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Kapitel I. Indledning.

1. Arbejdsgruppens nedsættelse og opgave.

I 1975 afgav forbrugerkommissionen sin betænkning I I I : Forbrugerens

retsstilling og retsbeskyttelse (nr. 738/1975). Betænkningen indeholder

bl.a. følgende enstemmige indstilling ti l handelsministeriet, nu industrimi-

nisteriet:

"Handelsministeriet bør opnå hjemmel ad lovgivningsvejen ti l at udfærdige

forskrifter om, at varer, som kan medføre fare ud fra et helbreds- eller

sikkerhedssynspunkt, ikke må sælges eller markedsføres uden at opfylde

nærmere angivne krav med hensyn ti l indhold og beskaffenhed."

Forbrugerkommissionen angav som begrundelse for indstillingen, at der i

Danmark ikke findes et almindeligt værn imod, at varer indeholder egen-

skaber, der rummer fare for liv og helbred, uanset at en række erfarin-

ger fra ind- og udland har vist et behov herfor. Kommissionen forudsat-

te, at en generel lovgivning om produktsikkerhed kun skulle gælde på

områder, hvor der ikke allerede fandtes hjemmel t i l at værne imod farlige

genstande. En sådan lovgivning skulle ikke kunne anvendes på allerede

regulerede områder, selvom man i det enkelte tilfælde fandt, at foreskrev-

ne sikkerhedsregler ikke var tilstrækkelige. Der skulle centreres om gen-

stande, hvis brug ved sædvanlig anvendelse kunne medføre farer, ulemper

eller risici af en karakter, som er uforudseelig for køberne, og som er af

mere akut art i modsætning ti l f .eks. helbredsrisikoen forbundet med

tobaksrygning eller alkoholnydelse.

På denne baggrund nedsatte handelsministeriet den 3. august 1978 en

arbejdsgruppe med følgende opgave.:

"Gruppens opgave er at vurdere behovet for en generel lovgivning til

beskyttelse af forbrugerne mod produkter, der ved normal anvendelse kan

frembyde fare for forbrugernes sikkerhed og eventuelt i tilslutning hertil

at udarbejde et lovudkast, der giver hjemmel ti l at forbyde fremstilling

og markedsføring af sådanne produkter eller ti l at foreskrive, at krav af

sikkerhedsmæssig karakter t i l produktet og informationen omkring dette,

eventuelt ved mærkning, skal være opfyldt. Lovudkastet forudsættes at
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tage sigte på forhold, der ikke falder ind under anden lovgivning. Grup-

pen må også overveje, om udkastet bør omfatte tjenesteydelser. End-

videre må spørgsmålet om den praktiske administration - der må tilstræbes

så enkel som mulig - og kompetencefordelingen mellem de respektive mini-

sterier indgå i gruppens redegørelse."

2. Arbejdsgruppens sammensætning og arbejde.

Som formand for arbejdsgruppen udnævntes formanden for forbruger-

klagenævnet, nu landsdommer Hugo Wendler Pedersen. Gruppen blev i

øvrigt sammensat af: ekspeditionssekretær Karengete Arnskov, industri-

ministeriet, fuldmægtig Torsten Hesselbjerg, justitsministeriet, fuldmægtig

Karsten Holm-Petersen, indenrigsministeriet og fuldmægtig Birgit Honoré,

miljøministeriet.

I marts 1980 indtrådte fuldmægtig Susanne Koren, industriministeriet, i

arbejdsgruppen i stedet for Karengete Arnskov. I maj 1980 indtrådte

fuldmægtig Vibeke Høeg, miljøministeriet, i arbejdsgruppen i stedet for

Birgit Honoré. Vibeke Høeg afløstes i november 1980 af sekretær Christi-

an Ege Jørgensen, miljøministeriet.

Som sekretær for arbejdsgruppen udnævntes sekretær Aase Blume, indu-

striministeriet, der i marts 1979 afløstes af Susanne Koren, industri-

ministeriet.

Arbejdsgruppen har afholdt 14 møder. Arbejdsgruppens formand og sekre-

tær har deltaget i arbejdet i en arbejdsgruppe om produktsikkerhed under

OECD's forbrugerkomité. Sekretæren har desuden haft møder med repræ-

sentanter for de norske og svenske produktsikkerhedsmyndigheder,

henholdsvis Statens Forureningstilsyn og Konsumentverket.

3. Betænkningens hovedpunkter.

Arbejdsgruppen foreslår gennemført en almindelig lov om produktsikker-

hed, der som udgangspunkt bygger på de hovedprincipper, der er gengi-
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vet i industriministeriets skrivelse af 3. august 1978. Betænkningen
indeholder et udkast til en lov om produktsikkerhed med tilhørende bemærk-
ninger (kapitel II). Der er i arbejdsgruppen enighed om lovudkastet.
Justitsministeriets repræsentant har dog ikke kunnet gå ind for forslagets
§ 4, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2. Arbejdsgruppens hovedsynspunkter
vedrørende den foreslåede lovgivnings indhold og omfang er gengivet
under de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Flertallets og mindre-
tallets synspunkter vedrørende lovforslagets § 4 er gengivet under be-
mærkningerne til denne bestemmelse.

Lovens anvendelsesområde foreslås afgrænset af den eksisterende special-
lovgivning om produktsikkerhed, idet loven ikke skal gælde på områder,
for hvilke der i anden lovgivning er fastsat regler for at forebygge skade
på person eller ejendom. Arbejdsgruppen har til belysning af, i hvilket
omfang produktsikkerhedsspørgsmål allerede er reguleret af speciallovgiv-
ningen, udarbejdet en oversigt over de væsentligste af de gældende
regler om produktsikkerhed (kapitel III).

Betænkningen giver endvidere en oversigt over udenlandsk lovgivning og
internationalt samarbejde, der på væsentlige punkter har været inspirati-
onskilder til den foreslåede lov (kapitel IV).

København i maj 1981,

Torsten Hesselbjerg Karsten Holm-Petersen Christian Ege Jørgensen

Susanne Koren Hugo Wendler Pedersen
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Kapitel I I . Arbejdsgruppens udkast t i l lov om produktsikkerhed med

bemærkninger.

A. Lovudkastet.

§ 1. Produktsikkerhedsrådet har ti l opgave at forebygge skade på person

eller ejendom efter reglerne i denne lov.

§ 2. Produktsikkerhedsrådet kan bestemme,

1) at et produkt kun må markedsføres med nærmere angivne oplysnin-

ger,

2) at et produkt kun må markedsføres, hvis nærmere angivne krav ti l

markedsføringen er opfyldt,

3) at et produkt, hvortil der er knyttet en urimelig fare for skade,

ikke må markedsføres, medmindre nærmere angivne krav ti l produk-

tet er opfyldt,

4) at et produkt ikke må markedsføres, hvis der ti l produktet er knyt-

tet en urimelig fare for skade, og oplysninger eller krav efter nr.

1, 2 eller 3 må anses for utilstrækkelige.

§ 3. Produktsikkerhedsrådet kan bestemme,

1) at. en tjenesteydelse, hvortil der er knyttet en urimelig fare for

skade, ikke må markedsføres, medmindre nærmere angivne sikker-

hedskrav er opfyldt,

2) at en tjenesteydelse ikke må markedsføres, hvis der ti l tjenesteydel-

sen er knyttet en urimelig fare for skade, og sikkerhedskrav efter

nr. 1 må anses for utilstrækkelige.

§ 4. Produktsikkerhedsrådet kan bestemme, at enhver, der har markeds-

ført et produkt, hvortil der er knyttet en urimelig fare for skade,

1) på nærmere angiven måde skal oplyse om faren ved produktet og

eventuelle forholdsregler herimod,

2) skal reparere produktet, udskifte dele heraf eller foretage lignende

foranstaltninger,

3) skal ombytte produktet med et tilsvarende eller lignende produkt,

hvortil der ikke er knyttet den nævnte fare,

4) skal tage produktet tilbage og eventuelt tilbagebetale købesummen

helt eller delvist.
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Stk. 2. Produktsikkerhedsrådet kan bestemme, at besidderen af produktet

på nærmere angiven måde skal medvirke ti l og eventuelt betale for, at

produktet repareres, ombyttes eller tages tilbage.

§ 5. Produktsikkerhedsrådet kan kræve alle oplysninger, som skønnes

nødvendige ved overvejelserne af, om bestemmelser skal fastsættes efter

denne lov.

§ 6. Produktsikkerhedsrådet kan i særlige tilfælde bestemme, at et pro-

dukt eller en tjenesteydelse ikke må markedsføres, før oplysninger, der

er krævet efter § 5, er meddelt. Rådet kan endvidere bestemme, at

produktet eller tjenesteydelsen tidligst må markedsføres 6 måneder efter,

at oplysningerne er meddelt. Når særlige grunde taler derfor, kan perio-

den forlænges yderligere 6 måneder.

§ 7. Produktsikkerhedsrådet består af 5 medlemmer. Formanden udnævnes

af industriministeren. De øvrige medlemmer udnævnes af henholdsvis

indenrigsministeren, industriministeren, justitsministeren og miljøministe-

ren. Medlemmerne udnævnes for 4 år.

Stk. 2. Rådet bistås af et sekretariat.

Stk. 3. Rådets forretningsorden fastsættes af industriministeren.

§ 8. Industriministeren kan fastsætte regler i henhold t i l §§ 2-4 efter

forudgående forhandling med de nærmest interesserede landsomfattende

erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte regler om adgangen ti l at klage

over produktsikkerhedsrådets afgørelser, herunder at rådet har den

endelige administrative afgørelse i visse sager.

§ 9. Loven gælder ikke på områder, for hvilke der i anden lovgivning er

fastsat regler for at forebygge skade på person eller ejendom.

