export alls. Varor 
som används i anslutning till utförandet av 
tjänsterna kan dock vara föremål för export, 
varför det har ansetts ändamålsenligt att ex-
portförbudet skall omfatta också konsument-
tjänsterna. 

Enligt förslaget skall ett förbud kunna 
meddelas av Konsumentverket eller av tull-
myndigheten. Ett beslut om att meddela ex-
portförbud i fråga om en konsumtionsvara el-
ler konsumenttjänst skall kunna fattas an-
tingen samtidigt som beslutet om inhemska 
åtgärder fattas eller som ett separat beslut. 

Om ett fel eller en brist hos varan bäst kan 
avhjälpas genom att man returnerar varan till 
den utländska tillverkaren bör export av va-
ran i detta syfte vara tillåten om man kan för-
säkra sig om att en farlig vara inte hamnar på 
en annan marknad utan att bristerna har av-
hjälpts. 
 
4.3.3. Social- och hälsovårdsministeriets 

ställning som sakkunnig vid pröv-
ningen av hur farlig en konsum-
tionsvara är för hälsan 

Den uppgift som i den gällande lagen 
ålagts social- och hälsovårdsministeriet, 
nämligen att fungera som sakkunnig i frågor 
som gäller bedömning av när en konsum-
tionsvara skall anses vara farlig för hälsan, 
kan i de nuvarande förhållandena inte längre 
anses ändamålsenlig. 

Då den gällande produksäkerhetslagen om-
fattar både konsumtionsvaror och konsu-
menttjänster är det inte ändamålsenligt att en 
myndighet har utpekats som sakkunnig en-
dast när det gäller bedömningen av konsum-
tionsvarans farlighet. Eftersom arten av kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster varie-
rar stort och de risker som eventuellt är för-
enade med dem också varierar i olika situa-
tioner, är det nödvändigt att tillsynsmyndig-
heterna enligt produktsäkerhetslagen utgåen-
de från varje enskilt fall gör en bedömning av 
vilka slags utomstående expertis som behövs 
och på vilket sätt den skall användas vid ut-

redningen huruvida en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst är farlig. De sakkunniga 
som skall anlitas kan vara olika inhemska el-
ler utländska forskningsinstitut och forsk-
ningslaboratorier som ofta har förvärvat spe-
cialkunskaper på ett viss begränsat område. 

Social- och hälsovårdsministeriet anser det 
inte ändamålsenligt att en dylik sakkunnig-
uppgift anförtros ett ministerium. Med hän-
visning till det som anförts ovan bör uppgif-
ten som sakkunnig inte heller anförtros åt 
någon annan myndighet eller part utan till-
synsmyndigheterna skall skaffa nödvändiga 
expertutlåtanden utgående från omständighe-
terna i varje enskilt fall. Detta förfarande till-
lämpas redan nu i stor utsträckning. 

Som en konsekvens av detta har i den före-
slagna lagen om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet inte tagits in någon 
bestämmelse som motsvarar 5 § 2 mom. i 
den gällande produktsäkerhetslagen och som 
föreskriver att social- och hälsovårdsministe-
riet skall vara sakkunnigmyndighet vid pröv-
ning av om en konsumtionsvara skall anses 
farlig för hälsan. Däremot föreslås det att i 
lagen tas in allmängiltiga bestämmelser om 
sakkunniga som tillsynsmyndigheterna kan 
anliga i samband med sin tillsynsverksamhet. 
 
4.3.4. Ökning av alternativen i fråga om 

påföljder 

När förslaget har beretts har det ansetts 
nödvändigt att tillsynsmyndigheterna har till 
sitt förfogande sådana påföljder som inte ut-
tryckligen nämns i den gällande produktsä-
kerhetslagen. Således skall tillsynsmyndighe-
terna enligt förslaget kunna ålägga en när-
ingsidkare eller annan tjänsteleverantör att 
vidta rättelse-, korrigerings- eller informa-
tionsåtgärder. Dessa påföljder skulle kunna 
komma i fråga i stället för ett förbud mot till-
verkning, import eller saluföring. Tillsyns-
myndigheten skall kunna sätta ut en tidsfrist 
inom vilken rättelse-, korrigerings- eller in-
formationsåtgärderna skall vidtas. Tillsyns-
myndigheten skall vidare kunna bestämma 
att en åtgärd som inte vidtagits skall utföras 
på den försumliges bekostnad eller att dennas 
verksamhet avbryts eller förbjuds. 
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4.4. Förslaget till lag om underrättelser 
till Europeiska gemenskapernas 
kommission om åtgärder för att be-
gränsa utsläppande på marknaden, 
saluföring och användning av vissa 
produkter som medför allvarlig risk 

Eftersom skyldigheten att lämna underrät-
telser enligt direktivet om utsläppandet på 
markanden, saluföringen och användningen 
av vissa produkter som medför allvarlig risk 
sträcker sig till mycket längre än tillämp-
ningsområdet för den föreslagna lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet, har det ansetts nödvändigt att före-
slå att det stiftas en separat lag om detta så att 
lagförslaget avlåts till riksdagen i anslutning 
till förslaget till lag om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet.  

Enligt de uppgifter som erhållits av kom-
missionen skall underrättelserna genom RA-
PEX ordnas så att en myndighet per med-
lemsstat skickar samtliga underrättelser till 
Europeiska gemenskapernas kommission 
som skall vidarebefordra underrättelserna till 
de övriga medlemsstaterna. Med anledning 
av detta föreslås att Konsumentverket skall 
vara den nationella kontaktpunkten i Finland 
med uppgifter enligt ovan.  

Enligt förslaget skall de behöriga nationella 
myndigheterna utan dröjsmål underrätta 
Konsumentverket om åtgärder som vidtagits 
i enlighet med denna lag. 

Kommissionen förbereder som bäst prak-
tiska anvisningar om förfarandet med RA-
PEX. 

 
5.  Proposit ionens verkningar 

5.1. Ekonomiska verkningar 

Enligt artikel 12 i det allmänna produktsä-
kerhetsdirektivet skall kommissionen under-
rättas om alla åtgärder som vidtas med and-
ledning av produkter som medför allvarlig 
risk. Utöver sådana obligatoriska åtgärder, 
såsom förbud mot saluföring eller förfarandet 
för återkallelse, som bestämts av tillsyns-
myndigheterna, skall en underrättelse skickas 
också om sådana frivilliga åtgärder som ofta 
baserar sig på förhandlingar mellan tillsyns-
myndigheten och näringsidkaren. Näringsid-

karna kan till exempel inleda ett frivilligt för-
farande för återkallande varvid tillsynsmyn-
digheten följer villkoren för förfarandet och 
kan också informera om saken. Skyldigheten 
att skicka underrättelse om inskränkningar i 
saluföringen eller marknadsföringen av pro-
dukter som medför allvarlig risk är en allmän 
skyldighet som omfattar också sådana pro-
dukter som inte omfattas av den finska pro-
duktsäkerhetslagens tillämpningsområde utan 
av någon typ av speciallagstiftning t.ex. elsä-
kerhetslagen. De produkter som inte skall 
omfattas av det nämnda RAPEX-förfarandet 
är livsmedel, läkemedel och medicinteknisk 
utrustning för vilka gemenskapen har egna 
system för informationsutbyte som motsvarar 
RAPEX. 

Såsom det konstateras ovan skall enligt den 
uppgift som erhållits från kommissionen för-
farandet med RAPEX ordnas i medlemssta-
terna så att en myndighet skickar alla under-
rättelser till Europeiska gemenskapernas 
kommission som vidarebefordrar dem till de 
övriga medlemsstaterna. Enligt förslaget 
skall Konsumentverket vara den nationella 
kontaktpunkten i Finland som anförtros de 
ovan nämnda uppgifterna. Till följd av detta 
kommer Konsumentverkets arbetsbörda i 
fråga om underrättelser att öka betydligt. 

Det nya direktivet förutsätter också att ett 
särskilt nätverk under ledning av kommissio-
nen skall inrättas som stöd för tillsynsmyn-
digheternas arbete. I egenskap av den ledan-
de tillsynsmyndigheten och den myndighet 
som ansvarar för planeringen och styrningen 
av tillsynen i Finland deltar Konsumentver-
ket i nätverkets verksamhet. Det finns planer 
på att införa ett särskilt informationssystem 
för marknadsövervakning (ICSMS). Syftet 
med detta informationssystem är att samla 
uppgifter om undersökta produkter, säljför-
bud och förfaranden för återkallande från alla 
medlemsstater. Informationssystemet skall 
till denna del vara mer täckande än det RA-
PEX-system som gäller produkter med all-
varliga risker. Frågor i anslutning till ibruk-
tagandet av systemet håller som bäst på att 
utredas. Ett stort problem med tanke på in-
formationsutbytet i samband med detta utgör 
språkfrågorna. Om allt material som Konsu-
mentverket skickar måste översättas till eng-
elska kommer detta att medföra stora kostna-
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der. 
När lagens tillämpningsområde utvidgas att 

omfatta också andra än de tjänster som en 
näringsidkare tillhandahåller betyder detta att 
också tillämpningsområdet för den allmänna 
produktsäkerhetslagstiftningen utvidgas be-
tydligt. 

Som utgångspunkt för marknadsövervak-
ningen skulle det krävas en kartläggning av 
de tjänster som för närvarande inte omfattas 
av produktsäkerhetslagens tillämpningsom-
råde men vilka skulle komma att omfattas av 
den föreslagna lagen om konsumtionsvarors 
och konsumenttjänsters säkerhet.  

Dessutom krävs information också om vil-
ka slags olyckor och skador de tjänster som 
skall omfattas av tillämpningsområdet kan 
orsaka. För närvarandet samlas det i Finland 
inte systematiskt uppgifter om olyckor i 
hemmet och under fritiden. Av denna anled-
ning skulle det vara nödvändigt att ta reda på 
om Konsumentverket tillsammans med rädd-
ningsväsendet och försäkringsbranschen 
skulle kunna utreda vilka slags olycksrisker 
som är förenade med dessa tjänster. En dylik 
kartläggning behövs för att man skall kunna 
inrikta tillsynen på områden med stora risker. 

Omfattningen av de risker som är förenade 
med vissa tjänster påverkas utöver olyckans 
art också av antalet personer som använder 
sig av tjänsten och deras färdigheter. 

Tillsynen över efterlevnaden av lagstift-
ningen om allmän produktsäkerhet utgör en 
del av miljö- och hälsoskyddet. Jord- och 
skogsbruksministeriet har hållit på att bereda 
ett principbeslut enligt vilket man skall inrät-
ta regionala tillsynsenheter för miljö- och 
hälsoskyddet. Det totala antalet enheter skul-
le uppgå till 40-65. De områden som skall 
tillhöra en viss enhet skall bestämmas på ba-
sis av frivilliga överenskommelser. Om inga 
enheter bildas på detta sätt fram till 1.1.2005, 
skall särskilda bestämmelser utfärdas om 
områdesgränserna. Tillsynen över efterlev-
naden av produktsäkerhetslagstiftningen 
skulle således utgöra en del av detta regiona-
la samarbete om det förverkligas.  

Enligt principbeslutet skall en del av de 
uppgifter som hör till livsmedelsövervak-
ningen organiseras i form av uppdrag på sta-
tens bekostnad. I fortsättningen skall myn-
digheterna inom den centrala förvaltningen 

kunna beställa en del av det arbete i anslut-
ning till livsmedelsövervakningen som de 
ansvarar för antingen av de regionala enheter 
som skall bildas eller från tredje parter som 
kan vara offentliga eller privata. 

I fortsättningen blir det aktuellt med att 
överväga motsvarande arrangemang också 
vid tillsynen över produktsäkerhetslagstift-
ningen. En arbetsgrupp som tillsatts av soci-
al- och hälsovårdsministeriet utreder som 
bäst möjligheterna att omvandla denna verk-
samhet delvis till avgiftsbelagd verksamhet. I 
princip är det möjligt att ta ut avgift endast 
för övervakningen på lokal nivå och i det fall 
att kommunen har en tillsynsplan som base-
rar sig på riskanalys och tillsynsmyndigheten 
har ett kvalitetssystem. För att en tillsynsplan 
enligt ovan skall kunna göras upp krävs kun-
skap och information om tjänster och de ris-
ker som är förenade med dem.  

Antalet konsumenttjänster på marknaden 
ökar ständigt. Därmed ökar även behovet att 
kontrollera att de är säkra. Det finns nästan 
inga möjligheter att öka de statliga och 
kommunala resurser som används för över-
vakning av den allmänna produktsäkerheten. 
Då det verkar som om de kommunala till-
synsmyndigheternas resurser inte nämnvärt 
skulle kunna ökas under de närmaste åren, 
behövs det en kartläggning av möjligheterna 
att använda andra slags tillsynsmetoder. Möj-
ligheterna att för övervakningen använda ut-
omstående institutioner och enskilda experter 
bör utredas.  

Då man tänker på hur tillsynen över den 
allmänna produktsäkerhetslagstiftningen 
skall kunna utvecklas bör hänsyn tas till de 
erfarenheter av övervakningen som gjorts 
inom olika delområden, t.ex. elsäkerheten, 
annan teknisk säkerhet samt livsmedelssä-
kerheten. För att de föreslagna utredningarna 
skall kunna genomföras bör särskild finansie-
ring som täcker två års behov ställas till Kon-
sumentverkets förfogande. 

Det ovan nämnda behovet av utredningar 
samt de extra uppgifter som åläggs Konsu-
mentverket i form av underrättelser till 
kommissionen och ett effektiverat administ-
rativt samarbete gör det nödvändigt att man 
vid Konsumentverket anställer en sakkunnig 
tjänsteman för skötseln av dessa uppgifter. 
Det föreslås att tjänsten skall placeras i löne-
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klass A 25, med en kostnadseffekt på 
52 524,72 euro. Dessutom krävs tilläggsfi-
nansiering upp till 10 000 euro för täckande 
av resekostnader i anslutning till det admi-
nistrativa samarbetet samt 15 000 euro för 
översättningar. 

Därmed skulle de merkostnader som med-
förs uppgå till 77 524,72 euro. 

 
5.2. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

Inga ändringar föreslås bli gjorda i organi-
sationen av tillsynsmyndigheter. 
 
6.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänstearbete 
vid handels- och industriministeriet i samar-
bete med Konsumentverket. 
 