Stk. 2. Loven gælder ikke for nydelsesmidler, der indeholder spiritus,

tobak, vin eller øl.
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§ 10. Med bøde eller hæfte straffes den, der undlader at efterkomme et

påbud eller overtræder et forbud fastsat efter §§ 2, 3, 4 og 6, eller

undlader at meddele oplysninger som nævnt i § 5.

Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til § 8, j f r . §§ 2-4, kan der

fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i

reglerne.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber,

anpartselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant

bødeansvar.

§ 11. Loven træder i kraft . . . .

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

B. Almindelige bemærkninger ti l lovudkastet.

1. Behovet for en almindelig lovgivning om produktsikkerhed.

Som det fremgår af oversigten i kapitel III over gældende dansk ret,

findes der et betydeligt antal retsregler, der helt eller delvist har til

formål at beskytte det enkelte individ eller dets ejendom mod fare for

skader fra produkter eller tjenesteydelser.

Den eksisterende lovgivning om produktsikkerhed m.v. har imidlertid i

det væsentlige karakter af en speciallovgivning, der alene vedrører be-

stemt angivne typer af produkter eller tjenesteydelser, f .eks. motorkøre-

tøjer, kemiske stoffer og produkter, lægemidler og undervisning. Admini-

strationen af denne lovgivning er endvidere bestemt af de i øvrigt gælden-

de kriterier for fordelingen af arbejdsopgaver mellem de forskellige mini-

sterier og de herunder hørende myndigheder og er derfor fordelt på et

betydeligt antal indbyrdes forskellige myndigheder.
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Uden for den eksisterende speciallovgivning findes et meget stort antal

produkter - navnlig ti l brug i hjemmet og fritiden - hvortil der erfarings-

mæssigt kan være knyttet fare for skade på person eller ejendom. Nye

produkttyper eller produktvarianter, som introduceres på markedet, vil

ofte heller ikke være omfattet af nogen lovgivning. Arbejdsgruppen har

på denne baggrund fundet, at der er behov for at supplere den eksiste-

rende speciallovgivning, hvilket efter gruppens opfattelse bør. ske ved en

almindelig lov om produktsikkerhed, således at det i princippet bliver

muligt at fastsætte sikkerhedskrav ti l alle farlige produkter og tjenestey-

delser. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et udkast ti l en almindelig

lov om produktsikkerhed. Det kan i den forbindelse nævnes, at en lov-

givning om sikkerhedskrav til legetøj skal gennemføres her i landet, hvis

det i kapitel IV nævnte EF-direktivforslag om sikkerhed i forbindelse med

legetøj vedtages. Arbejdsgruppens lovudkast hviler på de samme grund-

principper som direktivforslaget, der derfor i alt væsentligt vil kunne

opfyldes, hvis lovudkastet gennemføres.

Der findes ikke her i landet almindelige, systematiske oversigter over

produkter og tjenesteydelser, der har forvoldt skade på person eller

ejendom, men sådanne oversigter findes i en række andre lande. For at

give et praktisk indtryk af nogle af de produkter og risici, der vil kunne

blive omfattet af den foreslåede produktsikkerhedslov, gengives som bilag

1 en eksempelsamling fra årene 1971-77 på sager med produktsikkerheds-

spørgsmål, der er udarbejdet af de svenske forbrugermyndigheder, og

som bilag 2 en prioriteringsliste for 1977 vedrørende produktsikkerheds-

spørgsmål fra den amerikanske Consumer Product Safety Commission. Det

må dog understreges, at nogle af de nævnte produkter og risici her i

landet allerede er dækket af eksisterende speciallovgivning og derfor vil

falde uden for den foreslåede produktsikkerhedslovs område, j f r . bemærk-

ningerne ti l lovforslagets § 9, stk. 1.

2. Lovens område.

Den foreslåede lov er en bemyndigelseslov, der giver hjemmel t i l at fast-

sætte bestemmelser med henblik på at forebygge skade på person eller

ejendom. Bestemmelser med andet formål end det rent præventive at

beskytte mod person- eller ejendomsskader kan ikke fastsættes. Der kan
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således ikke med hjemmel i loven fastsættes almindelige kvalitetskrav ti l

produkter og tjenesteydelser, der ikke har nogen sikkerhedsmæssig

begrundelse.

Det foreslås, at loven skal omfatte såvel produkter som tjenesteydelser.

Om forståelse af begreberne "produkt" og "tjenesteydelse" henvises ti l

bemærkningerne under C ti l § 2 og § 3. Der er næppe noget større behov

for at fastsætte sikkerhedsforskrifter vedrørende tjenesteydelser, idet de

fornødne regler herom i det væsentlige må antages at findes i den gælden-

de speciallovgivning. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der f.eks.

ved skønheds- og slankekure o.l ign. og i forbindelse med undervisning i

visse sportsaktiviteter (go-cart m.v.) kan være behov for sikkerhedsfor-

skrifter, der ikke allerede kan fastsættes med hjemmel i speciallovgiv-

ningen.

Formålet med den foreslåede lov om produktsikkerhed er i første række at

forebygge personskade. Arbejdsgruppen har imidlertid fundet, at der

også efter omstændighederne kan være behov for at forebygge tingsska-

der, og foreslår derfor en bemyndigelse ti l også at fastsætte sikkerheds-

forskrifter med henblik på at forebygge skader på ejendom. Praktiske

eksempler på sådanne skader er vand- og brandskader. I forbrugerklage-

nævnet er der således eksempelvis med mellemrum kommet klager over, at

akvarier og vandsenge på grund af en uheldig konstruktion eller for

dårlige materialer er gået i stykker og har forvoldt vandskader. Der er

også forekommet klager over, at f .eks. petroleumslamper har været frem-

stillet af materialer, der efter nogen tids brug enten brændte eller smel-

tede med deraf følgende risiko for brandskader.

Arbejdsgruppen har ikke fundet grundlag for at begrænse kredsen af

beskyttede personer. Loven bør således efter gruppens opfattelse i pr in-

cippet omfatte enhver fysisk person. Den foreslåede lov gør det derfor

muligt at fastsætte regler, der beskytter den enkeltes person og ejendom

mod farlige produkter og tjenesteydelser, hvadenten han har status som

forbruger, erhvervsdrivende, arbejdstager eller andet. Der er dog for

arbejdsgruppen ingen tvivl om, at der i praksis navnlig vil kunne blive

tale om at beskytte det enkelte individ i hans egenskab af forbruger eller

bruger af konkrete produkter eller tjenesteydelser. Gruppen finder imid-

lert id, at der også kan være behov for at beskytte navnlig mindre er-
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hvervsdrivende mod farlige produkter, der er erhvervet med henblik på

at indgå i virksomhedens produktion. For så vidt angår arbejdstagere må

beskyttelsesbehovet i vidt omfang anses at være opfyldt gennem anden

lovgivning og vil derfor falde uden for lovens område, j f r . herved lovens

§ 9 og bemærkningerne ti l denne bestemmelse.

Sikkerhedsbestemmelser i medfør af den foreslåede lov kan rettes ti l

enhver, der markedsfører eller har markedsført produktet. Begrebet

"markedsføring" er anvendt i samme vide betydning som i markedsførings-

loven. Sikkerhedsbestemmelser kan herefter rettes til ethvert erhvervs-

mæssigt led i omsætningskæden, f .eks. producent, importør, grossist og

detaillist. Arbejdsgruppen har forudsat, at såvel praktiske overvejelser

som rimelighedshensyn må føre t i l , at sikkerhedsforskrifter i almindelighed

rettes mod så tidligt et led i omsætningskæden som muligt - typisk produ-

centen eller importøren af produktet. Det kan dog ikke udelukkes, at der

kan være grund til at rette sikkerhedsbestemmelser t i l andre omsætnings-

led, f.eks. hvis faren ved produktet først opstår som følge af en fejl

begået af et senere omsætningsled. Det bør efter arbejdsgruppens opfat-

telse også være muligt samtidig at stille krav ti l flere led i omsætningskæ-

den, således at ethvert led er ansvarligt for opfyldelsen af de pågældende

sikkerhedsbestemmelser. Specielt bemærkes, at der også bør være mulig-

hed for at fastsætte sikkerhedsbestemmelser vedrørende produkter, der er

beregnet ti l eksport.

Sikkerhedsbestemmelser kan kun rettes mod fysiske eller juridiske perso-

ner, der handler erhvervsmæssigt, j f r . dog den særlige regel i § 4, stk.

2. Lovforslaget fastsætter ikke, hvad der skal forstås ved erhvervsdri-

vende, men udtrykket må forstås i den vide betydning, hvori det anven-

des i anden nyere lovgivning. Det kræves således ikke, at den pågælden-

de udelukkende er beskæftiget som erhvervsdrivende. Der kan heller ikke

stilles krav om, at der tilsigtes opnået økonomisk gevinst ved virksomhe-

den. Offentlige virksomheder kan dog kun betragtes som erhvervsdriven-

de, hvis de udøver en virksomhed, der kan sidestilles med privat er-

hvervsvirksomhed .

3. Sikkerhedsbestemmelsernes indhold.

Efter forslaget er der hjemmel ti l at fastsætte såvel sikkerhedsbestemmel-
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ser, der skal opfyldes i forbindelse med markedsføringen, som sikkerheds-

bestemmelser, der vedrører perioden efter markedsføringen. Det er efter

arbejdsgruppens opfattelse ikke tilstrækkeligt, at en lov om produktsikker-

hed alene giver hjemmel til at fastsætte sikkerhedsforskrifter, der retter

sig mod markedsføringen af produktet, idet det ofte forekommer, at

farlige produkter er bragt ud i omsætningen, før deres farlighed opda-

ges. Lovforslaget giver derfor også mulighed for at stille krav vedrørende

produkter, der allerede er bragt ud i omsætningen. Et medlem af arbejds-

gruppen (Torsten Hesselbjerg) tager dog forbehold over for visse af de

foreslåede regler vedrørende produkter, der er bragt ud i omsætningen.