6.1. Remissutlåtanden 

I september 2002 har handels- och indu-
striministeriet begärt utlåtande över proposi-
tionen av följande parter: justitieministeriet, 
inrikesministeriet, finansministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet, miljöministeriet, sjöfarts-

verket, tullstyrelsen, social- och hälsovårdens 
produktkontrollcentral, livsmedelsverket, 
Kontrollcentralen för växtproduktion, For-
donsförvaltningscentralen, läkemedelsverket, 
Kommunikationsverket, länsstyrelsen i Södra 
Finlands län, länsstyrelsen i Västra Finlands 
län, länsstyrelsen i Östra Finlands län, läns-
styrelsen i Uleåborgs län, länsstyrelsen i 
Lapplands län, Finlands Kommunförbund, 
Industrins och Arbetsgivarnas Centralför-
bund TT, Centralhandelskammaren, Handels 
Centralförbund, Företagarna i Finland rf, 
Servicearbetsgivarna rf, Finlands Konsu-
mentförbund rf och Kuluttajat – Konsumen-
terna ry. 

Majoriteten av remissinstanserna under-
stödde förslaget. I de utlåtanden som avgavs 
av näringslivets organisationer ansågs det 
dock att den nationella lagstiftningen om 
produktsäkerhet i högre grad än hittills bör 
följa direktivet om allmän produktsäkerhet. 
Finlands Kommunförbund har förebehåll när 
det gäller förslaget att utvidga tillämpnings-
området vilket går ut på att också andra tjäns-
televerantörer skall blir ansvariga parter. 

I utlåtandena framfördes flera anmärkning-
ar med anledning av detaljerna i propositio-
nen vilka i mån av möjlighet har beaktats vid 
finslipningen av propositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet 

1 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om lagens tillämpningsområde. Den innehål-
ler också definitioner på de mest centrala be-
grepp som förekommer i lagförslaget. 

Paragrafens 1 mom. överensstämmer i hu-
vudsak med 1 § 1 mom. i den gällande pro-
duktsäkerhetslagen. Med hänvisning till vad 
som har anförts i den allmänna motiveringen 
ovan har tillämpningsområdet utvidgats att 
omfatta exporten och transporten genom lan-
det av konsumtionsvaror och konsument-
tjänster. 

De definitioner på en konsumtionsvara och 
en konsumenttjänst som finns i 2 mom. över-
ensstämmer med definitionerna i 1 § 2 mom. 
i den gällande produktsäkerhetslagen.  

I 3 mom. finns en definition på näringsid-
kare som till stora delar överensstämmer med 
den definition som finns i 1 kap. 5 § konsu-
mentskyddslagen. Någon definition på när-
ingsidkare ingår inte i den gällande produkt-
säkerhetslagen. I förslaget har dock inte defi-
nitionen på en näringsidkare kopplats till en 
motprestation vilket är fallet i konsument-
skyddslagen. Således kan som näringsidkare 
betraktas en person som i samband med sin 
näringsverksamhet överlåter konsumtionsva-
ror eller konsumenttjänster även utan veder-
lag, t.ex. i form av gratisprover. 

I 3 mom. finns dessutom en definition på 
annan tjänsteleverantör. Med annan tjänste-
leverantör avses en enskild eller offentlig ju-
ridisk person som i samband med annan 
verksamhet än näringsverksamhet överlåter 
konsumtionsvaror eller konsumenttjänster för 
att användas av personer som kan jämställas 
med konsumenter. Avsikten är att de som 
räknas upp i 1 a § i den gällande produktsä-
kerhetslagen, nämligen skolor, sjukhus, dag-
hem eller andra motsvarande inrättningar, 
kommuner, samkommuner, församlingar el-
ler andra offentliga samfund, ideella före-
ningar, bostadsaktiebolag samt andra sam-
manslutningar som äger bostadshus, kan 

komma att bli ansvariga parter när de i sam-
band med annan verksamhet än näringsverk-
samhet överlåter konsumtionsvaror eller kon-
sumenttjänster för att användas av personer 
som kan jämställas med konsumenter. 

2 §. Av paragrafen framgår att lagen till-
lämpas på konsumtionsvaror och konsument-
tjänster till den del det inte i annan lagstift-
ning föreskrivs att minst samma säkerhetsni-
vå skall uppnås när det gäller förebyggande 
av sådana faror för hälsa och egendom som 
varorna eller tjänsterna medför. Paragrafens 
ordalydelse har ändrats jämfört med 2 § pro-
duktsäkerhetslagen. 

Lagen om konsumtionsvarors och konsu-
menttjänsters säkerhet tillämpas enligt hu-
vudregeln inte om det i annan lagstiftning 
finns bestämmelser om vissa konsumtionsva-
rors och konsumenttjänsters säkerhet. Om 
regleringen i annan lagstiftning inte täcker 
alla produktsäkerhetsfrågor, kan den föreva-
rande lagen tillämpas i fråga om sådana 
egenskaper och aspekter hos konsumtionsva-
rorna eller konsumenttjänsterna om inte i 
speciallagstiftningen föreskrivs att minst 
samma säkerhetsnivå skall uppnås som i 
denna lag.  

Den föreslagna paragrafen innehåller inte 
längre ett omnämnande enligt 2 § produktsä-
kerhetslagen om att lagen inte tillämpas på 
konsumtionsvaror som skall exporteras eller 
transporteras genom landet, eftersom den nya 
lagens tillämpningsområde föreslås bli ändrat 
till denna del. 

3 §. I paragrafen åläggs näringsidkare och 
andra tjänsteleverantörer en skyldighet att i 
sin verksamhet iaktta sådan omsorg som be-
tingas av omständigheterna. Innehållsmässigt 
motsvarar paragrafen till stora delar 3 § 1 
mom. i den gällande produktsäkerhetslagen. I 
detta sammanhang har det dock lagts till ett 
omnämnande att näringsidkare och andra 
tjänsteleverantörer skall till denna del agera 
på ett sätt som deras yrkesskicklighet förut-
sätter. Också i det nya direktivet om allmän 
produktsäkerhet konstateras i fråga om dis-
tributörer att eftersom de är yrkesmässigt 
verksamma kan de förutsättas kunna bedöma 
säkerheten av produkter utgående från detta. 
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I paragrafen har också tagits in en skyldighet 
för näringsidkare och andra tjänsteleverantö-
rer att ha tillräckliga och korrekta uppgifter 
om de konsumtionsvaror eller konsument-
tjänster som berör deras verksamhet samt om 
de risker som är förenade med dessa.  

Skyldigheten att iaktta sådan omsorg som 
betingas av omständigheterna kan också in-
nebära – särskilt när det är fråga om tillhan-
dahållande av sådana konsumenttjänster som 
är förenade med särskilda risker – att en när-
ingsidkare redan på förhand kontaktar till-
synsmyndigheten. På detta sätt kan man till-
sammans vidta förebyggande åtgärder och 
tillgodose tjänsteleveransens säkerhet. Också 
i dylika fall är det verksamhetsidkaren som 
har ansvaret för tjänstens säkerhet.  

Omfattningen av skyldigheten att iaktta 
omsorg i fråga om konsumenttjänster har 
också utvidgats. Enligt förslaget bör man 
också i fråga om konsumenttjänster se till att 
konsumenttjänsten inte medför fara för hälsa 
eller egendom i fråga om sådana andra per-
soner som berörs av tjänsten. Det har nämli-
gen konstaterats i samband med tillsynen 
över produktsäkerhetslagen att konsument-
tjänster, t.ex. äventyr av olika slag, kan med-
föra fara också för utomstående och att man 
därför bör fästa uppmärksamhet vid denna 
omständighet vid bedömningen av en kon-
sumenttjänsts säkerhet. En person som berörs 
av konsumenttjänsten kan t.ex. vara en per-
son som utan att delta i själva aktiviteten, föl-
jer utförandet av tjänsten eller vistas på eller i 
närheten av den plats där tjänsten utförs som 
en helt utomstående person men dock så att 
tjänsten kan medföra fara för honom. 

4 §. I 1 mom. åläggs näringsidkare och 
andra tjänsteleverantörer en skyldighet att 
underrätta tillsynsmyndigheten om den fara 
som en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst medför för hälsa eller egendom i fråga 
om konsumenter, personer som kan jämstäl-
las med konsumenter eller personer som be-
rörs av konsumenttjänsten. Näringsidkaren 
och tjänsteleverantören skall samtidigt under-
rätta tillsynsmyndigheten om de åtgärder 
som han redan har vidtagit med tanke på fa-
ran.  

En motsvarande bestämmelse ingår i 3 § 2 
mom. i den gällande produktsäkerhetslagen. 
Den gällande lagen innehåller dock ingen 

hänvisning till de slutsatser som den ansvari-
ga parten utgående från sin yrkeskicklighet 
och på basis av tillgängliga uppgifter bör dra.  

Den skyldighet som åläggs näringsidkare 
och andra tjänsteleverantörer att underrätta 
tillsynsmyndigheten om faran har skilts från 
den allmänna skyldigheten att iaktta omsorg 
och har skrivits in i den föreslagna lagen som 
en egen paragraf vars andra moment handlar 
om näringsidkarnas och andra tjänsteleveran-
törers skyldighet att samarbeta med myndig-
heterna för att avvärja faran. I det aktuella 
4 § 1 mom. har denna skyldighet utvidgats 
till att gälla även andra tjänsteleverantörer. 
Dessutom bör man vid bedömningen av hu-
ruvida tillsynsmyndigheten bör underrättas 
eller inte beakta de faror som tjänsten kan 
visa sig medföra för hälsa och egendom i 
fråga om sådana personer som berörs av 
tjänsten. 

Enligt 2 mom. skall näringsidkare och and-
ra tjänsteleverantörer samarbeta med till-
synsmyndigheten för att avvärja faran när 
myndigheten ber om det. Någon bestämmel-
se som uttryckligen skulle motsvara denna 
bestämmelse finns inte i den gällande pro-
duktsäkerhetslagen även om näringsidkarens 
skyldighet att iaktta omsorg kan anses omfat-
ta samarbetet med tillsynsmyndigheterna när 
det behövs. 

5 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om de uppgifter som näringsidkare skall 
lämna konsumenter och personer som kan 
jämställas med konsumenter om sig själv och 
de konsumtionsvaror eller konsumenttjänster 
som ansluter sig till hans verksamhet.  

Enligt 1 mom. skall näringsidkare och and-
ra tjänsteleverantörer lämna konsumenter och 
personer är jämförbara med konsumenter de 
uppgifter som behövs för att dessa skall kun-
na bedöma de faror som är förenade med 
konsumtionsvaror och konsumenttjänster. De 
skall också säkerställa att uppgifterna lämnas 
till konsumenter och personer som kan jäm-
ställas med konsumenter i en för dessa be-
griplig form. Tillsynsmyndigheten kan vidare 
kräva att näringsidkare och andra tjänsteleve-
rantörer på ett lämpligt sätt förser konsumen-
terna med bruksanvisningar och instruktio-
ner, varningar och andra liknande uppgifter 
som behövs med tanke på avvärjande eller 
förebyggande av faror som är förenade med 
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en vara eller tjänst. 
I den gällande produktsäkerhetslagen finns 

inga uttryckliga bestämmelser om sådant 
lämnande av uppgifter som avses här. Be-
stämmelser om det finns dock i förordningen 
om uppgifter om konsumtionsvaror som gi-
vits med stöd av produktsäkerhetslagen.  

I 2 kap. 1 § 2 mom. konsumentskyddslagen 
föreskrivs att marknadsföring, vari ej ingår 
uppgifter, som är av behovet påkallade med 
hänsyn till konsumenternas hälsa eller eko-
nomiska trygghet, skall alltid anses otillbör-
lig. Denna bestämmelse i konsumentskydds-
lagen och den aktuella bestämmelsen riktar 
sig delvis mot samma slags markandsföring. 
Å andra sidan finns det skillnader mellan be-
stämmelserna. I 2 kap. 1 § 2 mom. konsu-
mentskyddslagen talas det om hänsyn till 
konsumenternas hälsa och ekonomiska 
trygghet. I det aktuella lagförslaget handlar 
det om att säkerställa konsumentens hälsa 
och egendom. Dessutom omfattar skyddet 
enligt det aktuella lagförslaget både konsu-
menter och personer som kan jämställas med 
konsumenter – den reglering av marknadsfö-
ringen som ingår i konsumentskyddslagen 
gäller inte uttryckligen personer som kan 
jämställas med konsumenter.  

Avsikten är att närmare bestämmelser om 
lämnande av behövliga uppgifter om kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster skall 
också i fortsättningen ges i en förordning av 
statsrådet som utfärdas med stöd av lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet.  

6 §. I 1 mom. finns definitioner på en kon-
sumtionsvara och en konsumenttjänst som 
kan anses vara farlig för hälsan och i 2 mom. 
en definition på en konsumtionsvara och en 
konsumenttjänst som kan anses vara farlig 
för egendomen. Paragrafen stämmer inne-
hållsmässigt överens med 4 § i den gällande 
produktsäkerhetslagen och den täcker de 
krav som ställs i direktivet. Begreppet fara 
för hälsan täcker i detta sammanhang både 
akuta risker för hälsan och sådana men för 
hälsan som visar sig först efter en lång tids 
exponering. 

Det föreslås att i 3 mom. tas in en bestäm-
melse som föreskriver att en konsumtionsva-
ra eller en konsumenttjänst som inte är farlig 
på det sätt som avses i 1 och 2 mom. anses 

vara säker. Enligt kommissionens uppfatt-
ning förutsätter ett ändamålsenligt genomfö-
rande av direktivet om allmän produktsäker-
het att de nationella bestämmelserna innehål-
ler en definition på en säker produkt. Trots 
skillnader i ordalydelsen liknar direktivets 
definitioner och de definitioner på säkra pro-
dukter och säkra konsumtionsvaror och kon-
sumenttjänster som ingår i det aktuella lag-
förslaget ganska mycket varandra. 

7 §. Den gällande produktsäkerhetslagen 
innehåller inga bestämmelser om grunderna 
för bedömningen av överensstämmelse. Des-
sa frågor behandlas rätt grundligt i det nya 
direktivet om allmän produktsäkerhet. Av 
denna anledning har det ansetts ändamålsen-
ligt att bestämmelser om detta tas in också i 
lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet.  

I praktiken har de omständigheter som 
nämns i den aktuella 7 § också hittills beak-
tats i tillsynsmyndigheternas verksamhet. 

Enligt 1 mom. anses inte en konsumtions-
vara eller konsumenttjänst vara farlig för häl-
sa eller egendom till den del den överens-
stämmer med sådana harmoniserade standar-
der till vilka hänvisningar offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. Enligt 
det system som tillämpas inom standardise-
ringen skall de nationella standardiseringsor-
ganisationer som är medlemmar i europeiska 
standardiseringsorganisationer offentliggöra 
dylika standarder materiellt oförändrade som 
nationella standarder.  

Bestämmelsen i det nya direktivet om all-
män produktsäkerhet om att en produkt som 
uppfyller en nationell standard som överför 
en Europastandard presumeras uppfylla det 
allmänna säkerhetskravet är en ny bestäm-
melse i gemenskapslagstiftningen angående 
allmän produktsäkerhet. Denna princip har 
dock redan tidigare ingått i direktiv enligt 
den nya metoden.  