Om flertallets og mindretallets synspunkter vedrørende dette spørgsmål

henvises ti l bemærkningerne under C ti l § 4.

Det foreslås, at der i markedsføringsfasen bliver hjemmel ti l at stille krav

til markedsføreren om oplysning, krav ti l markedsføringen af produktet og

endelig krav ti l selve produktet. For så vidt angår tjenesteydelser fore-

slås, at der kan stilles sikkerhedskrav til ydelsen. Hvis de nævnte sikker-

hedsbestemmelser må anses for utilstrækkelige ti l at forebygge skade på

person eller ejendom, foreslås, at der bliver mulighed for helt at forbyde

markedsføringen af produktet eller tjenesteydelsen.

Er et produkt bragt ud i omsætningen, foreslås, at der bliver hjemmel ti l

at stille krav til markedsføreren om: 1) at give oplysning om faren ved

produktet og eventuelle forholdsregler imod faren, 2) at tage initiativ t i l ,

at faren fjernes, f .eks. ved ændring af eller reparation af produktet og

3) at tilbagekalde produktet. Det foreslås endvidere, at det bliver muligt

at påbyde besidderen ("forbrugeren") at medvirke ti l og eventuelt betale

for, at det farlige produkt trækkes tilbage fra markedet. Tilbagekaldes et

farligt produkt, er der efter forslaget mulighed for at bestemme, at

produktet enten skal erstattes med et tilsvarende eller lignende produkt,

hvortil der ikke er knyttet fare, eller at købesummen for produktet skal

tilbagebetales helt eller delvist.

Arbejdsgruppen forudsætter, at sikkerhedsbestemmelser efter lovforslaget

kun kan fastsættes, hvis der ti l produktet eller tjenesteydelsen er knyttet

en skadeevne af en ikke uvæsentlig størrelse, d .v .s . at faren ved produk-

tet optræder med en vis hyppighed, og at den skade, der kan forvoldes

af produktet, er af en vis størrelse. Skadeevnen bør som altovervejende
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hovedregel vurderes på grundlag af, hvad der kan anses for at være en

normal og rimelig benyttelse af et produkt af den pågældende art. Ar-

bejdsgruppen finder imidlertid, at der også efter omstændighederne må

kunne lægges vægt på forudseeligt misbrug eller forkert brug af produk-

tet, hvilket navnlig kan være motiveret, hvis målgruppen for produktet

er en særlig sårbar gruppe, f .eks. børn. Der kan i den forbindelse

henvises t i l , at EF-direktivforslaget vedrørende sikkerhed i forbindelse

med legetøj, se herom kapitel IV. B. 1 . , ved fastlæggelsen af det generel-

le sikkerhedsprincip for legetøj lægger vægt dels på det formål, som

legetøjet normalt er bestemt t i l , dels på den forkerte anvendelse af legetø-

jet, som med rimelighed kan forudses. Også i O.E.CD.-rapporten: Safety

of Consumer Products, Policy and Legislation, se herom kapitel IV. B.

3., nævnes, at der efter omstændighederne bør tages hensyn ti l forudse-

eligt misbrug ved vurderingen af et produkts skadeevne. Ved vurderingen

af f .eks. legetøjs skadeevne bør der i overensstemmelse hermed kunne

lægges vægt på, om børn udsættes for særlige risici (forgiftning, kvæl-

ning osv.) ved at tage legetøjet i munden og sutte på det eller synke

det, selv om legetøjet ikke er bestemt hert i l .

Ved fastsættelsen af sikkerhedsbestemmelsernes indhold skal udgangspunk-

tet efter lovforslaget tages i en proportionalitetsbetragtning, således at

sikkerhedskravene ikke bliver mere vidtgående end formålet tilsiger. De

mindst indgribende sikkerhedskrav: Krav om markedsføring med nærmere

angivne oplysninger og andre krav ti l markedsføringen, kan således

stilles, hvis den oven for nævnte grundbetingelse om, at der ti l produk-

tet er knyttet en skadeevne af en ikke uvæsentlig størrelse, er opfyldt.

Krav ti l selve produktet og sikkerhedskrav ti l en tjenesteydelse i markeds-

føringsfasen kan derimod kun stilles, hvis der ti l produktet eller tjeneste-

ydelsen er knyttet en urimelig fare for skade. Samme betingelse gælder

for at iværksætte forholdsregler vedrørende allerede markedsførte pro-

dukter. Ved afgørelsen af, om der er knyttet en urimelig fare for skade

til et produkt eller en tjenesteydelse, må der foretages en afvejning

mellem på den ene side den nytteværdi, der er knyttet t i l produktet eller

tjenesteydelsen, og på den anden side produktets eller tjenesteydelsens

skadeevne. Kun i tilfælde, hvor skadeevnen klart og væsentligt overstiger

nytteværdien, kan faren ved produktet anses for urimelig. En urimelig

fare for skade kan være knyttet ti l alle produkter af den pågældende art
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eller serie, f .eks. dukker fremstillet af letantændeligt eller gift igt materi-

ale, eller knyttet ti l enkelte produkter, der på grund af fejl afviger fra

normalproduktet ("fejlere" eller "mandagsprodukter"). For mange produk-

ter gælder omvendt, at de opfylder et behov, som begrunder de farer,

der er forbundet med at anvende dem. I sådanne tilfælde siger det sig

selv, at nytteværdien ved produktet overstiger skadeevnen. Den fare,

der er knyttet til produktet, kan herefter ikke anses for urimelig. Som

eksempel kan nævnes, at den nytte, der er knyttet ti l at benytte knive i

den almindelig husholdning, i almindelighed overstiger farerne ved brug

af husholdningsknive.

Det er en følge af den nævnte proportionalitetsbetragtning, at forbud mod

at markedsføre et produkt eller en tjenesteydelse kun kan nedlægges,

hvis der til produktet eller tjenesteydelsen er knyttet en urimelig fare for

skade, og andre sikkerhedsbestemmelser må anses for utilstrækkelige.

De foreslåede sikkerhedsbestemmelser vil efter forslaget dels kunne gives

i form af generelle forskrifter, dels som konkrete forbud eller påbud. Om

kompetencen efter loven ti l at give henholdsvis generelle forskrifter og

konkrete forbud og påbud henvises ti l bemærkningerne om lovens admini-

stration.

Lovforslaget giver ikke hjemmel ti l at pålægge en erhvervsdrivende at

betale erstatning i tilfælde af, at et produkt eller en tjenesteydelse for-

volder skade på person eller ejendom. Afgørelsen af om der er grundlag

for et erstatningsansvar, må træffes efter anden lovgivning eller efter de

almindelige regler om ansvar for farlige egenskaber (produktansvarsreg-

lerne). Lovforslaget har imidlertid på samme måde som de gældende er-

statningsregler om ansvar for farlige produkter det præventive formål at

forebygge skade på person eller ejendom og supplerer derfor ti l dels

disse regler.

Arbejdsgruppen har drøftet, om den foreslåede bemyndigelseslov tillige

burde indeholde bestemmelser, hvorefter det blev muligt direkte at regu-

lere og eventuelt forbyde selve fremstillingen eller stille krav om forhånds-

godkendelse før markedsføringen af visse produkter eller tjenesteydelser.

Gruppen har imidlertid ikke ment at burde stille forslag om sådanne

bestemmelser, der ville gribe betydeligt dybere ind i erhvervslivets
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forhold og kræve en væsentlig mere omfattende offentlig administration
end lovforslagets bestemmelser.

4. Lovens administration.

Arbejdsgruppen har drøftet mulighederne for umiddelbart at gøre markeds-
føringslovens administrative og processuelle regler anvendelige på produkt-
sikkerhedsspørgsmål. Arbejdsgruppen mener imidlertid ikke at kunne
anbefale en sådan løsning, idet markedsføringslovens regelsystem efter
gruppens opfattelse er mindre egnet som grundlag for en administration af
en produktsikkerhedslovgivning. I tilfælde, hvor forbrugerombudsmanden
ikke kan opnå tilslutning til sine forslag om sikkerhedsforskrifter ved
forhandling, skal han således efter markedsføringslovens regler udfærdige
stævning og gå til domstolene, og det vil efter gruppens opfattelse være
forbundet med betydelige vanskeligheder - hvis det overhovedet er mu-
ligt - at udfærdige en stævning og opnå en dom, der indeholder sikker-
hedsforskrifter, der er tilstrækkeligt præcise og detaljerede til at kunne
fungere. Det vil også i denne sammenhæng være en væsentlig ulempe ved
markedsføringslovens retshåndhævelsessystem, at en eventuel dom om
produktsikkerhed i princippet kun binder den eller de erhvervsdrivende,
der er omfattet af dommen. Derimod ville det efter arbejdsgruppens opfat-
telse være muligt at henlægge administrationen af loven som en ny selv-
stændig opgave til forbrugerombudsmanden. Som det fremgår af bemærk-
ningerne under gældende ret, mener forbrugerombudsmanden selv at
kunne påtage sig at behandle sager om produktsikkerhed, hvis de for-
nødne ressourcer, herunder i form af sagkyndig bistand, stilles til insti-
tutionens rådighed. Den daglige administration af den foreslåede pro-
duktsikkerhedslov må da også forventes at ville forløbe på lignende måde
som en række andre af forbrugerombudsmandens arbejdsopgaver. Det må
således navnlig efter de hidtidige erfaringer med institutionen kunne for-
ventes, at mange produktsikkerhedsspørgsmål vil kunne løses ad frivillig-
hedens vej gennem forhandlinger mellem forbrugerombudsmanden og er-
hvervslivets og forbrugernes organisationer, således at en egentlig regu-
lering efter loven bliver overflødig.

Arbejdsgruppen har imidlertid efter karakteren af den foreslåede lovgiv-
ning, hvis administration forudsætter et indgående kendskab til produkt-
sikkerhedsspørgsmål, herunder såvel teknisk sagkundskab som kendskab
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til den eksisterende lovgivning om produktsikkerhed, ikke fundet det

hensigtsmæssigt at henlægge opgaven til forbrugerombudsmanden. I stedet

foreslås lovens administration henlagt til et sagkyndigt råd: Produktsikker-

hedsrådet, bestående af en formand, der udnævnes af industriministeren,

og fire yderligere medlemmer, der udnævnes af hvert af de ministerier

(indenrigsministeriet, industriministeriet, justitsministeriet og miljøministe-

r iet) , der er repræsenteret i arbejdsgruppen, og som administrerer en

meget betydelig del af den gældende produktsikkerhedslovgivning. Ar-

bejdsgruppen har ikke ment at burde stille mere konkrete forslag om,

hvem der skal være medlemmer af rådet, men har forestillet sig, at for-

manden skulle være jur ist , og at rådet i øvrigt blev sammensat af perso-

ner med kendskab ti l produktsikkerhedsspørgsmål, således at den fornød-

ne sagkundskab så vidt muligt er ti l stede i selve det organ, der vareta-

ger en væsentlig del af lovens administration. Det foreslås videre, at

rådet bistås af et sekretariat, og at rådets forretningsorden fastsættes af

industriministeren. Efter forslaget bemyndiges produktsikkerhedsrådet ti l

at udstede konkrete påbud og forbud i medfør af forslagets §§ 2-4,

ligesom rådet efter forslagets § 5 kan kræve de hertil fornødne oplysnin-

ger og efter forslagets § 6 midlertidigt kan forbyde markedsføringen af et

produkt eller en tjenesteydelse. Arbejdsgruppen har forestillet sig, at

rådet dels skal kunne træde i funktion på grundlag af henvendelser fra

offentligheden, dels løbende selv skal holde sig orienteret om, hvilke

produkter og tjenesteydelser der kan medføre fare for skade på helbred

eller ejendom, og tage initiativ ti l foranstaltninger herimod. Som et natur-

ligt led i dette arbejde bør rådet administrere den danske del af det

denunciationssystem vedrørende farlige produkter, der enten er etableret

eller er under opbygning mellem de nordiske lande, EF-landene og

O.E.CD.-landene, se herom kapitel IV. B. Arbejdsgruppen forestiller sig

videre, at rådet og dets sekretariat skal kunne forhandle med berørte

myndigheder og erhvervslivets og forbrugernes organisationer med hen-

blik på i videst muligt omfang at opnå forhandlingsløsninger, således at

foranstaltninger efter loven kun tages i brug, når forhandlingsresultater

ikke kan opnås. Det forudsættes endelig, at rådet i forbindelse med

administrationen af loven orienterer offentligheden om produktsikkerheds-

spørgsmål af almindelig interesse.

Arbejdsgruppen foreslår, at loven skal henhøre under industriministeren i

dennes egenskab af forbrugerminister. Arbejdsgruppen har herved lagt
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vægt på, at loven - selv om den ikke er begrænset til at beskytte forbru-

gerens person eller ejendom - i praksis må antages at ville fungere og

blive opfattet som en forbrugerbeskyttelseslov. Bemyndigelse ti l at udste-

de generelle forskrifter er efter forslagets § 8, stk. 1, henlagt ti l indu-

striministeren, idet arbejdsgruppen finder det bedst stemmende med

forvaltningsretlig praksis, at en sådan kompetence henlægges hos en

parlamentarisk ansvarlig minister. Det følger endvidere af § 8, stk. 2, at

industriministeren er rekursinstans vedrørende konkrete afgørelser truffet

af produktsikkerhedsrådet, medmindre industriministeren træffer bestem-

melse om at henlægge den endelige administrative afgørelse ti l rådet.

Den foreslåede lov har karakter af en residuallovgivning, idet den skal

supplere den gældende speciallovgivning om produktsikkerhed og således

alene gælde på områder, for hvilke der ikke ved anden lovgivning er fast-

sat bestemmelser for at forebygge skade på person eller ejendom, j f r . lov-

forslaget § 9, stk. 1. Det vil som følge heraf være nødvendigt, at pro-

duktsikkerhedsrådet og industriministeren løbende har kontakt og for-

handlinger med andre myndigheder med henblik på afklaring af kompeten-

cespørgsmål m.v. i forbindelse med lovens administration. Arbejdsgrup-

pen har imidlertid ikke fundet det fornødent at optage en udtrykkelig be-

stemmelse herom i lovforslaget. Derimod foreslår arbejdsgruppen, at det

udtrykkeligt fremgår, af loven, at industriministeren før fastsættelse af

generelle forskrifter om produktsikkerhed, j f r . forslagets § 8, stk. 1,

j f r . §§ 2-4, skal forhandle med de nærmest interesserede landsomfattende

erhvervs- og forbrugerorganisationer, j f r . herom nærmere bemærkningerne

til lovforslagets § 8.

C. Bemærkninger t i l lovforslagets enkelte bestemmelser.

Til lovforslagets t i tel .

Udtrykket "produkt" er i de senere år blevet almindeligt anvendt her i

landet, navnlig i sammenstillingen: Produktansvar, der er den betegnelse,

hvorunder ansvar for farlige egenskaber drøftes i den erstatningsretlige

litteratur. Arbejdsgruppen har på denne baggrund fundet det naturligt at

kalde den foreslåede lov, hvis formål er at forebygge, at navnlig produk-

ter forvolder skade på person eller ejendom, for lov om produktsikkerhed.
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Til § 1.

I denne bestemmelse angives lovens formål, der er at forebygge skade på

person eller ejendom. Bestemmelser med andet formål end det rent præven-

tive at beskytte mod person- eller ejendomsskader kan ikke fastsættes.

Der kan således ikke efter loven fastsættes f.eks. kvalitets- eller kvanti-

tetskrav, der ikke har nogen sikerhedsmæssig begrundelse.

Ordet "skade" er brugt i den vide betydning, hvori det anvendes i

f .eks. erstatningsretten. "Skade" dækker således i princippet ethvert

indgreb i et retsgode. Skaden kan være såvel forbigående som varig og

have karakter af et pludseligt indgreb i et retsgode eller være resultatet

af en længerevarende skadelig påvirkning. Såvel økonomisk skade som

ikke-økonomisk skade (f .eks. "svie og smerte") er omfattet af lovforsla-

get.

De retsgoder, der beskyttes efter lovforslaget, er "person" og "ejendom",

hvorved forstås enhver fysisk person og ethvert fysisk gode.

Til § 2.

Lovforslaget definerer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved et pro-

dukt. Udtrykket omfatter imidlertid såvel løsøre som fast ejendom. Det

foreslåede produktbegreb omfatter - på samme måde som det juridiske

løsørebegreb - også elektricitet, væsker, gas, varme o.l ign.

Ifølge nr. 1 kan markedsføringen af et produkt betinges af, at der i

forbindelse med markedsføringen gives oplysninger, der har til formål at

forebygge skade på person eller ejendom. Sådanne oplysninger kan f.eks.

være rent faktiske oplysninger om produktets benævnelse og indhold. Om

et produkt forvolder skade vil imidlertid ofte bero på, hvorledes produk-

tet bruges, vedligeholdes eller opbevares. Andre vigtige oplysninger, der

vil kunne forebygge skade, kan derfor være oplysninger om den rette

brug, vedligeholdelse eller opbevaring af produktet. Bestemmelsen vil

også afgive hjemmel til at efterleve EF-direktivforslaget om sikkerhed i

forbindelse med legetøj, se herom kapitel IV. B. 1 . , der for visse former

for legetøj foreskriver oplysning om, at legetøjet ikke er bestemt til børn

under en vis alder.
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Det må afgøres i det enkelte tilfælde, hvorledes oplysninger praktisk kan

gives. Alt efter produktets karakter kan man tænke sig, at oplysningerne

gives på selve produktet, f .eks. i form af en advarselsmærkning, på

emballagen eller i medfølgende brochuremateriale.

Bestemmelsen i nr. 2 giver mulighed for at stille krav ti l markedsføringen

for at forebygge skade på person eller ejendom. Der vil således eksempel-

vis kunne stilles krav om, at visse produkter markedsføres med særlig

sikkerhedsemballage. Det vil også kunne foreskrives, at produkter af en

vis type kun må sælges til personer over en vis aldersgrænse, og i

tilslutning hertil at produktet f .eks. ikke må sælges ved automatsalg eller

på anden lignende måde, hvorved det ikke er praktisk muligt at sikre

sig, at produktet kun købes af personer over den angivne aldersgrænse.

Bestemmelsen gør det også muligt at stille krav om, at produktet under

markedsføringen skal opbevares på nærmere foreskreven måde, f.eks.

under eller over en vis temperatur.

1 nr. 3 indeholdes hjemmel ti l at fastsætte nærmere angivne krav vedrøren-

de selve produktet. Formålet skal her som ved bestemmelserne i nr. 1 og

2 være at forebygge skade på person eller ejendom. Herudover kræves,

at der ti l produktet er knyttet en urimelig fare for skade. Om indholdet

af betingelsen "urimelig fare for skade" henvises til bemærkningerne foran

under B. 3.

Sikkerhedskravene kan vedrøre enhver egenskab ved produktet af betyd-

ning for sikkerheden, f .eks. mekaniske og fysiske egenskaber, og kan

rette sig mod produktets indhold, konstruktion, udformning m.v. Som

nogle typiske eksempler på skader, der kan tænkes søgt afværget, kan

nævnes: skader i form af drukning, fald, fastklemning, forbrænding,

strangulering, sår, knusning, kvælning, øjen- og høreskader.