Även när en konsumtionsvara eller konsu-
menttjänst omfattas av en standard till vilken 
en hänvisning har offentliggjorts i Europeis-
ka unionens officiella tidning, kan produkten 
eller tjänsten i enstaka fall visa sig vara far-
lig. Därför föreslås det att i 1 mom. intas en 
hänvisning till 3 mom. med stöd av vilket 
myndigheterna vid behov skall kunna vidta 
åtgärder utan hinder av bestämmelserna i 1 
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eller 2 mom. 
I 2 mom. uppräknas de övriga faktorer vid 

vilka tillsynsmyndigheten kan fästa upp-
märksamhet vid bedömningen av huruvida 
en konsumtionsvara eller konsumenttjänst är 
farlig. 

Till sådana hör till att börja med andra 
standarder än sådana internationella eller na-
tionella standarder som nämns i 1 mom. och 
som handlar om säkerhetsfrågor. Också dyli-
ka standarder är ägnade åt att underlätta till-
synsmyndighetens bedömning av risker, men 
dessa ger inte, liksom inte heller övriga om-
ständigheter som nämns i 2 mom., en lika 
stark presumtion om säkerhet som de stan-
darder som avses i 1 mom. till vilka hänvis-
ningar har offentliggjorts i Europeiska unio-
nens officiella tidning.  

För det andra innehåller 2 mom. en hänvis-
ning till de riktlinjer för bedömning av pro-
duktsäkerhet som fastställts i rekommenda-
tioner från Europeiska gemenskapernas 
kommission. Kommissionen har ingen behö-
righet att utfärda bindande regler om tolk-
ningen av innehållet i direktivet eftersom det 
är endast gemenskapens domstolar som har 
rätt att tolka gemenskapslagstiftningen. 
Kommissionen utarbetar dock rekommenda-
tioner som är nyttiga och ägnade att hjälpa 
tillsynsmyndigheterna vid bedömningen av 
risker. Vid utarbetandet av rekommendatio-
nerna konsulterar kommissionen regelbundet 
kommittén som består av medlemsstaternas 
representanter.  

Utöver kommissionens rekommendationer 
kan vid bedömningen av eventuell farlighet 
hänsyn också tas till sådana riktlinjer och re-
kommendationer som givits av nationella 
tillsynsmyndigheter. Dessa har betydelse 
framför allt för de regionala och lokala myn-
digheterna. När tillsynsmyndigheterna bere-
der riktlinjer och rekommendationer konsul-
terar de ofta näringsidkare och deras organi-
sationer, forskningsinstitut samt medborgar-
organisationer och konsumentorganisationer.  

I 2 mom. hänvisas vidare till gällande upp-
förandekoder för produktsäkerhet samt till 
den aktuella vetenskapliga och tekniska ut-
vecklingsnivån. 

Enligt 3 mom. kan en tillsynsmyndighet 
vidta tillsynsåtgärder dvs. meddela ett förbud 
eller åläggande som beskrivs senare, även 

om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst skulle uppfylla de kriterier som fast-
ställs i de standarder eller rekommendationer 
som nämns i 1 och 2 mom., om det visar sig 
att varan eller tjänsten i fråga trots det med-
för fara för hälsa eller egendom. Faran kan 
visa sig i form av en skada eller olyckshän-
delse i anslutning till en konsumtionsvara el-
ler konsumenttjänst eller vid de tester och 
undersökningar som gäller deras säkerhet. 

8 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om Konsumentverkets uppgifter med tanke 
på tillsynen över efterlevnaden av lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters 
säkerhet. Paragrafens första del motsvarar 
5 § 1 mom. i den gällande produktsäkerhets-
lagen. Konsumentverket har således till upp-
gift att övervaka efterlevanden av lagen och 
de bestämmelser och beslut som har utfärdats 
med stöd av den samt planera, styra och ut-
veckla övervakningen.  

Enligt den föreslagna andra meningen skall 
Konsumentverket också lämna de underrät-
telser till Europeiska gemenskapernas kom-
mission som avses i direktivet om allmän 
produktsäkerhet. Så som det konstateras i 
den allmänna motiveringen föreslås det att en 
separat lag skall stiftas i detta sammanhang 
om de underrättelser genom RAPEX-
systemet som avses i artikel 12 i direktivet 
om allmän produktsäkerhet. Den aktuella be-
stämmelsen om Konsumentverkets uppgifter 
i fråga om underrättelser utgör delvis en hän-
visning till detta lagförslag men också till de 
underrättelser som skall sändas till kommis-
sionen enligt artikel 11 i direktivet om all-
män produktsäkerhet. Konsumentverket har 
således till uppgift att ta hand om de under-
rättelser om produkter som omfattas av till-
lämpningsområdet för direktivet om allmän 
produktsäkerhet samt vidarebefordra de un-
derrättelser enligt RAPEX-systemet om in-
skränkningar i utsläppandet på marknaden 
och saluföringen av produkter som medför 
allvarlig fara vilka det har fått ta emot från 
olika nationella tillsynsmyndigheter eller 
som det självt i egenskap av tillsynsmyndig-
het har vidtagit. Underrättelserna genom 
RAPEX och det nationella verkställandet av 
dem behandlas närmare i anslutning till lag-
förslaget i fråga. 

9 §. Paragrafen handlar om tullverkets 
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uppgifter vid tillsynen över efterlevnaden av 
lagen. På samma sätt som enligt 6 § i den 
nuvarande produktsäkerhetslagen skall tull-
verket utöva tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag och de bestämmelser och beslut 
som har utfärdats med stöd av den när det 
gäller import konsumtionsvaror samt planera 
och styra övervakningen. 

Då den föreslagna lagens tillämpningsom-
råde omfattar också exporten och transporten 
genom landet av konsumtionsvaror och kon-
sumenttjänster, bör de tillsynsuppgifter som 
ankommer på tullverket utökas med över-
vakning av exporten och transporten genom 
landet samt planering av övervakningen. 

Med import, export och transport genom 
landet avses i detta sammanhang annan 
transport över gränserna än den som sker 
inom EU och det europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

Även om import och export av konsument-
tjänster inte verkar ske i någon stor skala, är 
det inte exceptionellt att andra varor än kon-
sumtionsvaror som används i samband med 
utförandet av en konsumenttjänst importeras 
och exporteras. Av denna anledning skall 
tullverkets tillsynsuppgift enligt förslaget in-
nefatta också dylika varor. 

10 §. Denna paragraf gäller länsstyrelsens 
uppgifter vid tillsynen över efterlevnaden av 
lagen. Innehållsmässigt motsvarar paragrafen 
7 § 1 mom. i den gällande produktsäkerhets-
lagen.  

För att länsstyrelserna skall kunna sköta 
sina övervakningsuppgifter på ett behörigt 
sätt är det viktigt att de tjänstemän vid läns-
styrelserna som ansvarar för uppgifterna i 
fråga deltar i de tillställningar för utvecklan-
de av övervakningen och i den fortbildning 
som ordnas. 

11 §. I paragrafen bestäms om kommunens 
uppgifter vid tillsynen över efterlevnaden av 
lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet. Paragrafen motsvarar till 
sitt innehåll 7 § 1 och 2 mom. i den gällande 
produktsäkerhetslagen. I slutet av 1 mom. fö-
reskrivs att om fullmäktige har gett den 
nämnd eller det organ som sköter kommu-
nens övervakningsuppgift rätt att delegera 
befogenhet till en underlydande, tjänsteinne-
havare eller sektion får dessa meddela ett 
förbud som enligt 23 och 24 § kan meddelas 

av den kommunala tillsynsmyndigheten. Till 
exempel skulle ett beslut om ett temporärt 
förbud inte kunna fattas tillräckligt snabbt i 
situationer som kräver brådskande åtgärder 
om tjänsteinnehavaren var tvungen att föra 
ärendet till nämnden eller organet i fråga. 

I den gällande produktsäkerhetslagen har 
de kommunala tillsynsmyndigheternas befo-
genheter inskränkts när det gäller sådana fa-
ror för egendom som avses i denna lag. I frå-
ga om de risker för egendom som avses i 
denna lag skall den kommunala tillsynsmyn-
digheten i de fall där det inte finns bestäm-
melser, föreskrifter eller förbud som utfärdats 
med stöd av denna lag endast anmäla de kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster som är 
farliga för egendomen och som myndigheten 
observerar i samband med annan myndig-
hetsutövning till Konsumentverket eller läns-
styrelsen. Det anses inte ändamålsenligt att ta 
in denna bestämmelse som inskränker de 
kommunala tillsynsmyndigheternas befogen-
heter i lagen om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet. Farorna för egen-
domen upptäcks vid tillsynen närmast i an-
slutning till upptäckta hälsorisker. 

För att den kommunala tillsynsmyndighe-
ten skall kunna sköta sina tillsynsuppgifter på 
ett behörigt sätt är det viktigt att de kommu-
nala tjänsteinnehavare som ansvarar för upp-
gifterna i fråga deltar i de tillställningar för 
utvecklande av tillsynen och i den fortbild-
ning som ordnas. 

12 §. Enligt paragrafen skall en myndighe-
ter som med stöd av annan lagstiftning ut-
övar tillsyn över säkerheten hos sådana kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster som 
enligt 2 § inte omfattas av denna lag vid sin 
övervakning iaktta de bestämmelser i denna 
lag som gäller näringsidkarnas skyldigheter 
samt tillsynsmyndigheternas befogenheter 
och rättigheter om inte den lagstiftning som 
avses ovan innehåller sådana bestämmelser 
genom vilka minst samma säkerhetsnivå kan 
uppnås. Förslaget har behandlats i den all-
männa motiveringen ovan. Syftet är att sä-
kerställa att det inte finns några luckor i den 
nationella lagstiftningen vilka skulle hindra 
nödvändiga marknadsövervakningsåtgärder i 
fråga om varor och tjänster som har visat sig 
vara farliga för att den speciallagstiftning 
som gäller dessa inte förser myndigheterna 
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med tillräckliga tillsynsinstrument. 
13 §. Denna paragraf innehåller en allmän 

bestämmelse som styr tillsynsmyndigheter-
nas verksamhet. Enligt bestämmelsen skall 
tillsynsmyndigheterna sköta sina uppgifter så 
effektivt och ändamålsenligt som möjligt. 
Om omständigheterna det fordrar skall en 
prioritering av uppgifterna göras. Eftersom 
tillsynsmyndigheternas resurser är begränsa-
de är det viktigt att dessa kan inriktas på så-
dana uppgifter som är av stor betydelse för 
säkerheten. En motsvarande bestämmelse in-
går i polislagen (439/1995). 

14 §. Enligt 1 mom. skall Konsumentverket 
för styrning och samordning av verkställan-
det av tillsynen över efterlevnaden av denna 
lag utarbeta ett riksomfattande övervak-
ningsprogram. I 1 mom. specificeras pro-
grammets innehåll närmare. Enigt förslaget 
skall programmet definiera de kontroller som 
skall utföras och kontrollfrekvenser i fråga 
om olika typer av kontrollobjekt samt presen-
tera en provtagningsplan. Programmet skall 
vidare fastställa grunderna för riskanalys i 
fråga om olika typer av kontrollobjekt samt 
metoder för uppskattning av hur genomfö-
randet av programmet framskrider. Konsu-
mentverkets riksomfattande övervaknings-
program skapar således ramar för den mark-
nadsövervakning som sker på basis av denna 
lag. 

I 2 mom. finns en fullmaktsbestämmelse 
enligt vilken närmare bestämmelser om det 
riksomfattande övervakningsprogrammet och 
dess innehåll kan utfärdas genom en förord-
ning av statsrådet. 

Av 3 mom. framgår att det riksomfattande 
övervakningsprogram som utarbetas av Kon-
sumentverket utgör en del av ett riksomfat-
tande program för övervakning av miljö- och 
hälsoskydd, som omfattar också andra riks-
omfattande övervakningsprogram om vilka 
det föreskrivs i andra lagar. 

Systemet med ett riksomfattande övervak-
ningsprogram och kommunala tillsynsplaner 
som hänger samman med det kommer att in-
föras samtidigt i fråga om alla lagar som 
gäller miljö- och hälsoskydd. 

15 §. Paragrafen föreskriver att för tillsy-
nen över konsumtionsvarorna och konsu-
menttjänsterna skall kommunen göra upp en 
tillsynsplan som säkerställer att tillsynen är 

av hög kvalitet, sker regelbundet och före-
bygger risker som är förenade med konsum-
tionsvaror och konsumenttjänster. I tillsyns-
planen skall definieras åtminstone vilka kon-
troller som skall utföras och kontrollfrekven-
ser i fråga om olika typer av kontrollobjekt. 
Den skall dessutom innehålla en provtag-
ningsplan samt en uppskattning av hur till-
synsplanen kommer att förverkligas. I den 
kommunala tillsynsplanen som uppgörs på 
basis av denna dag skall hänsyn tas till det 
riksomfattande övervakningsprogrammet 
som Konsumentverket utarbetar. Enligt para-
grafen skall en översyn av tillsynsplanen gö-
ras vart tredje år och även annars då detta an-
ses nödvändigt.  

Enligt 2 mom. kan närmare bestämmelser 
om innehållet i tillsynsplanen utfärdas genom 
en förordning av statsrådet. Detta omfattar 
definitionen av de kontroller som ingår i till-
synsplanen, en uppskattning av kontrollfre-
kvensen i fråga om olika kontrollobjekt, en 
provtagningsplan och en uppskattning av 
förverkligandet av tillsynsplanen.  

16 §. Innehållet i denna paragraf, som gäll-
er de uppgifter som näringsidkare och andra 
tjänsteleverantörer skall lämna tillsynsmyn-
digheterna, är huvudsakligen detsamma som 
innehållet i 8 § i den gällande produktsäker-
hetslagen. Med tanke på tillämpningsområdet 
för den föreslagna lagen har skyldigheten att 
lämna uppgifter utvidgats att omfatta också 
andra tjänsteleverantörer än näringsidkare. 

Då det nya direktivet om allmän produkt-
säkerhet innehåller ganska detaljerade be-
stämmelser om näringsidkarens skyldigheter 
att lämna uppgifter med tanke på produkter-
nas spårbarhet och konsumenternas hälsa, har 
det ansetts nödvändigt att ta in dylika regler 
också i lagen om konsumtionsvarors och 
konsumenttjänsters säkerhet. Skyldigheten 
att lämna uppgifter har inte ändrats till sitt 
innehåll men man har velat understryka sär-
skilt tillsynsmyndighetens möjligheter att få 
upplysningar som är nödvändiga för att kon-
sumtionsvaror skall kunna spåras. 

Närmare bestämmelser om skyldigheten att 
lämna uppgifter kan enligt förslaget utfärdas 
genom en förordning av statsrådet. 

17 §. Paragrafen har huvudsakligen samma 
innehåller som 9 § i den gällande produktsä-
kerhetslagen. Vid utarbetandet av förslaget 
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har man dock beaktat 10 § grundlagen 
(731/1999) enligt vilken myndigheterna kan 
vidta åtgärder som ingriper i hemfriden en-
dast i de fall där åtgärderna är nödvändiga för 
att de grundläggande fri- och rättigheterna 
skall kunna tryggas.  

Enligt 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen 
(450/1987) får husrannsakan företas om det 
finns skäl att misstänka att ett brott har be-
gåtts för vilket det strängaste straffet är minst 
sex månaders fängelse. I enlighet med detta 
föreslås att tillsynsmyndighetens rätt att utfö-
ra kontroller begränsas så att tillsynsåtgär-
derna får utsträckas till sådana utrymmen 
som är avsedda för boende endast om det 
finns skäl att misstänka att någon har begått 
ett hälsobrott som avses i 44 kap. 1 § 
strafflagen (39/1889). 

18 §. Denna paragraf gäller tillsynsmyn-
digheternas rätt att ta prov på konsumtions-
varor och konsumenttjänster. Bortsett från en 
liten språklig ändring har 1 mom. samma in-
nehåll som 10 § 1 mom. i den gällande pro-
duktsäkerhetslagen.  

Även 2 mom., där det bestäms om till-
synsmyndighetens skyldighet att betala er-
sättning för prov enligt gängse pris, har hu-
vudsakligen samma innehåll som 10 § 2 
mom. i den gällande produktsäkerhetslagen. 
Enligt förslaget har utöver näringsidkare 
också andra tjänsteleverantörer rätt att kräva 
ersättning för prov. I 2 mom. andra meningen 
har tagits in en bestämmelse som motsvarar 
10 § 3 mom. i den gällande produktsäker-
hetslagen och som anger att ingen ersättning 
behöver betalas för provet om en avgift tas ut 
för ett prov eller en undersökning av det i en-
lighet med vad som föreskrivs särskilt. Detta 
hänvisar till de regler som gäller tullverket 
och dess rätt att ta ut avgift för undersökning 
av prover på varor som importeras i landet.  

Paragrafens 3 mom. är nytt. Enligt momen-
tet får tillsynsmyndigheten ålägga en när-
ingsidkare eller tjänsteleverantör att ersätta 
kostnaderna för anskaffning, provning och 
undersökning av en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst om konsumtionsvaran eller 
konsumenttjänsten inte uppfyller kraven i 
denna lag eller bestämmelser som har utfär-
dats med stöd av den. 

I 4 mom. finns en hänvisning till 17 §. En-
ligt momentet gäller i fråga om provtagning 

samma begränsningar som i 17 § när prov-
tagningen kräver att tillsynsmyndigheten får 
tillträde till ett område eller till en lokal eller 
annat utrymme, om detta behövs med tanke 
på den övervakning som avses i denna lag. 
Tillsynsåtgärderna får dock sträckas till hem-
fridsskyddade lokaler som är avsedda för bo-
ende endast om det finns skäl att misstänka 
att någon har begått ett hälsobrott som avses i 
44 kap. 1 § strafflagen. 

19 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om den sakkunskap och kompetens som de 
sakkunniga och de laboratorier som utför un-
dersökningar och utredningar för tillsyns-
myndighetens räkning skall ha. Bestämmel-
serna motsvarar bestämmelserna i 49 § häl-
soskyddslagen (691/2001). Den gällande 
produktsäkerhetslagen har ingen motsvaran-
de bestämmelse. Det är dock motiverat att 
dylika regler, som redan ingår i lagarna gäl-
lande miljö- och hälsoskydd, också tas in i 
den aktuella lagen. I de bestämmelser som 
föreslås fästs uppmärksamhet vid att de per-
soner och de laboratorier som anlitas som 
sakkunniga har tillräckliga sakkunskaper och 
tillräcklig kompetens samt att dessa inte är 
jäviga. I 3 mom. föreslås bli intagen en full-
maktsbestämmelse som föreskriver att när-
mare bestämmelser om saken kan utfärdas 
genom förordning. 

20 §. Paragrafen gäller de avgifter som tas 
ut för de kommunala tillsynsmyndigheternas 
prestationer. Enligt förslaget skall kommu-
nen hos näringsidkare och andra tjänsteleve-
rantörer ta ut enligt en av kommunen god-
känd taxa en avgift som till sitt belopp mot-
svarar de kostnader som medförts för kom-
munen för utförandet av prestationen. Den 
gällande produktsäkerhetslagen innehåller 
inte någon motsvarande bestämmelse. För att 
de lokala tillsynsmyndigheterna skulle ha 
samma slags verksamhetsbetingelser som de 
kommunala tillsynsmyndigheterna har vid ut-
förandet av de uppdrag som anförtrotts dessa 
med stöd av andra bestämmelser, är det än-
damålsenligt att en avgift tas ut för tillsynen 
på samma sätt som för den tillsyn som anslu-
ter sig till övervakningen av miljö- och häl-
soskydd. 

21 §. Paragrafen anknyter sig till den före-
gående paragrafen, som gäller de avgifter 
som de kommunala tillsynsmyndigheterna 
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kan uppbära. Enligt paragrafen kan de avgif-
ter som avses i denna lag tar ut utan dom el-
ler beslut så som bestäms i lagen om indriv-
ning av skatter och avgifter utsökningsväg 
(367/1961). 

22 §. Enligt paragrafen kan tillsynsmyn-
digheterna bestämma att en näringsidkare el-
ler annan tjänsteleverantör skall vidta sådana 
korrigerings-, rättelse- eller informationsåt-
gärder genom vilka den fara för hälsa eller 
egendom som är förenad med en konsum-
tionsvara eller konsumenttjänst på ett effek-
tivt sätt kan avvärjas eller förebyggas eller 
dess omfattning avsevärt minskas. Tillsyns-
myndigheten kan samtidigt utsätta en tid 
inom vilken näringsidkaren eller tjänsteleve-
rantören skall vidta åtgärderna i fråga. Till-
synsmyndigheten kan vidare bestämma att 
den försummade åtgärden vidtas på den för-
sumliges bekostnad eller att verksamheten 
avbryts eller förbjuds.  

Den gällande produktsäkerhetslagen inne-
håller inte någon motsvarande bestämmelse. 
I motiveringen till den regeringsproposition 
som resulterade i stiftandet av produktsäker-
hetslagen konstateras dock att strängare på-
följder än förbud och påbud om förstöring 
bör användas endast om andra medel inte är 
tillräckliga för att faran skall kunna avvärjas. 

Tanken bakom detta är att de korrigerings-, 
rättelse- och informationsåtgärder som 
nämns i denna lag ofta kan vara tillräckliga 
så att tillsynsmyndigheten inte behöver fatta 
beslut om en strängare påföljd. Det är dock 
fråga om fåföljder för försummelse av skyl-
digheter som ålagts näringsidkare och andra 
tjänsteleverantörer vilket framgår framför allt 
av det faktum att tillsynsmyndigheten kan 
sätta ut en tid inom vilken näringsidkaren el-
ler tjänsteleverantören skall genomföra kor-
rigerings-, rättelse-, eller informationsåtgär-
derna. Om varubyte eller upphävande av av-
talet är ett mer ändamålsenligt alternativ ur 
näringsidkarens eller tjänsteleverantörens 
synvinkel än en korrigerings- eller rättelseåt-
gärd, bör de har en möjlighet därtill. 

Andra meningen i paragrafen innehåller 
bestämmelser för de situationer där en när-
ingsidkare eller annan tjänsteleverantör inte 
inom den utsatta tiden genomför korriger-
ings- rättelse- eller informationsåtgärderna. 
Tillsynsmyndigheten kan då bestämma att 

den försummade åtgärden vidtas på den för-
sumliges bekostnad eller att verksamheten 
avbryts eller förbjuds. De informationsåtgär-
der som avses i paragrafen skall genomföras 
på ett sådant sätt och i en sådan omfattning 
som godkänns av tillsynsmyndigheten. 

23 §. Paragrafens 1 mom. har huvudsakli-
gen samma innehåll som 12 § i den gällande 
produktsäkerhetslagen. Till 1 mom. 1 punk-
ten har dock för tydlighetens skull fogats en 
bestämmelse om att Konsumentverket kan 
samtidigt som det meddelar ett förbud som 
avses i paragrafen också ålägga näringsidka-
ren att på ett effektivt sätt omedelbart dra 
tillbaka de farliga konsumtionsvarorna från 
marknaden samt ålägga en näringsidkare el-
ler annan tjänsteleverantör som tillhandhåller 
tjänsten i fråga att se till att farliga konsu-
menttjänster inte i fortsättningen tillhanda-
hålls konsumenter. I momentet har vidare i 
klargörande syfte tagits in en hänvisning till 
andra myndigheter som avses i 12 §. Noteras 
bör att detta på intet sätt inverkar på myndig-
heternas befogenheter eller på arbetsfördel-
ningen mellan dem. 

Redan vid tillämpningen av den gällande 
produktsäkerhetslagen har man utgått ifrån 
att när en myndighet som utövar tillsyn över 
efterlevnaden av lagen förbjuder tillverkning 
eller utförande, saluföring, försäljning eller 
annan överlåtelse i samband med närings-
verksamhet av en konsumtionsvara eller kon-
sumenttjänst som medför fara för hälsa eller 
egendom, skall de konsumtionsvaror som 
förbudet gäller dras tillbaka från marknaden 
eller tillhandahållandet av sådana konsu-
menttjänster som tillsynsmyndigheten har 
förbjudit skall avbrytas. Vid beredningen av 
revideringsförslaget har det ansetts ända-
målsenligt att följderna av förbudet och till-
synsmyndigheternas befogenheter nämns ut-
tryckligen i lagen för att man på detta sätt 
kan undvika tvister om tolkningen. 

I 1 mom. 2 punkten bestäms om tullmyn-
dighetens befogenheter i fråga om medde-
lande av förbud. I den gällande lagen före-
skrivs att tullmyndighet kan förbjuda import 
av en konsumtionsvara som medför fara för 
hälsa eller egendom. Eftersom det finns en 
möjlighet att man vid utförandet av en kon-
sumenttjänst använder en vara som inte kan 
betraktas som konsumtionsvara föreslås att 
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tullmyndigheternas befogenheter utvidgas till 
denna del så att tullmyndigheten kan förbju-
da också import av en vara som används i 
samband med utförandet av konsumenttjäns-
ter om varan visar sig vara farlig. 

Paragrafens 2 mom., som gäller länsstyrel-
sens, den kommunala tillsynsmyndighetens 
och tullmyndighetens rätt att meddela förbud 
när bestämmelser på lägre nivå om konsum-
tionsvaran eller konsumenttjänsten har utfär-
dats med stöd av produktsäkerhetslagen, har 
huvudsakligen samma innehåll som 12 § 2 
mom. i den gällande produktsäkerhetslagen. 
De tillsynsbefogenheter som tillkommer 
tullmyndigheten har dock utökats på samma 
sätt som i 1 mom. så att tullmyndigheterna 
har befogenhet att förbjuda också import av 
farliga varor som används i samband med ut-
förandet av konsumenttjänster. 

Någon bestämmelse som skulle motsvara 
det föreslagna 3 mom. finns inte i den gäl-
lande produktsäkerhetslagen. I 3 mom. be-
stäms att en näringsidkare eller annan tjänste-
leverantör är skyldig att för den tillsynsmyn-
dighet som meddelat förbud inom den tid 
som myndigheten utsatt lägga fram en utred-
ning om hur han har verkställt det åläggande 
som ansluter sig till förbudet om att dra till-
baka konsumtionsvaran från marknaden eller 
att se till att farliga konsumenttjänster i fort-
sättningen inte tillhandahålls konsumenter.  

Det särskilda syftet med det nya 3 mom. är 
att i praktiken visa vad den skyldighet som 
ålagts näringsidkarn eller tjänsteleverantören 
att samarbeta med tillsynsmyndigheten inne-
bär i de situationer där det avslöjas att en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst som 
omfattas av lagens tillämpningsområde med-
för fara för hälsa eller egendom. Tillsyns-
myndigheternas rätt att få en dylik utredning 
medverkar till ett effektivt genomförande av 
marknadsövervakningen. 

24 §. Paragrafen, som gäller ett temporärt 
förbud har huvudsakligen samma innehåll 
som 12 a § i den gällande lagen. Det som har 
ändrats i 1 mom. jämfört med produktsäker-
hetslagen är att det föreslås att alla tillsyns-
myndigheter skall ha rätt att meddela ett 
temporärt förbud om det är uppenbart att en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst kan 
orsaka fara för hälsan på det sätt som avses i 
6 § 1 mom. Nuförtiden tillkommer denna rätt 

enbart Konsumentverket och tullmyndighe-
ten. 

Till 1 mom. har fogats ytterligare en me-
ning som anger att en tillsynsmyndighet, som 
har meddelat en näringsidkare eller annan 
tjänsteleverantör ett sådant åläggande om 
korrigerings- eller rättelseåtgärd eller avbry-
tande av verksamheten som avses i 22 §, kan 
samtidigt meddela ett temporärt förbud. För-
budet är i kraft den tid som satts ut för korri-
gerings- eller rättelseåtgärden. Möjligheten 
att samtidigt meddela ett temporärt förbud 
gör att meddelandet angående åläggande av 
en korrigerings- eller rättelseåtgärd blir 
mycket ändamålsenligare också med tanke 
på näringsidkare och andra tjänsteleverantö-
rer eftersom de vet att förbudet kan upphävas 
efter det att de behövliga korrigerings- eller 
rättelseåtgärderna har genomförts. 

För att trygga näringsidkarnas och andra 
tjänsteleverantörers rättsäkerhet och att sä-
kerställa att praxisen blir enhetlig föreslås det 
att i 2 mom. tas in en bestämmelse som anger 
att när länsstyrelsen eller den kommunala 
tillsynsmyndigheten enligt 23 § 2 mom. sak-
nar behörighet att meddela förbud enligt 23 § 
skall den underrätta Konsumentverket om det 
temporära förbud som den har meddelat en-
ligt 1 mom. inom 14 dagar från det att förbu-
det meddelades. 

I 3 mom. ingår en bestämmelse som mot-
svarar 12 a § 2 mom. i den gällande produkt-
säkerhetslagen. När ett temporärt förbud har 
meddelats skall frågan om att meddela för-
bud enligt 23 § avgöras så snart som möjligt. 
Detta gäller andra situationer än sådana där 
ett temporärt förbud har meddelats samtidigt 
med ett åläggande angående korrigerings- el-
ler rättelseåtgärd som avses i 22 §. 