Efter nr. 4 kan det bestemmes, at et produkt ikke må markedsføres.

Formålet skal som i nr. 1, 2 og 3 for det første være at forebygge skade

på person eller ejendom, og for det andet er det som i nr. 3 en betingel-

se, at der ti l produktet er knyttet en urimelig fare for skade. Derudover

stilles imidlertid som en tredie betingelse, at oplysninger eller krav i

medfør af nr. 1, 2 eller 3 må anses for utilstrækkelige. Bestemmelser i
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medfør af nr. 4 kan således kun fastsættes, hvis andre forholdsregler
med henblik på at forebygge skade på person eller ejendom ikke kan
antages at være tilstrækkeligt effektive.

Til § 3.

Udtrykket "tjenesteydelser" har ikke noget præcist juridisk indhold i
dansk ret. I forslaget skal udtrykket imidlertid forstås i den brede be-
tydning, hvori det navnlig anvendes på det forbrugerretlige område, jfr.
f.eks. Forbrugerkommissionens Betænkning III (nr. 738/1975): Forbruge-
rens retsstilling og retsbeskyttelse, s. 78. Udtrykket dækker således
håndværksydelser, ydelser fra liberale erhverv, serviceydelser og trans-
port for at nævne nogle praktisk vigtige tjenesteydelser. Som nævnt for-
an, er der næppe noget større behov for at fastsætte sikkerhedsforskrif-
ter vedrørende tjenesteydelser, men det kan ikke på forhånd udelukkes,
at der for visse tjenesteydelsesområder kan være et behov for sådanne
bestemmelser. Behovet synes navnlig at kunne foreligge vedrørende
f.eks. slanke- og skønhedskure og på det private undervisningsområde.

Ifølge nr. 1 kan det bestemmes, at nærmere angivne sikkerhedskrav til
tjenesteydelsen skal være opfyldt. Formålet hermed skal som ved produk-
ter være at forebygge skade på person eller ejendom, og det er endvidere
en betingelse, at der til tjenesteydelsen er knyttet en urimelig fare for
skade. Om indholdet af betingelsen "urimelig fare for skade" henvises til
bemærkningerne foran under B. 3.

I nr. 2 indeholdes en forbudsregel, der kan bringes i anvendelse under
lignende betingelser som forbudsreglen i § 2, nr. 4. Der henvises i det
hele til bemærkningerne til denne bestemmelse.

Til § 4.

1. Indledning.

Denne bestemmelse vedrører i modsætning til bestemmelserne i § 2 og § 3
perioden efter markedsføringen. Bestemmelsen er begrænset til at angå
produkter, idet de foreslåede enkeltregler efter deres indhold ikke kan
anvendes på tjenesteydelser. Det er endvidere en grundlæggende betin-
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gelse for anvendelsen af § 4, at der ti l produktet er knyttet en urimelig

fare for skade. Om forståelsen heraf henvises til bemærkningerne under

B, 3.

Det er ingen betingelse for at anvende § 4, at et produkt er nået frem til

det omsætningsled, der må anses for det sidste led i omsætningskæden.

Bestemmelsen vil kunne anvendes, uanset hvor i omsætningen produktet

befinder sig, men må navnlig forventes at få praktisk betydning i de

tilfælde, hvor produktet er nået frem til den endelige bruger eller forbru-

ger.

Reglerne i § 4 kan kombineres med reglerne i § 2. Det vil således eksem-

pelvis være muligt på én gang at forbyde en erhvervsdrivende (fortsat)

at markedsføre et produkt og pålægge ham eller en anden erhvervsdriven-

de at trække produktet tilbage fra markedet. Det er også muligt at kombi-

nere de enkelte bestemmelser i § 4 indbyrdes. Ofte vil det være nærlig-

gende at pålægge den erhvervsdrivende at give oplysninger efter nr. 1 i

forbindelse med, at produktet tilbagekaldes fra markedet i medfør af

bestemmelserne i nr. 2, 3 eller 4.

Ved valget mellem de bestemmelser, der bør fastsættes i medfør af § 4, er

det forudsat, at der som ved administrationen af §§ 2 og 3 tages udgangs-

punkt i en proportionalitetsbetragtning, således at der ikke fastsættes

mere indgribende bestemmelser end nødvendigt for at forebygge faren ved

produktet. Forud for fastsættelsen af bestemmelser i medfør af § 4 bør

der i almindelighed forhandles med den eller de erhvervsdrivende, der vil

blive berørt af bestemmelsen, og ved fastsættelsen af bestemmelser i

videst muligt omfang tages hensyn ti l de herved fremførte synspunkter.

Som nævnt i kapitel I I I . 7., blev den af købelovudvalget foreslåede ufra-

vigelige regel, hvorefter solgte genstande i forbrugerkøb skal anses for

at være mangelfulde, hvis de ikke kan anvendes uden væsentlig risiko for

skade på person, ikke gennemført, fordi man fandt det mindre rimeligt at

tillægge en køber mangelsbeføjelser i tilfælde, hvor han udtrykkeligt var

gjort bekendt med genstandens farlighed. Arbejdsgruppen har på denne

baggrund drøftet forholdet mellem købelovens mangelsregier og de i § 4

foreslåede regler.
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2. Flertal og mindretal.

Der er i arbejdsgruppen enighed om forslagets § 4, stk. 1, nr. 1. Ar-
bejdsgruppens flertal (formanden, Karsten Holm-Petersen, Christian Ege
Jørgensen og Susanne Koren) er endvidere enige om forslagets § 4, stk.
1, nr. 2, 3 og 4, og stk. 2, medens et medlem af arbejdsgruppen (Tor-
sten Hesselbjerg) ikke kan gå ind for forslagets § 4, stk. 1, nr. 2, 3 og
4, og stk. 2. Hovedsynspunkterne bag flertallets og mindretallets opfat-
telse gengives i det følgende.

Efter flertallets opfattelse er det en naturlig og væsentlig samfundsopgave
at beskytte offentligheden mod markedsførte produkter, hvortil der er
knyttet en urimelig fare for skade på person eller ejendom. Det er en
utilfredsstillende løsning alene at henvise den enkelte køber til om muligt
at gøre mangelsbeføjelser gældende over for sælgeren, hvis der til det
købte produkt er knyttet en urimelig fare for skade. Dels viser erfarin-
gen, at mange købere (forbrugere) ikke på egen hånd magter at gøre
mangelsbeføjelser gældende.. Dels tilsiger overordnede samfundshensyn, at
farlige produkter bør kunne tilbagekaldes fra markedet, selv om køberen i
det konkrete aftaleforhold ikke har mangelsbeføjelser efter købeloven. Det
forekommer både nærliggende og rimeligt at udforme beskyttelsen således,
at det bliver muligt at pålægge den eller de erhvervsdrivende, der har
bragt det farlige produkt på markedet, at trække produktet tilbage. En
beskyttelse udformet på denne måde er indført i andre lande og kendes
allerede her i landet vedrørende elektrisk materiel, se herom kapitel I I I .
10., ligesom den er foreskrevet i EF-direktivudkastet om legetøj, se
herom kapitel IV. B. 1.

Det må forventes, at de foreslåede regler, der til dels er nydannelser i
dansk ret, vil kunne give anledning til forskellige praktiske og administra-
tive problemer, men flertallet finder, at eventuelle problemer må kunne
løses i forbindelse med den praktiske administration af loven. Den fornød-
ne sagkundskab og effektivitet vil kunne opnås ved - inden for rammerne
af forslagets § 4 - at overlade afgørelsen af, om et produkt skal tilbage-
kaldes, til de offentlige myndigheder (produktsikkerhedsrådet og industri-
ministeriet), der i øvrigt skal administrere den foreslåede lovgivning. Af
hensyn til effektiviteten er det nødvendigt, at forbud, påbud og regler i
henhold til § 4 straf san ktioneres på lignende måde som foranstaltninger
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vedrørende markedsføringen fastsat i henhold ti l §§ 2 og 3. Den blotte

eksistens af de foreslåede regler i § 4 må imidlertid forventes i høj grad

at .virke fremmende på smidigt og praktisk udformede forhandlingsløsnin-

ger om fr ivi l l ig tilbagekaldelse af farlige produkter, således at en tvangs-

mæssig tilbagekaldelse kun vil blive aktuel i undtagelsestilfælde.

Om forholdet til købeloven bemærker flertallet i øvrigt følgende:

I almindelighed må et produkt anses for mangelfuldt i køberetlig forstand,

hvis der ti l produktet er knyttet en urimelig fare for skade på person

eller ejendom, således at køberen vil kunne gøre mangelsbeføjelser gælden-

de. Efter købeloven skal køberen imidlertid reklamere inden en vis f r is t ,

og han er som oftest afskåret fra at gøre mangelsbeføjelser gældende,

hvis der er gået mere end et år fra overgivelsen af det købte, j f r . købe-

lovens § 54. De foreslåede regler får derfor i forhold ti l købeloven navn-

lig den selvstændige betydning, at produkter, hvortil der er knyttet en

urimelig fare for skade, kan tilbagekaldes fra markedet efter udløbet af

den nævnte et års fr ist i købeloven. Det må imidlertid understreges, at

reglerne naturligvis ikke giver hjemmel ti l på markedsføreren at overvælte

omkostningerne ti l reparation, udskiftning eller vedligeholdelse, der er en

normal følge af brugen af produktet eller hører med til en forsvarlig og

rimelig brug af produktet. En eventuel urimelig fare for skade, der er en

følge af, at sådanne foranstaltninger ikke foretages, kan ikke lastes

produktet, men skyldes uforsvarlig brug af produktet.

I tilfælde hvor en køber udtrykkeligt er blevet gjort bekendt med produk-

tets farlighed, vil der ikke foreligge en køberetlig mangel, men det vil i

princippet være muligt at benytte reglerne i forslagets § 4. I disse tilfæl-

de bør der imidlertid ved anvendelsen af forslagets regler tages hensyn

til den individuelle aftale mellem den erhvervsdrivende og køberen. Det er

således flertallets opfattelse, at køberen i sådanne - formentlig yderst

sjældent forekommende - tilfælde ikke skal kunne opnå en berigelse på

sælgerens bekostning. En køber, der bevisligt udtrykkeligt er blevet

gjort bekendt med faren ved produktet, bør således ikke vederlagsfrit

kunne få produktet repareret eller ombyttet, lige så lidt som han bør

have krav på at få købesummen helt eller delvist tilbagebetalt mod udle-

vering af produktet. På tilfælde af denne karakter vil forslagets § 4, stk.

2, kunne anvendes. Efter denne bestemmelse kan det påbydes besidderen
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(køberen) af et farligt produkt at medvirke til og betale for, at faren ved

et produkt elimineres.

Det vil også i andre sammenhænge være nødvendigt at tage hensyn til

parternes individuelle købsaftale. Det forekommer således, at produkter -

navnlig brugte produkter - udbydes i defekt tilstand med henblik på, at

køberen skal udtage brugelige komponenter eller selv skal reparere defek-

ten. I tilfælde af at køberen i strid med aftalen benytter det defekte

produkt til et andet formål end aftalt, og produktet som følge heraf

frembyder en urimelig fare for skade, bør der ikke træffes foranstaltnin-

ger efter forslaget over for den erhvervsdrivende, hvis den indgåede

aftale efter en samlet vurdering kan anses for anerkendelsesværdig og

rimelig. Faren er i sådanne tilfælde en følge af køberens uforsvarlige

brug af produktet.

Et medlem af arbejdsgruppen, der har fuld forståelse for de hensyn, der

ligger bagved de foreslåede regler, kan af praktiske og principielle grun-

de ikke gå ind for § 4, stk. 1, nr. 2-4 (og hermed heller ikke stk. 2).

Dette gælder, selv om det i bemærkningerne ti l bestemmelserne anføres,

at det ikke er tanken, at disse skal kunne anvendes på en sådan måde,

at køberen opnår en berigelse på sælgerens bekostning i situationer, hvor

produktet ikke er behæftet med en mangel i køberetlig forstand. Baggrun-

den herfor er i det væsentlige følgende:

De foreslåede bestemmelser indeholder reelt en adgang for produktsikker-

hedsrådet (eller industriministeren) ti l at give køberen af et farligt pro-

dukt en eller flere af følgende beføjelser: 1) krav på afhjælpning, 2)

krav på omlevering, og 3) krav på at kunne hæve kontrakten. Disse

beføjelser er imidlertid udførligt reguleret i købeloven, der bl.a. har til

formål at fastlægge, hvilke beføjelser køber og sælger har og under

hvilke betingelser. På denne baggrund må det anses for betænkeligt at

give produktsikkerhedsrådet adgang ti l at gribe direkte ind i parternes

mellemværende, rent bortset f ra, at man ofte vil være uden kendskab ti l

de konkrete forhold, der har foreligget ved aftaleindgåelsen i de forskel-

lige led. En vurdering af parternes mellemværende bør derfor som hidtil

ske ved en anvendelse af købelovens regler på det konkrete tilfælde og

ikke ved en offentligretlig regulering, som der her foreslås. - Hertil

kommer, at man ikke i købeloven har ønsket at give køberen mulighed for
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at kunne gøre mangelsbeføjelser gældende, hvis der er gået mere end et

år fra overgivelsen af det købte, ] f r . købelovens § 54. I forbrugerkøbsbe-

taenkningen blev der stillet forslag om at udvide fristen i forbrugerkøb ti l

2 år. Efter købelovens § 83 er fristen i forbrugerkøb imidlertid fortsat et

år. Omfatter påbud udstedt i henhold ti l § 4, stk. 1, nr. 2-4, derfor

produkter, der er solgt for mere end 1 ar siden, vil de foreslåede regler

altså give køberen en civilretlig retsstill ing, som man ikke har ønsket at

give vedkommende i købeloven. - Efter forslaget (§ 10) kan overtrædelse

af § 4 straffes med bøde og hæfte. I den forbindelse bemærkes, at det

bør undgås, at ikke-overholdelse af formueretlige forpligtelser sanktione-

res med straf og behandles i strafferetsplejens former.

Endelig må det foretrækkes, at anvendeligheden og rimeligheden af en så

principiel og vidtgående, ny offentligretlig regulering, som der her fore-

slås af arbejdsgruppens øvrige medlemmer, vurderes i almindelighed,

inden der tages stilling t i l at indføre den i en lov om produktsikkerhed,

der er en snæver residuallovgivning, j f r . forslagets § 9, stk. 1.

3. Forslagets nærmere indhold.

Om forslagets enkeltbestemmelser bemærkes:

Efter § 4, stk. 1, nr. 1 kan det bestemmes, at en erhvervsdrivende på

nærmere angiven måde skal oplyse om faren ved produktet og eventuelle

forholdsregler herimod. Det må bero på det enkelte tilfældes nærmere

karakter, hvorledes der skal informeres om faren. Som praktiske eksem-

pler kan nævnes annoncering i dags-, uge- eller fagpresse, underretning

af efterfølgende salgsled, orientering af erhvervs- eller forbrugerorgani-

sationer. Det må også afgøres fra tilfælde ti l tilfælde, hvilket indhold den

erhvervsdrivendes oplysninger skal have. Sådanne oplysninger kan eksem-

pelvis ske i form af en kortfattet advarsel om faren ved bestemt brug

eller opbevaring af produktet.

Det vil ikke sjældent være tilstrækkeligt ti l at forebygge en urimelig fare

for skade, at der gives oplysninger om faren ved produktet og eventuelle

forholdsregler herimod. I sådanne tilfælde følger det af den tidligere om-

talte proportionalitetsbetragtning, at der alene bør fastsættes bestemmel-

ser i medfør af nr. 1.
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I medfør af § 4, stk. 1, nr. 2, kan det bestemmes, at den, der har

markedsført produktet, skal reparere produktet, udskifte dele heraf eller

foretage lignende foranstaltninger, således at farerne ved produktet

fjernes. "Lignende foranstaltninger" kan f.eks. være vedligeholdelsesfor-

anstaltninger eller konstruktionsændringer.

Efter § 4, stk. 1, nr. 3, kan det pålægges en erhvervsdrivende at ombyt-

te det farlige produkt enten med et tilsvarende produkt eller med et

produkt af lignende art, der ikke frembyder den nævnte fare. Ombytning

af et produkt vil kunne komme på tale, hvis det ikke er muligt at fjerne

faren ved produktet ved hjælp af foranstaltninger efter nr. 2. Det kan

også tænkes, at en erhvervsdrivende vil foretrække at lade produktet

ombytte i stedet for at foretage foranstaltninger efter nr. 2. Det prakti-

ske alternativ til ombytning vil imidlertid ofte være tilbagetagelse af

produktet efter nr. 4, og ved et sådant valg bør der som nævnt foran i

videst muligt omfang tages hensyn ti l den erhvervsdrivendes ønsker.

Efter § 4, stk. 1, nr. 4, kan det bestemmes, at den erhvervsdrivende

skal tage produktet tilbage og eventuelt tilbagebetale købesummen helt

eller delvist.

Det vil efter omstændighederne kunne forekomme mindre rimeligt, hvis

den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale den fulde købesum for et pro-

dukt, som besidderen af produktet har haft brugen og nytten af i en

længere periode. Det foreslås derfor, at det i sådanne tilfælde skal være

muligt at reducere tilbagebetalingen af købesummen med et beløb svarende

til den nytte, som indehaveren har haft af produktet. Det kan i denne

forbindelse nævnes, at der efter den amerikanske Consumer Product

Safety Act ved tilbagebetalingen af købesummen for ét farligt produkt

fradrages et rimeligt beløb for brugsværdien af produktet, hvis forbruge-

ren har haft produktet i et år eller mere.

Det er efter bestemmelsen muligt at pålægge ethvert erhvervsmæssigt led i

omsætningskæden at tilbagetage produktet og tilbagebetale købesummen.

Som nævnt foran vil det imidlertid typisk blive fabrikanten eller importø-

ren af det pågældende produkt, som en sådan bestemmelse vil blive rettet

mod. Den omstændighed, at fabrikanten eller importøren ikke har fået den

købesum, som indehaveren har betalt for produktet, kan efter arbejds-
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gruppens opfattelse ikke i sig selv begrunde, at indehaverens krav om

tilbagebetaling af købesummen skal reduceres ti l et beløb svarende ti l

fabrikantens eller importørens salgspris.

Formålet med loven nødvendiggør, at det efter omstændighederne også er

muligt at påbyde besidderen af et farligt produkt at medvirke t i l , at

faren ved produktet fjernes. Det foreslås derfor i stk. 2, at det kan

påbydes besidderen af et farligt produkt på nærmere angiven måde at

medvirke ti l og eventuelt betale for, at produktet repareres, ombyttes

eller tages tilbage.

Denne bestemmelse kan navnlig antages at få betydning i tilfælde, hvor

indehaveren af produktet er modvillig ti l at medvirke t i l , at faren ved

produktet fjernes, fordi en reparation, udskiftning eller tilbagetagelse

sker for hans regning. Tilfælde af denne art vil som nævnt foran forment-

lig være yderst sjældne, men vil kunne forekomme, hvis indehaveren ved

erhvervelsen bevisligt udtrykkeligt er gjort opmærksom på faren. Faren

kan i disse tilfæde påbydes fjernet ved, at den erhvervsdrivende for

forbrugerens regning reparerer m.v., eller ombytter tingen eller tager

tingen tilbage uden at tilbagebetale købesummen.