25 §. Det föreslås att i lagen om konsum-
tionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 
tas in en paragraf vars 1 mom. föreskriver att 
om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst kan medföra allvarlig fara för hälsan, 
kan Konsumentverket och tullmyndigheten 
förutom att meddela förbud enligt 23 § dess-
utom förbjuda export eller transport genom 
landet av konsumtionsvarorna eller varor 
som används i samband med konsument-
tjänsten. 

Villkoren för exportförbudet är strängare 
än villkoren för det förbud som avses i 23 §. 
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Export eller transport genom landet av en 
konsumtionsvara eller konsumenttjänst kan 
förbjudas, om varan eller tjänsten i fråga kan 
medföra allvarlig fara för hälsan. En fara som 
konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten 
medför för annan egendom berättigar inte till 
meddelande av exportförbud. Det kan vara 
fråga om en allvarlig fara för hälsan närmast 
då en konsumtionsvara på grund av ett fel el-
ler en brist i sin konstruktion eller samman-
sättning kan orsaka skada, förgiftning, sjuk-
dom eller annan risk för hälsan eller då en 
konsumenttjänst på grund av ett fel eller en 
brist i anslutning till dess utförande eller på 
grund av ett fel eller en brist i konstruktionen 
eller sammansättningen hos en vara som an-
vänds i samband med tjänsten orsakar skada, 
förgiftning, sjukdom eller annan risk för häl-
san. En allvarlig fara för hälsan kan ofta inte 
på samma sätt som en sådan fara för hälsan 
som avses i 6 § ha anknytning med de upp-
gifter som lämnats om konsumtionsvaran el-
ler konsumenttjänsten. 

Enligt 2 mom. kan Konsumentverket med-
dela ett förbud enligt 1 mom. även temporärt, 
om det är uppenbart att konsumtionsvaror el-
ler de andra varor som avses i 1 mom. kan 
medföra omedelbar fara för hälsan. En up-
penbar fara hos en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst förutsätter att farans sanno-
likhet är mycket stor.  

26 §. Denna paragraf motsvarar 13 § i den 
gällande produktsäkerhetslagen. I paragrafen 
föreskrivs att om de förbud och ålägganden 
som nämns ovan inte kan anses tillräckliga, 
kan Konsumentverket eller tullmyndigheten 
bestämma att en vara som en näringsidkare 
eller annan tjänsteleverantör har i sin besitt-
ning eller en vara som konsumenten har läm-
nat tillbaka till näringsidkaren med stöd av 
27 eller 28 §, skall förstöras eller, om detta 
inte anses ändamålsenligt, besluta om andra 
åtgärder beträffande varan, Till den har dock 
enligt förslaget att utvidga tillämpningsom-
rådet fogats ett omnämnande om annan tjäns-
televerantör. I paragrafen har också inklude-
rats en hänvisning till andra myndigheter 
som avses i 12 §. 

27 §. Denna paragraf, som innehåller be-
stämmelser om förfarandet för återkallande i 
fråga om konsumtionsvaror, har huvudsakli-
gen samma innehåll som 13 a § i den gällan-

de produktsäkerhetslagen. Till den har också 
fogats en hänvisning till andra myndigheter 
som avses i 12 §. Noteras bör att återkallande 
inte hindrar konsumenten från att utöva sina 
rättigheter enligt köplagen och konsument-
skyddslagen. 

28 §. Denna paragraf, som innehåller be-
stämmelse om förfarandet för återkallande i 
fråga om konsumenttjänster, har huvudsakli-
gen samma innehåll som 13 b § i den gällan-
de produktsäkerhetslagen. Till den har också 
fogats en hänvisning till sådana andra myn-
digheter som avses i 12 §. Tack vare utvidg-
ningen av tillämpningsområdet kan utöver 
näringsidkare också andra tjänsteleverantörer 
åläggas av Konsumentverket att inleda förfa-
randet för återkallande.  

29 §. Denna paragraf, som föreskriver att 
förfarandet för återkallande inte hindrar kon-
sumenten från att utöva sina rättigheter enligt 
konsumentskyddslagen eller köplagen, mot-
svarar 13 c § i den gällande produktsäker-
hetslagen. Till paragrafen har dock fogats ett 
omnämnande om att den utöver näringsidka-
re också gäller andra tjänsteleverantörer. 

30 §. Denna paragraf motsvarar 14 § i den 
gällande produktsäkerhetslagen. Paragrafen 
föreskriver att en tillsynsmyndighet som har 
meddelat ett förbud enligt 23 eller 24 § eller 
ett åläggande enligt 27 eller 28 § kan ålägga 
en näringsidkare eller annan tjänsteleverantör 
att på det sätt som tillsynsmyndigheten be-
stämmer informera om förbudet eller åläg-
gandet och den risk som är förenad med va-
ran eller tjänsten eller användningen av varan 
eller tjänsten samt om konsumentens rättig-
heter. Till paragrafen har dock fogats ett om-
nämnande om andra tjänsteleverantörer. In-
formationen skall ges inom en tid som till-
synsmyndigheten utsätter och på det sätt och 
i den omfattning som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. Det föreslås att tillsynsmyndig-
heten skall få rätt att meddela ett åläggande 
angående information också i de fall där ett 
förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på 
grund av de konsumtionsvarorna i fråga inte 
längre finns i näringsidkarens besittning eller 
konsumenttjänsterna i fråga inte längre utförs 
av näringsidkaren eller tjänsteleverantören, 
och när det finns vägande skäl att meddela ett 
åläggande att lämna information. I vissa situ-
ationer kan ett åläggande angående informa-



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

43

tion vara tillräckligt om det till exempel inte 
finns några praktiska förutsättningar för att 
ordna med återkallande. 

31 §. Denna paragraf har samma innehåll 
som 15 § 1 mom. i den gällande produktsä-
kerhetslagen. Paragrafen föreskriver att ett 
förbud eller åläggande som tillsynsmyndig-
heten har meddelat med stöd av 22-30 § skall 
förenas med vite, om det inte av särskilda 
skäl är obehövligt. Enligt förslaget skall till-
synsmyndigheten till sitt förfogande ha fler 
sanktioner än vad den gällande lagen med-
ger. Alla dessa kan förenas med vite. Det fö-
reslås dessutom att tillsynsmyndigheten kan 
förena lämnandet av behövliga uppgifter till 
konsumenten enligt 5 § samt den skyldighet 
att lämna tillsynsmyndigheten uppgifter som 
behövs för tillsynen och som anges i 16 §, 
med vite. Paragrafens 2 mom. motsvarar 15 § 
2 mom. i den gällande produktsäkerhetsla-
gen. Hänvisningen till en paragraf som gäller 
skyldigheten att lämna uppgifter och att visa 
upp handlingar avser 16 § i förslaget medan 
den gällande produktsäkerhetslagen innehål-
ler en hänvisning till 8 §. 

I 3 mom. föreslås att förvaltningsdomstolen 
skall döma ut vite som avses i 1 och 2 mom. 
Detta innebär en ändring av den gällande la-
gen enligt vilken vite döms ut av länsstyrel-
sen. Det föreslagna systemet motsvarar bättre 
systemet för ändringssökande enligt förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996).  

32 §. Denna paragraf, som föreskriver att 
polisen skall lämna tillsynsmyndigheterna 
handräckning vid utförandet av uppgifter en-
ligt denna lag eller de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den, motsvarar delvis 
11 § i den gällande produktsäkerhetslagen. I 
den gällande lagen har dock polisens skyl-
dighet att ge handräckning begränsats till 
skyldigheten att lämna upplysningar och visa 
upp handlingar, till tillsynsmyndighetens rätt 
att få tillträde till näringsidkarens lokaler 
samt till tillsynsmyndighetens rätt att ta prov.  

Enligt det aktuella förslaget har polisen en 
skyldighet att ge tillsynsmyndigheterna hand-
räckning också i samband med andra åtgär-
der, till exempel när den försummade åtgär-
den enligt 22 § vidtas på den försumliges be-
kostnad eller när näringsidkarens eller tjäns-
televerantörens verksamhet avbryts eller för-
bjuds, eller när det är fråga om en skyldighet 

enlig 23 § att dra tillbaka de farliga varorna 
från marknaden eller då näringsidkare eller 
tjänsteleverantörer åläggs att ordna återkal-
lelse enligt 27 eller 28 §. Noteras bör att en-
ligt 40 § 2 mom. polislagen (493/1995, så-
dant mom. lyder i lag 21/2001) förutsätter 
lämnandet av handräckning att den myndig-
het som begär handräckning hindras i sin 
tjänsteutövning.  

33 §. Paragrafen gäller utlämnandet av sek-
retessbelagda uppgifter. Den förevarande pa-
ragrafen motsvarar 16 § 1 mom. i den gäl-
lande produktsäkerhetslagen (ändr. 
632/1999) som ändrades i och med att lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/199) stiftades.  

Förslaget innehåller inte någon bestämmel-
se som skulle motsvara 16 § 2 mom. i den 
gällande produktsäkerhetslagen som handlar 
om lämnandet av uppgifter till myndigheter-
na i ett annat land. Formuleringen av den gäl-
lande bestämmelsen lämnar ganska mycket 
rum för tolkning och det har inte ansetts nöd-
vändigt att ta in den i den nya lagen.  

Som det framgår av det som anförts ovan 
föreslås det att en skild lag om informations-
förmedling genom RAPEX skall stiftas i det-
ta sammanhang. Till övriga delar betraktas 
den bestämmelse som ingår i 8 § och som 
gäller Konsumentverkets skyldighet att ta 
hand om de underrättelser till Europeiska 
gemenskapernas kommission som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
allmän produktsäkerhet som tillräcklig.  

34 §. Innehållet i 1 mom. motsvarar 19 § 1 
mom. i den gällande produktsäkerhetslagen. 
Mom. föreskriver att beslut om temporärt 
förbud enligt 24 § samt beslut om vitesläg-
gande enligt 31 § inte får överklagas genom 
särskilda besvär. Det föreslagna 2 mom. å sin 
sida motsvarar 19 § 2 mom. och det före-
slagna 3 mom. 19 § 3 mom. i den gällande 
produktsäkerhetslagen. 

Paragrafens 4 mom. gäller sökande av änd-
ring i beslut angående tillsynsplanen. Avsik-
ten är att systemet för ändringssökande till 
denna del skall vara förenligt med de lagar 
som gäller miljö- och hälsoskydd. I fråga om 
ändringssökande gäller alltså vad som före-
skrivs om ändringssökande i kommunalla-
gen. Enligt förslaget skall ett beslut angående 
tillsynsplan verkställas trots att det överkla-
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gats om inte besvärsmyndigheten bestämmer 
något annat. 

Det föreslås att i paragrafen intas ett 5 
mom. där det konstateras att om ändringssö-
kande gäller i övrigt vad som bestäms i för-
valtningsprocesslagen. Bestämmelsen är till 
sin natur informativ. 

35 §. Paragrafen motsvarar 20 § i den gäl-
lande produktsäkerhetslagen. Paragrafen fö-
reskriver att ett beslut som en tillsynsmyn-
dighet har fattat med stöd av 22–30 § skall 
iakttas trots att det överklagas, om inte be-
svärsmyndigheten beslutar något annat.  

36 §. Denna paragraf innehåller straffbe-
stämmelser. Den motsvarar 17 § i den gäl-
lande produktsäkerhetslagen sådan den lyder 
i den lag om ändring av 17 § produktsäker-
hetslagen som gavs i maj 2002.  

37 §. Paragrafen motsvarar 21 § i den gäl-
lande produktsäkerhetslagen. Paragrafen fö-
reskriver att på verksamhet som kommunen 
ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen 
om planering av och statsandel för social- 
och hälsovården (733/1992), om inte något 
annat bestäms genom lag,  

38 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om produktsäkerhetsdelegationens uppgifter. 
Den motsvarar 22 § i den gällande produkt-
säkerhetslagen. Till paragrafen har fogats 
några samarbetsområden som delegationen 
skall ha ansvaret för. Bland dessa nämns 
räddningsväsendet samt undersökning och 
testning utöver de samarbetsområden som 
har angetts tidigare. 

39 §. Paragrafen motsvarar till sitt innehåll 
huvudsakligen 23 § i den gällande produkt-
säkerhetslagen. Eftersom erfarenheten har vi-
sat att i produktsäkerhetsdelegationen bör ut-
över de nuvarande parterna också finnas re-
presentanter för sådana parter som är viktiga 
med tanke på produkters och tjänsters säker-
het och som nuförtiden inte deltar i delega-
tionens arbete, föreslås att delegationens 
sammansättning utvidgas. Det skulle vara 
särskilt viktigt att representanter bland annat 
för myndigheter med ansvar för elsäkerhet, 
fordonssäkerhet och läkemedels säkerhet del-
tog i delegationens arbete. Dessutom skulle 
det vara viktigt att delegationen som med-
lemmar skulle ha fler personer som är för-
trogna med frågor som rör konsumenttjäns-
ternas säkerhet samt personer som är förtrog-

na med näringsidkarnas, löntagarnas och 
konsumenternas förhållanden. Därför före-
slås att produktsäkerhetsdelegationen skall 
bestå förutom av en ordförande och en vice 
ordförande dessutom av högst 18 andra med-
lemmar. Enligt förslaget skall myndigheterna 
och de parter som är förtrogna med löntagar-
nas och konsumenternas samt näringsidkar-
nas förhållanden ha lika många representan-
ter i delegationen som de hittills har haft. 

40 §. Paragrafen innehåller en fullmaktsbe-
stämmelse. Enligt denna kan genom förord-
ning av statsrådet föreskrivas om de krav 
som ställs på konsumtionsvaror och konsu-
menttjänster till skydd för konsumenternas 
hälsa och egendom. 

I 80 § grundlagen finns bestämmelser om 
utfärdande av förordningar och delegering av 
lagstiftningsbehörighet. Paragrafen föreskri-
ver att genom lag skall utfärdas bestämmel-
ser om grunderna för individens rättigheter 
och skyldigheter samt om frågor som enligt 
grundlagen i övrigt hör till området för lag. I 
enlighet med detta föreslås att fullmaktsbe-
stämmelsen skall innehålla ett konstaterande 
om att genom förordning av statsrådet kan 
föreskrivas om de krav som ställs på kon-
sumtionsvaror och konsumenttjänster till 
skydd för konsumentens hälsa och egendom. 
 
1.2. Lag om underrättelser till Europeis-

ka gemenskapernas kommission om 
åtgärder för att begränsa utsläppan-
de på marknaden, saluföring och an-
vändning av vissa produkter som 
medför allvarlig risk 

1 §. I paragrafen definieras tillämpnings-
området för den nya lagen på ett allmänt 
plan. Tillämpningsområdet omfattar enligt 1 
§ 1 mom. de underrättelser som Finland en-
ligt artikel 12 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 
2001 om allmän produktsäkerhet skall sända 
till Europeiska kommissionen. 