Til § 5.

Det foreslås i denne bestemmelse, at produktsikkerhedsrådet kan kræve

alle oplysninger, som skønnes nødvendige ti l overvejelse af, om bestem-

melser skal fastsættes efter loven. Bestemmelsen er udformet i overens-

stemmelse med § 17 i markedsføringsloven, hvorefter forbrugerombudsman-

den kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige

for hans virksomhed. Den foreslåede bestemmelse må anses for nødvendig

med henblik på at sikre de nødvendige oplysninger ti l afgørelse af, om

bestemmelser skal træffes i medfør af loven.

Oplysninger meddelt efter § 5, der vedrører tekniske indretninger eller

fremgangsmåder eller dr i f ts- eller forretningsforhold, vil kunne beskyttes

mod aktindsigt efter offentlighedsloven, hvis det er af væsentlig økono-

misk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at

aktindsigt ikke gives, j f r . offentlighedslovens § 2, stk. 1, nr. 2.
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Til § 6.

Regler svarende til de foreslåede findes i den norske lov om produktkon-
trol, se herom kapitel IV. A. 5. Formålet med reglerne er at sikre, at et
produkt eller en tjenesteydelse ikke markedsføres, før der er sikkerhed
for, at der ikke til produktet eller tjenesteydelsen er knyttet en fare,
der kan begrunde sikkerhedsforskrifter efter §§ 2-4. For at afgøre dette
vil det ofte være nødvendigt at indfordre oplysninger fra markedsføreren
og at undersøge disse oplysninger. Bestemmelsen er tænkt anvendt som
en undtagelsesbestemmelse, hvilket er tilkendegivet gennem udtrykket
"særlige tilfælde". Den forudsættes anvendt f.eks. i tilfælde af mistanke
om en betydelig fare ved det produkt eller den tjenesteydelse, der tænkes
markedsført.

Når oplysninger er meddelt, foreslås det, at det midlertidige forbud mod
at markedsføre produktet eller tjenesteydelsen kan vedvare i indtil seks
måneder, således at der bliver mulighed for at undersøge produktet eller
tjenesteydelsen. Når særlige grunde taler herfor, skal seks-måneders pe-
rioden kunne forlænges med yderligere seks måneder.

Til § 7.

I stk. 1 angives produktsikkerhedsrådets sammensætning. Der henvises
herom nærmere til bemærkningerne foran under B. 4.

Det foreslås i stk. 2, at rådet bistås af et sekretariat, der skal varetage
den daglige og løbende ekspedition. Arbejdsgruppen forestiller sig, at
sekretariatsfunktionerne i hvert fald i begyndelsen vil kunne varetages af
1-2 akademiske medarbejdere og 1-2 kontorfunktionærer. Det må dog
understreges, at det er meget vanskeligt at skønne over administrationens
omfang. Gruppen har videre forestillet sig, at sekretariatet for et even-
tuelt produktsikkerhedsråd kunne huses hos en af de eksisterende for-
brugermyndigheder, f.eks. forbrugerombudsmand, forbrugerklagenævn
eller husholdningsråd, og således trække på allerede eksisterende kontor-
faciliteter m.v.

I stk. 3 foreslås det, at industriministeren som den fagminister, hvorun-
der lovens administration henhører, fastsætter en forretningsorden for
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produktsikkerhedsrådet.

Til § 8.

Efter stk. 1 kan industriministeren fastsætte generelle forskrifter i medfør

af §§ 2, 3 og 4. Forud for fastsættelsen af sådanne forskrifter skal

ministeren forhandle med de nærmest interesserede landsomfattende er-

hvervs- og forbrugerorganisationer, således at de samfundsgrupper, der

må forventes at blive berørt af sikkerhedsforskrifterne, får lejlighed ti l at

gøre deres synspunkter gældende og dermed mulighed for at påvirke

indholdet af forskrifterne.

Den foreslåede forhandlingspligt gælder kun forud for fastsættelse af

generelle sikkerhedsforskrifter. Som nævnt foran i bemærkningerne om

lovens administration forudsætter arbejdsgruppen imidlertid, at mange

produktsikkerhedsspørgsmål vil kunne løses ad frivillighedens vej ved

forhandlinger med erhvervslivets og forbrugernes organisationer, således

at en egentlig regulering på grundlag af lovens regler bliver overflødig.

Efter stk. 2 kan industriministeren fastsætte regler om adgangen til at

klage over produktsikkerhedsrådets afgørelser, herunder kan ministeren

henlægge den endelige administrative afgørelse i visse sager ti l rådet.

Til § 9.

I stk. 1 fastslås, at loven har karakter af et supplement ti l speciallovgiv-

ningens regler om produktsikkerhed m.v. Den bemyndigelse, der gives

ved loven, er negativt bestemt, idet den kun gælder i det omfang, der

ikke ved anden lovgivning er fastsat bestemmelser for at forebygge skade

på person eller ejendom. Findes der sådan speciallovgivning, kan lovens

bemyndigelsesbestemmelser ikke anvendes. Det afgørende er alene, at der

i anden lovgivning findes bestemmelser med det nævnte beskyttelsesfor-

mål. Det er således uden betydning, hvorledes speciallovgivningens be-

stemmelser nærmere er udformet. Den foreslåede bemyndigelseslov kan

heller ikke benyttes til at supplere eksisterende speciallovgivning på den

måde, at enkelte af de foreslåede regler, f .eks. reglerne i lovforslagets §

4 om tilbagekaldelse af produkter fra markedet, kan benyttes. Arbejds-

gruppen har fundet, at væsentlige offentligretlige hensyn vedrørende
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forholdet mellem folketing og administration nødvendiggør en sådan be-

grænsning af den foreslåede bemyndigelse, således at sikkerhedsforskrif-

ter efter den generelle lov ikke kan fastsættes på et område dækket af en

speciallovgivning, hvor lovgiveren ikke har ønsket eller forudsat, at

sådanne bestemmelser skulle kunne fastsættes.

Arbejdsgruppen skal i det følgende gøre nogle bemærkninger om forholdet

mellem den foreslåede bestemmelse og nogle af de specialregler om produkt-

sikkerhed m.v., der er omtalt i kapitel III om gældende ret.

I lov om arbejdsmiljø findes nogle sikkerheds- og sundhedsforskrifter

bl.a. vedrørende maskiner, tekniske hjælpemidler m.v., der i princippet

også gælder for maskiner og tekniske hjælpemidler i husholdningen og til

hobbybrug. Som det fremgår af arbejdstilsynets bemærkninger, j f r .

kapitel I I I . 2 . , ligger et tilsyn på dette område dog uden for arbejdstilsy-

nets egentlige interesseområde og må forventes at blive prioriteret lavt

med hensyn til praktisk tilsynsarbejde. Efter arbejdsgruppens opfattelse

er der her et væsentligt behov for at fastsætte sikkerhedsforskrifter af

en karakter som foreslået i det foreliggende lovforslag. Gruppen forudsæt-

ter derfor, at der i forbindelse med fremsættelse af et eventuelt lovfor-

slag optages forhandlinger mellem industriministeriet og arbejdsministeriet

med henblik på at gøre reglerne i lovforslaget om produktsikkerhed anven-

delige på husholdningsmaskiner og maskiner til hobbybrug.

I medfør af levnedsmiddellovens § 22 kan miljøministeren fastsætte regler

til forebyggelse af sundhedsrisiko hidrørende fra brugs- og forbrugsgen-

stande, der sælges ti l anvendelse i private husholdninger. Efter bestem-

melsens udformning og forhistorie må det antages, at den også kan anven-

des vedrørende brugs- og forbrugsgenstande, der ikke er bestemt ti l

anvendelse i forbindelse med levnedsmidler. Bestemmelsens anvendelsesom-

råde er således meget omfattende, idet den i princippet giver hjemmel ti l

at regulere farlige produkter på hele forbrugerområdet. Som det fremgår

af bemærkningerne fra levnedsmiddelinstituttet, j f r . kapitel I I I . 9. , finder

instituttet bestemmelsens nuværende udformning uhensigtsmæssig og

foreslår, at den i forbindelse med en kommende almindelig lovgivning om

produktsikkerhed begrænses ti l genstande med ti lknytning ti l levnedsmid-

ler. Arbejdsgruppen forudsætter derfor, at der i forbindelse med en

lovgivning om produktsikkerhed optages forhandlinger mellem industrimini-
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steriet og miljøministeriet med henblik på en justering af levnedsmiddello-
vens § 22.

Loven om kemiske stoffer og produkter har til formål at "forebygge sund-
heds- og miljøskader, som kan hidrøre fra kemiske stoffer og produkter".
Udover hvad der traditionelt forstås ved sundhedsskader, omfatter loven
også brand- og eksplosionsfare hidrørende fra kemiske stoffer og produk-
ter. Ikke alle forbrugsartikler, der kan give problemer af kemisk art, er
omfattet af lovens definition af kemiske produkter. Dette har især betyd-
ning for reglerne om mærkning og emballering, j fr. lovens kapitel 4 og
bekendtgørelse nr. 408 af 17. september 1980, som kun kræver mærkning
af kemiske produkter. Der findes imidlertid en bemyndigelse i loven til at
kræve mærkning også af andre produkter, der indeholder kemiske stoffer,
såfremt disse stoffers egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet.
Kapitel 4 samt bekendtgørelse nr. 408 af 17. september 1980 er endvidere
begrænset til stoffer og produkter, som anses for farlige i henhold til en
række nærmere fastsatte kriterier, der tager udgangspunkt i stoffet/pro-
duktet, således som det forekommer ved salget. Stoffer og produkter, som
ikke i sig selv er farlige, men som kan udvikle farlige stoffer ved almin-
delig brug - f.eks. ved opvarmning eller ved kontakt med ilt eller vand -
er således ikke omfattet af bekendtgørelsen. Ministeren har imidlertid be-
myndigelse til at ændre disse kriterier, hvorved sådanne stoffer og pro-
duktervil kunne blive omfattet.