Enligt direktivet skall en sådan underrättel-
se genom RAPEX som avses i artikel 12 
sändas till kommissionen då utsläppandet på 
marknaden, saluföringen eller användningen 
av produkter som är avsedda för konsumen-
ter eller som kan komma att användas av 
konsumenter begränsas på grund av en all-
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varlig risk. En motsvarande definition har ta-
gits in i 1 § 1 mom. i lagförslaget. 

Enligt 2 mom. skall lagen inte tillämpas på 
underrättelser om åtgärder i syfte att begrän-
sa utsläppandet på marknaden, saluföringen 
eller användningen av livsmedel, läkemedel 
eller medicintekniska produkter. Europeiska 
gemenskapen har egna system för underrät-
telser som rör dessa produktgrupper. 

Skyldigheten att underrätta om begräns-
ningar av saluföringen och marknadsföringen 
i fråga om produkter som medför allvarlig 
risk är till övriga delar en allmän skyldighet 
som gäller alltså också sådana produkter som 
inte omfattas av den allmänna finska pro-
duktsäkerhetslagstiftningen tillämpningsom-
råde utan omfattas av speciallagstiftning, 
t.ex. elsäkerhetslagen. 

Kommissionen håller som bäst på att till-
sammans med medlemsstaterna utarbeta all-
männa riktlinjer om bland annat tillämpning-
en av systemet med underrättelser genom 
RAPEX. 

2 §. Enligt 1 mom. skall Europeiska ge-
menskapernas kommission omedelbart un-
derrättas om Finland vidtar eller beslutar att 
vidta, rekommendera eller komma överens 
med näringsidkarna om frivilliga eller obli-
gatoriska åtgärder för att hindra eller in-
skränka eller knyta speciella villkor till salu-
föringen eller den eventuella användningen 
av en produkt på grund av att produkten 
medför en allvarlig risk. 

I paragrafen definieras skyldighetens om-
fattning närmare. Enligt huvudregeln i 1 
mom. skall en underrättelse sändas om alla 
åtgärder i fråga om produkter som medför 
allvarlig risk. En underrättelse skall alltså 
sändas förutom i fråga om de obligatoriska 
åtgärder som en myndighet beslutat, såsom 
försäljningsförbud eller återkallande, också 
om frivilliga åtgärder som ofta baserar sig på 
en överenskommelse mellan tillsynsmyndig-
heten och näringsidkaren. Näringsidkarna 
kan t.ex. frivilligt inleda ett förfarande för 
återkallande varvid tillsynsmyndigheten föl-
jer villkoren för förfarandet och kan också 
informera om åtgärden. 

I 2 mom. begränsas skyldigheten att lämna 
underrättelser i de fall där verkningarna av 
den allvarliga risk som produkten medför 
inte går utöver eller kan gå utöver Finlands 

territorium. I dylika fall skall underrättelse 
enligt ovan sändas endast om åtgärderna om-
fattar upplysningar som kan vara av intresse 
från produktsäkerhetssynpunkt för Europeis-
ka gemenskapernas medlemsstater. Detta in-
nebär att också i de fall där verkningarna inte 
går utöver eller kan gå utöver Finlands terri-
torium skall det alltid övervägas huruvida en 
underrättelse om de obligatoriska eller frivil-
liga åtgärder som vidtagits skall sändas till 
kommissionen. Också i dylika situationer kan 
det vara nyttigt för de övriga medlemsstater-
na i Europeiska gemenskapen att få informa-
tion om observationer om att en viss produkt 
medför allvarlig risk eftersom det i andra 
medlemsstater kan finnas anledning att inle-
da kartläggning eller testning av produkt-
gruppen i fråga. 

3 §. I 1 mom. föreskrivs att Konsument-
verket skall sända underrättelserna enligt 
denna lag till Europeiska gemenskapernas 
kommission. Kommissionen håller på att ut-
arbeta riktlinjer bland annat om hur underrät-
telserna skall sändas och vilka uppgifter des-
sa skall innehålla. Avsikten är att medlems-
staterna skall sända underrättelserna till 
kommissionen per e-post. Enligt den uppgift 
som erhållits från kommissionen skall varje 
medlemsstat utse en kontaktpunkt som sän-
der alla underrättelser till kommissionen ge-
nom RAPEX.  

Enligt 2 mom. skall varje tillsynsmyndig-
het utan dröjsmål underrätta Konsumentver-
ket om de åtgärder inom myndighetens verk-
samhetsområde som omfattas av skyldighe-
ten att lämna underrättelser för att en under-
rättelse enligt 1 mom. skall kunna skickas till 
Europeiska gemenskapernas kommission. 
Tillsynsmyndigheten skall därvid lämna 
Konsumentverket alla uppgifter som behövs 
för att en underrättelse skall kunna skickas. 
När riktlinjerna om underrättelser genom 
RAPEX har blivit färdiga skall de sändas för 
kännedom till alla nationella myndigheter om 
vars åtgärder kommissionen eventuellt skall 
underrättas. 

Om verkningarna av risken inte går utöver 
eller kan gå utöver Finlands territorium och 
då det inte heller finns något annat skäl att 
lämna en underrättelse till andra medlemssta-
ter, behöver ingen underrättelse enligt 2 § 2 
mom. sändas. Bedömningen av huruvida en 
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underrättelse skall sändas eller inte ankom-
mer på den behöriga tillsynsmyndigheten. 
Om tillsynsmyndigheten anser att någon un-
derrättelse inte behöver lämnas till andra 
medlemsstater, sänder den inte någon sådan 
till Konsumentverket och Konsumentverket 
underrättar inte heller kommissionen om sa-
ken. 

Enligt artikel 12 i direktivet om allmän 
produktsäkerhet skall kommissionen, när den 
får underrättelser, kontrollera att de stämmer 
överens med artikel 12 och de krav som är 
tillämpliga för driften av RAPEX och över-
sända dem till övriga medlemsstater. Dessa 
skall i sin tur omedelbart underrätta kommis-
sionen om vilka åtgärder de vidtagit. Också 
denna informationsutbyte går till så att kom-
missionen skickar en underrättelse till Kon-
sumentverket som vidarebefordrar den till 
den behöriga myndigheten i Finland. Denna 
skall utan dröjsmål underrätta Konsument-
verket om vilka åtgärder underrättelsen ger 
upphov till i Finland. Noteras bör att i dylika 
fall skall tillsynsmyndigheten också lämna en 
underrättelse om att produkten i fråga inte 
finns på marknaden i Finland. Bestämmelser 
om detta ingår i 3 mom. 

4 §. Paragrafen innehåller en fullmaktsbe-
stämmelse enligt vilken närmare bestämmel-
ser om det förfarande för underrättelser som 
avses i denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Denna förordning skall 
innehålla de rättsnormer beträffande praktis-
ka åtgärder som kommissionen anger i sina 
riktlinjer angående RAPEX. 

5 §. Lagen om underrättelser avses träda i 
kraft samtidigt med lagen om konsumtions-
varors och konsumenttjänsters säkerhet dvs. 
den 15 januari 2004. 
 
2.  Närmare bestämmelser 

När lagen om konsumtionsvarors och kon-
sumenttjänsters säkerhet träder i kraft uppstår 
det ett behov att revidera den gällande för-
ordningen om prisinformation vid marknads-
föring av konsumtionsnyttigheter. Avsikten 
är att närmare bestämmelser om den informa-
tion som skall lämnas om konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster skall utfärdas genom 
en förordning av statsrådet. 

Enligt förslaget skall Konsumentverket år-

ligen utarbeta ett riksomfattande övervak-
ningsprogram och kommunerna skall uppgö-
ra i regel vart tredje år en kommunal tillsyns-
plan. Avsikten är att närmare bestämmelser  
om dessa planer och deras innehåll skall ut-
färdas genom en förordning av statsrådet. 

Enligt förslaget skall närmare bestämmel-
ser om en näringsidkares skyldighet att läm-
na sådana uppgifter om konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster som tillsynsmyndig-
heterna behöver, kunna utfärdas genom en 
förordning av statsrådet. 

Enligt förslaget skall närmare bestämmel-
ser om sakkunnigheten och kompetensen hos 
de sakkunniga som utför uppgifter för myn-
dighetstillsynen samt om de laboratorier som 
utför undersökningar för produktsäkerhets-
tillsynen, utfärdas genom en förordning av 
handels- och industriministeriet.  

Enligt förslaget skall bestämmelser om de 
krav som ställs på konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster till skydd för konsumen-
ters hälsa och egendom också i fortsättningen 
kunna utfärdas genom en förordning av stats-
rådet på samma sätt som skett hittills med 
stöd av den gällande produktsäkerhetslagen.  

Det föreslås att närmare bestämmelser om 
det förfarande för underrättelser som före-
skrivs i lagen om underrättelser till Europeis-
ka gemenskapernas kommission om åtgärder 
för att begränsa utsläppande på marknaden, 
saluföring och användning av vissa produkter 
som medför allvarlig risk skall utfärdas ge-
nom en förordning av statsrådet.  
 
3.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 15 januari 
2004 då Europaparlamentets och rådets di-
rektiv om allmän produktsäkerhet träder i 
kraft. Bestämmelserna i 14, 15, 20 och 21 § 
lagen om konsumtionsvarors och konsument-
tjänsters säkerhet om de avgifter som skall 
tas ut för tillsynen föreslås dock träda i kraft 
samtidigt som bestämmelserna om avgifter 
som skall tas ut för tillsynen över efterlevna-
den av övriga speciallagar gällande miljö- 
och hälsoskyddet träder i kraft eventuellt vid 
ingången av 2006. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

 47

Lagförslagen 

1.  
 
 
 

Lag 

om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

Allmänna bestämmelser 

1 § 
Denna lag gäller konsumtionsvaror som en 

näringsidkare tillverkar, saluför, säljer eller 
annars i samband med sin näringsverksamhet 
överlåter, importerar, exporterar eller trans-
porterar genom landet samt konsumenttjäns-
ter som tillhandahålls, utförs, saluförs, säljs 
eller på annat sätt överlåts.  

Med konsumtionsvaror avses i denna lag 
sådana varor och med konsumenttjänster så-
dana tjänster som är avsedda att användas för 
eller som i väsentlig omfattning används för 
enskild konsumtion. 

Med näringsidkare avses i denna lag en fy-
sisk person eller en enskild eller offentlig ju-
ridisk person som i syfte att få inkomst eller 
annan ekonomisk nytta yrkesmässigt tillver-
kar, utför, saluför, tillhandahåller, säljer eller 
på annat sätt i samband med sin näringsverk-
samhet överlåter konsumtionsvaror och kon-
sumenttjänster, samt med annan tjänsteleve-
rantör en enskild eller offentlig juridisk per-
son som i samband med annan verksamhet 
än näringsverksamhet överlåter konsum-
tionsvaror eller konsumenttjänster för att an-
vändas av personer som kan jämställas med 
konsumenter. 
 

2 § 
Lagen tillämpas på konsumtionsvaror och 

konsumenttjänster till den del det inte i annan 
lagstiftning föreskrivs att minst samma sä-
kerhetsnivå skall uppnås när det gäller före-
byggande av sådana faror för hälsa och 
egendom som varorna och tjänsterna medför. 

Näringsidkarnas och andra tjänsteleverantö-
rers skyldigheter 

3 § 
Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer 

som avses i 1 § skall med iakttagande av så-
dan omsorg och yrkesskicklighet som be-
tingas av omständigheterna säkerställa att 
konsumtionsvaran eller konsumenttjänsten 
inte medför fara för hälsa eller egendom i 
fråga om konsumenter eller personer som 
kan jämställas med konsumenter eller andra 
människor som berörs av tjänsten. Närings-
idkare och andra tjänsteleverantörer skall ha 
tillräckliga och korrekta uppgifter om kon-
sumtionsvarorna eller konsumenttjänsterna 
samt om de risker som är förenade med des-
sa. 
 
 

4 § 
Om en näringsidkare eller annan tjänstele-

verantör får kännedom om eller med stöd av 
sin yrkesskicklighet och utgående från de 
uppgifter som han förfogar över borde kunna 
sluta sig till att en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst medför fara för hälsa eller 
egendom i fråga om konsumenter, personer 
som kan jämställas med konsumenter eller 
andra som berörs av tjänsten, skall han ome-
delbart underrätta tillsynsmyndigheten om 
saken. Näringsidkaren eller tjänsteleverantö-
ren skall samtidigt uppge vilka åtgärder som 
han redan har vidtagit med tanke på faran. 

Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer 
skall samarbeta med tillsynsmyndigheten för 
att avvärja faran när myndigheten ber om det. 
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5 § 
Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer 

skall lämna konsumenter och personer som 
är jämförbara med konsumenter de uppgifter 
som behövs för att dessa skall kunna bedöma 
de faror som är förenade med konsumtions-
varor och konsumenttjänster. Näringsidkarna 
och tjänsteleverantörerna skall också säker-
ställa att uppgifterna lämnas till konsumen-
terna och personer som kan jämställas med 
konsumenter i en för dessa begriplig form. 
Tillsynsmyndigheten kan kräva att närings-
idkare och andra tjänsteleverantörer på ett 
lämpligt sätt förser konsumenterna med 
bruksanvisningar, instruktioner, varningar 
och andra uppgifter som behövs med tanke 
på avvärjande eller förebyggande av faror 
som är förenade med en vara eller tjänst. 

Närmare bestämmelser om lämnande av 
behövliga uppgifter om konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster till konsumenter och 
personer som kan jämställas med konsumen-
ter kan utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 

Farliga och säkra konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster 

6 § 
En konsumtionsvara skall anses vara farlig 

för hälsan om den kan orsaka skada, förgift-
ning, sjukdom eller annan risk för hälsan på 
grund av ett fel eller en brist i sin konstruk-
tion eller sammansättning eller på grund av 
att osanna, vilseledande eller bristfälliga 
uppgifter lämnats om varan. En konsument-
tjänst skall anses vara farlig för hälsan om 
den kan orsaka skada, förgiftning, sjukdom 
eller annan risk för hälsan på grund av ett fel 
eller en brist i anslutning till dess utförande 
eller på grund av ett fel eller en brist i kon-
struktionen eller sammansättningen hos en 
vara som används i samband med tjänsten el-
ler på grund av att osanna, vilseledande eller 
bristfälliga uppgifter lämnats om tjänsten. 

En konsumtionsvara skall anses vara farlig 
för egendom om den på grund av omständig-
heter som nämns i 1 mom. kan skada andra 
föremål eller annan egendom. En konsument-
tjänst skall anses vara farlig för egendom om 
den på grund av omständigheter som nämns i 
1 mom. kan skada egendom. 

En konsumtionsvara eller konsumenttjänst 
som inte är farlig på det sätt som avses 1 och 
2 mom. anses vara säker. 

Grunderna för bedömning av överensstäm-
melse 

7 § 
En konsumtionsvara eller konsumenttjänst 

skall inte anses vara farlig för hälsa eller 
egendom till den del den överensstämmer 
med sådana harmoniserade standarder till 
vilka hänvisningar offentliggjorts i Europeis-
ka unionens officiella tidning, om inte något 
annat följer av 3 mom. 

När en konsumtionsvaras eller konsument-
tjänsts farlighet bedöms kan dessutom ta 
hänsyn till  

1) andra standarder än sådana internationel-
la eller nationella standarder om säkerhets-
frågor som avses i 1 mom., 

2) riktlinjer för bedömning av produktsä-
kerhet som fastställs i rekommendationer 
från Europeiska gemenskapernas kommis-
sion, 

3) anvisningar och rekommendationer som 
tillsynsmyndigheterna givit, 

4) gällande uppförandekoder för produkt-
säkerhet samt 

5) den aktuella vetenskapliga och tekniska 
utvecklingsnivån. 

Även om en konsumtionsvara eller konsu-
menttjänst skulle uppfylla de kriterier enligt 
1 och 2 mom. som används vid bedömningen 
av överensstämmelse, kan tillsynsmyndighe-
ten meddela ett förbud eller åläggande som 
avses i 22–30 §, om det visar sig att varan el-
ler tjänsten i fråga trots det medför fara för 
hälsa eller egendom. 

Tillsynsmyndigheter 

8 § 
Konsumentverket utövar tillsyn över efter-

levnaden av denna lag och de bestämmelser 
och beslut som har utfärdats med stöd av den 
samt planerar, styr och utvecklar övervak-
ningen. Konsumentverket skall också lämna 
de underrättelser till Europeiska gemenska-
pernas kommission som avses i Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om 
allmän produktsäkerhet. 
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I fråga om underrättelser till Europeiska 
gemenskapernas kommission angående åt-
gärder för att begränsa utsläppande på mark-
naden, saluföring och användning av produk-
ter som medför allvarlig risk föreskrivs sär-
skilt.  
 

9 § 
Tullverket utövar tillsyn över efterlevnaden 

av denna lag och de bestämmelser och beslut 
som har utfärdats med stöd av den när det 
gäller import, export och transport genom 
landet av konsumtionsvaror eller varor som 
används i samband med konsumenttjänster, 
samt planerar och styr övervakningen. 
 

10 § 
Länsstyrelsen skall inom länet övervaka att 

denna lag och de bestämmelser och beslut 
som har utfärdats med stöd av den följs samt 
styra övervakningen.  
 

11 § 
Kommunen skall inom sitt område överva-

ka att denna lag och de bestämmelser och be-
slut som har utfärdats med stöd av den följs. I 
kommunen sköts dessa uppgifter av en 
nämnd eller något annat kollegialt organ som 
kommunen utser (kommunal tillsynsmyndig-
het). Fullmäktige kan ge nämnden eller orga-
net rätt att delegera befogenhet till en under-
lydande tjänsteinnehavare eller sektion var-
vid dessa kan meddela ett förbud enligt 23 
och 24 §. 

En kommun kan med en annan kommun 
eller en samkommun komma överens om att 
en uppgift som enligt denna lag skall skötas 
av kommunen eller dess myndighet och där 
befogenheten kan delegeras till en tjänstein-
nehavare, anförtros en annan kommuns eller 
samkommuns tjänsteinnehavare som sköter 
uppgiften under tjänsteansvar. En samkom-
mun kan ingå ett avtal som avses ovan med 
en annan samkommun, om medlemskommu-
nerna i samkommunen gett sitt samtycke. 
 

12 § 
En myndighet som med stöd av annan lag-

stiftning utövar tillsyn över säkerheten hos 
sådana konsumtionsvaror och konsument-
tjänster som enligt 2 § inte omfattas av denna 
lag, skall vid sin övervakning iaktta de be-

stämmelser i denna lag som gäller näringsid-
karnas skyldigheter samt tillsynsmyndighe-
ternas befogenheter och rättigheter, om inte 
den lagstiftning som avses ovan innehåller 
sådana bestämmelser genom vilka minst 
samma säkerhetsnivå skall uppnås. 

Tillsynsmyndigheternas skyldigheter och be-
fogenheter 

13 § 
Tillsynsmyndigheterna skall sköta sina 

uppgifter så effektivt och ändamålsenligt 
som möjligt. Om omständigheterna det ford-
rar skall en prioritering av uppgifterna göras. 
 

14 § 
För styrning och samordning av verkstäl-

landet av tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag utarbetar Konsumentverket ett 
riksomfattande övervakningsprogram. I pro-
grammet skall definieras de kontroller som 
skall utföras och kontrollfrekvenser i fråga 
om olika typer av kontrollobjekt samt presen-
teras en riksomfattande provtagningsplan. I 
programmet skall fastställas också grunderna 
för riskanalys i fråga om olika typer av kon-
trollobjekt samt metoderna för uppföljning 
av genomförandet av programmet. 

Närmare bestämmelser om det riksomfat-
tande övervakningsprogrammet och dess in-
nehåll kan utfärdas genom en förordning av 
statsrådet. 

Det riksomfattande övervakningsprogram-
met enligt denna lag utgör en del av ett riks-
omfattande program för övervakning av mil-
jö- och hälsoskydd som omfattar också de 
riksomfattande övervakningsprogram om 
vilka det föreskrivs i andra lagar gällande 
miljö- och hälsoskydd. 

 
15 § 

För tillsynen över konsumtionsvarorna och 
konsumenttjänsterna skall kommunen göra 
upp en tillsynsplan så att tillsynen är av hög 
kvalitet, sker regelbundet och förebygger ris-
ker som är förenade med konsumtionsvaror 
och konsumenttjänster. I tillsynsplanen skall 
definieras åtminstone vilka kontroller som 
skall göras, kontrollfrekvens i fråga om olika 
kontrollobjekt, och den skall innehålla en 
provtagningsplan samt en preliminär bedöm-
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ning av hur tillsynsplanen kommer att för-
verkligas. 

I den kommunala tillsynsplanen skall hän-
syn tas till det riksomfattande övervaknings-
program som Konsumentverket utarbetar. En 
översyn av tillsynsplanen skall göras vart 
tredje år och även annars då detta anses nöd-
vändigt. 

Närmare bestämmelser om innehållet i till-
synsplanen utfärdas genom en förordning av 
statsrådet. Detta omfattar definitionen av de 
kontroller som ingår i tillsynsplanen, en be-
dömning av kontrollfrekvensen i fråga om 
olika kontrollobjekt, en provtagningsplan 
samt en bedömning av hur tillsynsplanerna 
kommer att förverkligas. 
 

16 §  
Näringsidkare och andra tjänsteleverantörer 

skall inom den tid som tillsynsmyndigheten 
bestämmer lämna myndigheten de uppgifter 
som behövs för tillsynen över efterlevnaden 
av lagen, särskilt till den del uppgifterna är 
nödvändiga för att varor och tjänster skall 
kunna specificeras och vid behov spåras, 
samt, i den utsträckning det behövs för tillsy-
nen, på myndigheternas begäran visa upp sin 
bokföring och korrespondens samt sitt lager 
för granskning samt ge myndigheterna den 
hjälp de härvid behöver. 

Närmare bestämmelser om lämnandet av 
sådana uppgifter om konsumtionsvaror och 
konsumenttjänster som är nödvändiga för 
tillsynsmyndigheterna kan utfärdas genom en 
förordning av statsrådet. 
 

17 §  
En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde 

till ett område eller till en lokal eller annat ut-
rymme, om detta behövs med tanke på den 
övervakning som avses i denna lag, samt att 
där utföra inspektioner och vidta andra åtgär-
der som övervakningen kräver. Tillsynsåt-
gärderna får dock utsträckas till sådana ut-
rymmen som är avsedda för boende endast 
om det finns skäl att misstänka att någon har 
begått ett hälsobrott som avses i 44 kap. 1 § 
strafflagen (39/1889). 
 

18 § 
En tillsynsmyndighet har rätt att ta prov på 

konsumtionsvaror och konsumenttjänster, om 

detta behövs med tanke på tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag eller de bestämmel-
ser som har utfärdats med stöd av den. Till-
synsmyndigheten kan anlita en utomstående 
sakkunnig vid provtagningen och provanaly-
sen samt bedömningen av risker. 

Om en näringsidkare eller annan tjänstele-
verantör kräver det, skall prov som avses i 1 
mom. ersättas enligt gängse pris, om det inte 
framgår att konsumtionsvaran eller konsu-
menttjänsten inte uppfyller kraven i denna 
lag eller de bestämmelser som utfärdats med 
stöd av den. Tas avgift ut för ett prov eller en 
undersökning av det i enlighet med vad som 
föreskrivs särskilt, behöver dock ingen er-
sättning betalas för provet. 

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst inte uppfyller kraven i denna lag eller 
de bestämmelser som har utfärdats med stöd 
av den, får tillsynsmyndigheten ålägga en 
näringsidkare eller annan tjänsteleverantör att 
ersätta kostnaderna för anskaffning, provtag-
ning och undersökning av konsumtionsvaran 
eller konsumenttjänsten. 

I fråga om provtagning gäller vad som i 17 
§ bestäms om utsträckande av tillsynsåtgär-
derna till utrymmen som är avsedda för bo-
ende. 
 

19 §  
Utomstående sakkunniga som utför under-

sökningar och utredningar för myndighets-
tillsyn enligt denna lag skall ha den sakkun-
skap och kompetens som behövs för under-
sökningarna och utredningarna. På sådana 
utomstående sakkunniga tillämpas vad som i 
förvaltningslagen (434/2003) bestäms om jäv 
för tjänsteman. 

Ett laboratorium som utför undersökningar 
för myndigheter enligt denna lag och med 
stöd av den utfärdade bestämmelser skall ha 
den sakkunskap och övriga beredskap som 
behövs för undersökningarna. Laboratoriet 
skall ha ett lämpligt kvalitetssäkringssystem 
och det skall kunna påvisa tillförlitligheten 
hos de bestämningar det har gjort. 

Genom förordning av handels- och indu-
striministeriet kan vid behov utfärdas närma-
re bestämmelser om de utomstående sakkun-
nigas kompetens som avses i 1 mom. samt 
om de laboratorier som utför produktsäker-
hetsundersökningar. 
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Tillsynsavgifter 

20 § 
Kommunen tar hos näringsidkare och andra 

tjänsteleverantörer ut en avgift enligt en av 
kommunen godkänd taxa en avgift för de in-
spektioner som utförs enligt tillsynsplanen. 
Kommunen skall bestämma avgifterna för 
sina prestationer så att avgiften som högst 
motsvarar kostnaderna för utförandet av pre-
stationen. 

 
21 § 

De avgifter som avses i denna lag får dri-
vas in utan dom eller beslut på ett sätt som 
bestäms i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/1961). 

 

Tillsynsmetoder 

22 § 
Om den fara för hälsa eller egendom som 

är förenad med en konsumtionsvara eller 
konsumenttjänst på ett effektivt sätt kan av-
värjas eller förebyggas eller dess omfattning 
avsevärt minskas genom korrigerings-, rättel-
se- eller informationsåtgärder, kan tillsyns-
myndigheten bestämma att en näringsidkare 
eller annan tjänsteleverantör skall vidta dyli-
ka åtgärder inom en tid som tillsynsmyndig-
heten utsätter och på det sätt som tillsyns-
myndigheten bestämmer.  

Tillsynsmyndigheten kan också bestämma 
att den försummade åtgärden vidtas på den 
försumliges bekostnad eller att näringsidka-
rens eller tjänsteleverantörens verksamhet 
avbryts eller förbjuds. 

 
23 § 

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst är farlig för hälsa eller egendom, kan 

1) Konsumentverket eller någon annan 
myndighet som avses i 12 § förbjuda en när-
ingsidkare att tillverka eller utföra, saluföra, 
tillhandahålla, sälja eller på annat sätt i sam-
band med näringsverksamhet överlåta den 
samt förbjuda annan tjänsteleverantör att 
överlåta den för att användas av personer 
som kan jämställas med konsumenter; Kon-
sumentverket eller någon annan myndighet 
som avses i 12 § kan samtidigt ålägga när-

ingsidkaren att på ett effektivt sätt omedel-
bart dra tillbaka de farliga konsumtionsva-
rorna från marknaden samt ålägga en när-
ingsidkare eller annan tjänsteleverantör som 
tillhandahåller tjänsten i fråga att se till att 
farliga konsumenttjänster inte i fortsättningen 
tillhandahålls konsumenter,  

2) tullmyndigheten förbjuda import av en 
konsumtionsvara eller en vara som används i 
samband med en konsumenttjänst. 

Om en konsumtionsvara eller konsument-
tjänst eller de uppgifter som lämnats om den 
inte överensstämmer med de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av denna lag, kan 
även länsstyrelsen eller den kommunala till-
synsmyndigheten meddela ett förbud eller ett 
åläggande enligt 1 mom. 1 punkten. Tull-
myndigheterna kan i sådana fall förbjuda im-
port av en konsumtionsvara eller en vara som 
används i samband med en konsumenttjänst. 

En näringsidkare eller en annan tjänsteleve-
rantör är skyldig att för den tillsynsmyndig-
het som meddelat förbud inom den tid som 
myndigheten utsatt lägga fram en utredning 
om hur han har verkställt det åläggande som 
ansluter sig till förbudet enligt denna para-
graf om att dra tillbaka konsumtionsvaran 
från marknaden eller att se till att farliga kon-
sumenttjänster i fortsättningen inte tillhanda-
hålls konsumenter. 
 

24 § 
Om det är uppenbart att en konsumtionsva-

ra eller konsumenttjänst kan orsaka fara för 
hälsan på det sätt som avses i 6 § 1 mom., 
kan tillsynsmyndigheten meddela ett tempo-
rärt förbud enligt 23 §. Det temporära förbu-
det är i kraft till dess att slutgiltigt beslut i 
saken har fattats med stöd av den nämnda pa-
ragrafen. Tillsynsmyndigheten kan meddela 
ett temporärt förbud samtidigt med ett åläg-
gande om korrigerings- eller rättelseåtgärd 
enligt 22 § eller bestämma att verksamheten 
avbryts. Förbudet är då i kraft den tid som 
satts ut för korrigerings- eller rättelseåtgär-
den. 

I de fall där länsstyrelsen eller den kom-
munala tillsynsmyndigheten inte enligt 23 § 
2 mom. har rätt att meddela förbud enligt 1 
mom. i nämnda paragraf skall den underrätta 
Konsumentverket om det temporära förbud 
som den har meddelat enligt 1 mom. i denna 
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paragraf inom 14 dagar från det att förbudet 
meddelades. 

När ett temporärt förbud har meddelats, 
skall frågan om att meddela förbud enligt 
23 § avgöras så snart som möjligt.  
 

25 § 
Om en konsumtionsvara eller konsument-

tjänst kan medföra allvarlig fara för hälsan, 
kan Konsumentverket och tullmyndigheten 
förutom att meddela förbud enligt 23 § dess-
utom förbjuda export eller transport genom 
landet av konsumtionsvarorna eller varor 
som används i samband med konsument-
tjänsten. 

Konsumentverket kan meddela ett förbud 
enligt 1 mom. även temporärt, om det är up-
penbart att konsumtionsvarorna eller de and-
ra varor som avses i momentet kan medföra 
omedelbar fara för hälsan. 
 

26 § 
Om de förbud och ålägganden som nämns i 

22–25 § inte kan anses tillräckliga, kan Kon-
sumentverket eller tullmyndigheten bestäm-
ma att en vara som en näringsidkare eller an-
nan tjänsteleverantör har i sin besittning eller 
en vara som konsumenten har lämnat tillbaka 
till näringsidkaren med stöd av 27 eller 28 § 
skall förstöras eller, om detta inte anses än-
damålsenligt, besluta om andra åtgärder be-
träffande varan. 
 
 

27 § 
Då Konsumentverket med stöd av 23 § 

meddelat ett förbud beträffande en konsum-
tionsvara, kan det ålägga en näringsidkare att 
i fråga om sådana konsumtionsvaror som 
konsumenten redan har i sin besittning vidta 
åtgärder genom vilka den fara som hänför sig 
till konsumtionsvaran kan avvärjas och kon-
sumentens rättsliga ställning tryggas. 

Genom ett åläggande som nämns i 1 mom. 
kan näringsidkaren förpliktas att 

1) reparera varan så att den fara som föran-
leds av ett fel eller en brist i dess konstruk-
tion eller sammansättning eller av att osanna, 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter läm-
nats om varan avvärjs (reparation), 

2) av konsumenten återta en vara som är 
farlig på det sätt som avses i 6 § 1 mom., 

samt i stället ge en likadan eller likartad ofar-
lig vara (byte), eller 

3) häva köpet (hävning av köp). 
Konsumentverket kan meddela ett åläg-

gande enligt 1 mom. även om ett förbud som 
avses i 23 § inte kan meddelas på grund av 
att de ifrågavarande konsumtionsvarorna inte 
längre finns hos näringsidkaren och det finns 
vägande skäl att meddela åläggandet. 
 

28 § 
Då Konsumentverket eller någon annan 

myndighet som avses i 12 § med stöd av 23 § 
har meddelat ett förbud beträffande en kon-
sumenttjänst, kan det ålägga en näringsidkare 
eller annan tjänsteleverantör att i fråga om 
sådana konsumenttjänster som konsumenten 
redan har i sin besittning vidta åtgärder ge-
nom vilka den fara som hänför sig till kon-
sumenttjänsten kan avvärjas och konsumen-
tens rättsliga ställning tryggas. 

Genom ett åläggande som nämns i 1 mom. 
kan en näringsidkare eller annan tjänsteleve-
rantör förpliktas att 

1) rätta till tjänsten i fråga så att den fara 
som föranleds av ett fel eller en brist i sättet 
att utföra tjänsten eller i konstruktionen eller 
sammansättningen av en vara som används 
vid utförandet av tjänsten eller av att osanna, 
vilseledande eller bristfälliga uppgifter läm-
nats om tjänsten avvärjs (reparation) eller 

2) häva det avtal som ingåtts om konsu-
menttjänsten (hävning av avtal). 

Konsumentverket eller någon annan myn-
dighet som avses i 12 § kan meddela ett 
åläggande enligt 1 mom. även om ett förbud 
som avses i 23 § inte kan meddelas på grund 
av att konsumenttjänsterna i fråga inte längre 
utförs av näringsidkaren eller tjänsteleveran-
tören och om det finns vägande skäl att med-
dela åläggandet. 
 

29 § 
Utöver vad som bestäms i 27 och 28 §, 

gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter 
för konsumenter, samt de näringsidkare eller 
tjänsteleverantörer som sålt varorna eller 
tjänsterna iakttas vad som bestäms i konsu-
mentskyddslagen (38/1978) och köplagen 
(355/1987) eller föreskrivs med stöd av dem. 
En konsument är dock berättigad till rättelse-
åtgärder enligt ett åläggande som avses i 27 



 RP 127/2003 rd  
  
    

 

53

och 28 § även om han inte har gjort någon 
felanmälan eller inte kan returnera varan eller 
tjänsten i väsentligen oförändrat eller oför-
minskat skick. 

 
30 § 

Den tillsynsmyndighet som har meddelat 
ett förbud enligt 23 eller 24 § eller ett åläg-
gande enligt 27 eller 28 § kan förelägga en 
näringsidkare eller annan tjänsteleverantör att 
inom den tid och på det sätt som tillsyns-
myndigheten bestämmer informera om för-
budet eller åläggandet och den risk som är 
förenad med varan eller tjänsten eller an-
vändningen av varan eller tjänsten samt om 
konsumentens rättigheter. Ett åläggande att 
lämna information kan meddelas även när ett 
förbud som avses i 23 § inte kan meddelas på 
grund av att konsumtionsvarorna i fråga inte 
längre finns i näringsidkarens besittning eller 
konsumenttjänsterna i fråga inte längre utförs 
av näringsidkaren eller tjänsteleverantören, 
och när det finns vägande skäl att meddela ett 
åläggande att lämna information. 
 

31 § 
Ett förbud eller åläggande som tillsyns-

myndigheten har meddelat med stöd av 22–
30 § kan förenas med vite, om detta inte av 
särskilda skäl är obehövligt. 

Tillsynsmyndigheten kan förena lämnandet 
av uppgifter enligt 5 § samt den skyldighet 
att lämna uppgifter och visa upp handlingar 
som anges i 16 § med vite. 

Vite som avses i 1 och 2 mom. döms ut av 
förvaltningsdomstolen. 

Handräckning 

32 § 
Polisen skall lämna tillsynsmyndigheterna 

handräckning vid utförandet av uppgifter en-
ligt denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den. 

 
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

 
33 § 

Den som vid fullgörande av en uppgift som 
avses i denna lag har tagit del av uppgifter 
som omfattas av tystnadsplikt får utan hinder 
av bestämmelserna om sekretess i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) lämna ut uppgifterna till en till-
synsmyndighet för fullgörande av en över-
vakningsuppgift samt till åklagar- och polis-
myndigheterna för utredning av brott. 

Ändringssökande 

34 § 
Beslut om temporärt förbud enligt 24 § 

samt beslut om vitesläggande enligt 31 § får 
inte överklagas genom särskilda besvär. 

I ett beslut som en kommunal tjänsteinne-
havare har fattat med stöd av denna lag får 
ändring inte sökas genom besvär. Den som är 
missnöjd med beslutet har rätt att få det prö-
vat av en nämnd eller något annat organ som 
avses i 11 §. Rättelse av beslutet skall yrkas 
skriftligen inom 14 dagar från det att den 
som saken gäller har fått del av beslutet. Till 
beslutet skall fogas anvisningar om framstäl-
lande av rättelseyrkande. Rättelseyrkandet 
skall behandlas utan dröjsmål. 

Ändring i ett beslut som en kommunal 
nämnd eller något annat organ som avses i 11 
§ har fattat med stöd av denna lag får sökas i 
den ordning som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen (586/1996) genom anförande av 
besvär hos förvaltningsdomstolen inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. 

I ett kommunalt beslut om en tillsynsplan 
som avses i 15 § kan ändring sökas med iakt-
tagande av vad som föreskrivs om ändrings-
sökande i kommunallagen (365/1995). Be-
slutet angående tillsynsplan kan verkställas 
trots att det överklagats om inte besvärsmyn-
digheten bestämmer något annat. 

I fråga om ändringssökande gäller i övrigt 
vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
 

35 § 
Ett beslut som en tillsynsmyndighet har fat-

tat med stöd av 22–30 § skall iakttas trots att 
det överklagas, om inte besvärsmyndigheten 
beslutar något annat.  

Straffbestämmelse 

36 § 
Bestämmelse om straff för hälsobrott som 

har begåtts i strid med denna lag eller be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdats 
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med stöd av den finns i 44 kap. 1 § straffla-
gen (39/1889). 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot ett förbud eller ett åläg-
gande som avses i 22–30 § skall, om inte 
strängare straff för gärningen bestäms på nå-
got annat ställe i lag, för produktsäkerhets-
förseelse dömas till böter. 

Den som bryter mot ett förbud eller ett 
åläggande som har meddelats med stöd 22–
30 § och som har förenats med vite, kan läm-
nas obestraffad för samma gärning. 

Särskilda bestämmelser 

37 § 
På verksamhet som kommunen ordnar med 

stöd av denna lag tillämpas lagen om plane-
ring av och statsandel för social- och hälso-
vården (733/1992), om inte något annat be-
stäms genom lag. 
 

38 § 
I anslutning till handels- och industrimini-

steriet finns en produktsäkerhetsdelegation.  
Delegationen skall följa tillämpningen av 

och tillsynen över produktsäkerhetslagstift-
ningen, avge utlåtanden, framlägga förslag 
och initiativ till utvecklande av lagstiftningen 
och tillsynen över den samt behandla andra 
frågor i anslutning till verkställigheten av 
denna lag samt förbättrandet av konsum-
tionsvarornas och konsumenttjänsternas sä-
kerhet. Delegationen skall även planera åt-
gärder för upprättande av behövligt samarbe-
te med dem som handlägger frågor som rör 
livsmedelsövervakning, arbetarskydd, rädd-
ningsväsende, standardisering, forskning och 
testning samt andra frågor i anslutning till 
konsumtionsvarornas och konsumenttjäns-
ternas säkerhet. 
 

39 § 
Produktsäkerhetsdelegationen består av en 

ordförande och en vice ordförande samt 
högst 18 andra medlemmar vilka alla förord-

nas av statsrådet för tre år i sänder. Statsrådet 
förordnar en personlig suppleant för vice ord-
föranden och för de andra medlemmarna. 

Ordföranden, vice ordföranden och sex 
medlemmar samt deras suppleanter skall vara 
personer som inte kan anses representera när-
ingsidkarnas eller konsumenternas intressen. 
Av dem skall minst fyra medlemmar och 
suppleanterna för dem vara förtrogna med 
undersöknings- och kontrolluppdrag i anslut-
ning till konsumtionsvarornas säkerhet. Sex 
medlemmar och deras suppleanter skall för-
ordnas bland personer som är förtrogna med 
löntagarnas och konsumenternas förhållan-
den samt sex medlemmar och deras supple-
anter bland personer som är förtrogna med 
näringsidkarnas förhållanden. 

Avgår en medlem eller en suppleant under 
sin mandatperiod, förordnar handels- och in-
dustriministeriet med beaktande av vad som  
föreskrivs i 2 mom. en ny medlem eller sup-
pleant i hans eller hennes ställe för den åter-
stående mandatperioden. 
 

40 § 
Genom förordning av statsrådet kan före-

skrivas om de krav som ställs på konsum-
tionsvaror och konsumenttjänster till skydd 
för konsumenternas hälsa och egendom. 

Ikraftträdande 

41 § 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
Bestämmelserna i 14, 15, 20 och 21 § om 

tillsynsavgifter träder dock i kraft den  20  . 
Genom denna lag upphävs produktsäker-

hetslagen av den 12 december 1986 
(914/1986) jämte ändringar. När det i någon 
annan lag hänvisas till produktsäkerhetsla-
gen, skall i stället för produktsäkerhetslagen 
denna lag tillämpas efter att lagen har trätt i 
kraft.  

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

————— 
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2. 
Lag 

om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa 
utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför all-

varlig risk 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Denna lag gäller underrättelser om de åt-

gärder som har vidtagits i Finland i sådana 
fall då utsläppandet på marknaden, salufö-
ringen eller användningen av produkter som 
är avsedda för konsumenter eller som rimli-
gen kan komma att användas av konsumenter 
begränsas för att produkten medför allvarlig 
risk. 

Denna lag tillämpas inte på underrättelser 
om åtgärder i syfte att begränsa utsläppandet 
på marknaden, saluföringen eller använd-
ningen av livsmedel, läkemedel eller medi-
cintekniska produkter. 
 

2 § 
Om Finland vidtar eller beslutar att vidta, 

rekommendera eller komma överens med 
näringsidkarna om frivilliga eller obligatoris-
ka åtgärder för att hindra eller inskränka eller 
knyta speciella villkor till saluföringen eller 
den eventuella användningen av en produkt i 
Finland på grund av att produkten medför en 
allvarlig risk, skall Europeiska gemenskaper-
nas kommission omedelbart underrättas om 
detta. 

Om verkningarna av den allvarliga risk 
som produkten medför inte går utöver eller 
kan gå utöver Finlands territorium, skall un-
derrättelse enligt 1 mom. sändas endast om 
åtgärderna omfattar upplysningar som ur 
produktsäkerhetssynvinkel kan vara av in-
tresse för Europeiska unionens andra med-
lemsstater.  

3 § 
Konsumentverket skall sända underrättel-

serna enligt 2 § till kommissionen. Konsu-
mentverket skall också, enligt artikel 12 i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, ta 
emot kommissionens underrättelser om de 
åtgärder som andra medlemsstater har vidta-
git för att begränsa utsläppandet på markna-
den, saluföringen eller användningen av pro-
dukter som är avsedda för konsumenter eller 
rimligen kan komma att användas av konsu-
menter och vidarebefordra underrättelserna 
utan dröjsmål till de nationella tillsynsmyn-
digheter i Finland som är behöriga när det 
gäller produkterna i fråga. 

Den tillsynsmyndighet som vidtar en åt-
gärd enligt 2 § om vilken Europeiska gemen-
skapernas kommission skall underrättas, 
skall utan dröjsmål underrätta Konsument-
verket om åtgärden så att verket kan skicka 
en underrättelse enligt 1 mom. i denna para-
graf kan skickas till kommissionen. Om till-
synsmyndigheten anser att verkningarna av 
den risk som produkten medför inte går ut-
över Finlands territorium och att någon un-
derrättelse om åtgärder enligt 2 § således inte 
behöver sändas till Europeiska gemenskaper-
nas kommission, lämnar den ingen underrät-
telse till Konsumentverket. 

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål 
underrätta Konsumentverket om huruvida åt-
gärder har vidtagits i Finland med anledning 
av en underrättelse enligt 1 mom. från kom-
missionen om åtgärder som har vidtagits av 
någon annan medlemsstat, och om vilka des-
sa är. 
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4 § 
Närmare bestämmelser om det förfarande 

för underrättelser som avses i denna lag kan 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

5 § 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 

Helsingfors den 24 oktober 2003 
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