Området kemisk betingede risici ved forbrugsartikler må derfor antages at
kunne dækkes ved udfyldning af de nævnte bemyndigelsesbestemmelser.
Den foreslåede lov om produktsikkerhed kan derfor ikke anvendes på
dette område.

Efter general klausulen i markedsføringslovens § 1 forbydes handlinger i
strid med god markedsføringsskik. I lovens § 3 bestemmes endvidere, at
der ved tilbuds afgivelse, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighe-
derne på leveringstidspunktet skal gives en efter formuegodets eller
ydelsens art forsvarlig vejledning, når denne er af betydning for bedøm-
melsen af godets eller ydelsens karakter og egenskaber, herunder især
brugsegenskaber, holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed.
Forbrugerombudsmanden har under henvisning til disse bestemmelser
inddraget produktsikkerhedsspørgsmål i sine forhandlinger med erhvervs-
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livet. Som nævnt i forbrugerombudsmandens bemærkninger foran er der
imidlertid ikke nogen udtrykkelig hjemmel i markedsføringsloven til at
nedlægge forbud mod farlige produkter eller tjenesteydelser. Arbejdsgrup-
pen har derfor forudsat, at der ikke er nogen overlapning mellem mar-
kedsføringsloven og den foreslåede produktsikkerhedslov, hvis regler
derfor ikke som følge af bestemmelsen i forslagets § 9, stk. 1, skal vige
for markedsføringslovens regler.

Som det fremgår af oplysningerne fra undervisningsministeriet, j fr. kapi-
tel I I I . 11., er der på en række områder udstedt sikkerhedsforskrifter med
henblik på at sikre de uddannelsessøgende mod en række risici i forbindel-
se med undervisningen. Disse sikkerhedsforskrifter, der er udstedt uden
en direkte og udtrykkelig lovhjemmel, må nærmest karakteriseres som
forskrifter udstedt ud fra forholdets natur eller med hjemmel i sædvane-
ret, eller de kan opfattes som anstaltsordninger, således som dette begreb
forstås i den offentligretlige litteratur. Da der således ikke findes nogen
lovgivning som grundlag for de nævnte sikkerhedsforskrifter, vil industri-
ministeren efter formuleringen af § 9, stk. 1, i princippet være bemyndi-
get til at udstede lignende sikkerhedsforskrifter på undervisningsområdet.
Lovforslaget udelukker imidlertid ikke, at undervisningsministeriets hidti-
dige praksis kan fortsætte, hvilket efter arbejdsgruppens opfattelse vil
være naturligt på et område som det foreliggende. Loven får således alene
den konsekvens, at der tilvejebringes et direkte og udtrykkeligt lovgrund-
lag for sikkerhedsforskrifter på undervisningsområdet, som kan benyttes,
hvis det måtte ønskes.

I stk. 2 fastslås udtrykkeligt, at loven ikke gælder for nydelsesmidler,
der indeholder spiritus, tobak, vin eller øl. Uden en udtrykkelig undta-
gelse ville disse nydelsesmidler som sådanne i princippet være omfattet af
lovens bemyndigelsesbestemmelser, men arbejdsgruppen har hverken efter
sit kommissorium eller sin sammensætning ment at burde stille forslag om
en regulering af disse produkter. En stillingtagen til sådanne centrale og
almene sundhedspolitiske spørgsmål må efter arbejdsgruppens opfattelse
ske i et andet forum.

Til §§ 10-12 Disse bestemmelser indeholder lovens straffe- og ikrafttrædel-
sesbestemmelser og forbehold vedrørende Færøerne og Grønland.
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Kapitel I I I . Dansk ret.

1. Indledning.

For at få et overblik over, i hvilket omfang produktsikkerhedsspørgsmål

allerede er reguleret af eksisterende lovgivning eller kan forventes re-

guleret af en kommende lovgivning, anmodede arbejdsgruppen en ræk-

ke ministerier om at oplyse om mulighederne for efter den eksisteren-

de eller en eventuel forestående lovgivning inden for ministeriernes

ressort at beskytte forbrugerne mod varer eller tjenesteydelser, der

ved normal anvendelse kan frembyde fare for forbrugernes sikkerhed.

Arbejdsgruppen anmodede tillige om at måtte modtage oplysninger om

administrativ praksis, der kan belyse lovgivningen, herunder om den

praktiske administration af lovgivningen.

Arbejdsgruppen forespurgte endvidere, om der inden for det enkelte

ministeriums ressort skønnedes at være udækkede behov, der burde sø-

ges inddraget under en almindelig lovgivning om produktsikkerhed.

Det fremgår af de modtagne besvarelser, at der findes et meget betyde-

ligt antal retsregler, der helt eller delvis har t i l formål at beskytte det

enkelte individ eller dets ejendom mod skade fra produkter eller tjene-

steydelser. Det er efter arbejdsgruppens opfattelse ikke praktisk mu-

ligt inden for denne betænknings rammer at give en både overskuelig

og fuldstændig oversigt over disse regler, der for en stor dels ved-

kommende har karakter af tekniske detailforskrifter. Arbejdsgruppen

har derfor valgt at gengive hovedindholdet af de modtagne besvarel-

ser. Den følgende oversigt er således ikke udtømmende, men har ti l

formål - på grundlag af de enkelte fagministeriers oplysninger - at op-

lyse om de væsentligste af de gældende regler om produktsikkerhed.

2. Arbejdsministeriet.

Ifølge lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø §§ 30-32, j f r . §

2, stk. 3, nr. 1, har leverandøren af maskiner, tekniske hjælpemidler

m.v. ansvar for, at det leverede er i sikkerheds- og sundhedsmæssig

forsvarlig stand, uanset om leveringen sker t i l brug ved arbejde for

en arbejdsgiver eller ikke. Leverandøren har også efter disse regler
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pligt til at yde køberen den nødvendige vejledning om den sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarlige brug af det leverede, og maskiner skal være

mærket med fremstillerens eller importørens navn og adresse. Maskiner og

tekniske hjælpemidler anvendt ti l hobbybrug og husholdning er omfattet af

disse regler. Dette felt ligger dog uden for arbejdstilsynets egentlige

- interesseområde, hvorfor det stedse har været lavt prioriteret med hensyn

til praktisk tilsynsarbejde og formentlig yderligere vil blive det i frem-

tiden. Der består imidlertid en formel hjemmel ti l at stille krav efter

arbejdsmiljøloven.

Levering af kemiske stoffer og produkter, der kan frembyde fare ved

sædvanlig brug, er som en nydannelse i arbejdsmiljøloven omfattet af

lovens leverandørregler, j f r . lovens § 34.

Efter lovens seneste revision (1979) har bestemmelserne om stoffer og

materialer fået større praktisk betydning ved siden af loven om kemiske

stoffer og produkter. Arbejdsmiljølovens § 49a, stk. 1, indeholder herefter

en bemyndigelse ti l at fastsætte regler om anmeldelse. I udkast til be-

kendtgørelse om stoffer og materialer skal anmeldelse ske, før erhvervs-

mæssig fremstilling eller import påbegyndes. Udkastet er endnu ikke

færdigbehandlet, men en anmeldelse formodes at skulle indeholde oplys-

ninger som virksomheden måtte have kendskab ti l vedr. stoffets eller

materialets eventuelle sundhedsfarlige egenskaber samt forslag ti l sikker-

hedsforanstaltninger ved brug ( f .eks. ventilation, vaskefaciliteter, brug

af personlige værnemidler m.v. ) , transport, brand eller brandfare, eller

ved anden form for fare (f .eks. kemisk reaktion med andre stoffer eller

materialer).

Afgrænsningen mellem arbejdsmiljøloven og loven om kemiske stoffer og

produkter vil ske efter det grundprincip, at arbejdstilsynets regeldan-

nelse og administation skal sigte mod beskyttelse af ansattes arbejdsmiljø,

medens beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og sundhed samt beskyttel-

sen af det eksterne miljø varetages i miljøministeriets regie.

Af lov om arbejdsmiljø §§ 45-47 og §§ 48-49, j f r . § 2, stk. 3, nr. 3 og 4,

fremgår, at ogsi forbrugernes anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v.

samt stoffer og materialer principielt er omfattet af loven. Det vide anven-

delsesområde bruges dog ikke ti l at kontrollere den almindelige private
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anvendelse af de nævnte hjælpemidler, medmindre der er tale om egentlige
arbejdssituationer, som f.eks. hvor den private er beskæftiget som "selv-
bygger".

For så vidt angår tjenesteydelser gælder der visse pligter for reparatører
af maskiner og tekniske hjælpemidler, jfr. lovens § 32, der har samme
gyldighedsområde som leverandørreglerne. Med bekendtgørelse nr. 501 af
5. oktober 1978 er projekterendes og rådgivendes pligter med hensyn til
sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse m.v. ifølge lovens § 33
fastlagt.

Kun vedrørende reglerne for leverandører af maskineri og tekniske hjælpe-
midler m.v. foreligger der erfaringer fra praktisk administration af nogen
betydning. Medens den direkte virksomhedskontakt gennem tilsynsbesøg i
øvrigt varetages af de lokale tilsynskredse, har man af praktiske grunde
samlet tilsynet med leverandørreglernes overholdelse centralt. Dette hæn-
ger bl.a. sammen med, at arbejdstilsynet, uagtet der hidtil kun har
eksisteret forholdsvis få regler om egentlig forhåndsgodkendelse, har
fundet det mest praktisk at søge kontakt med leverandørerne på et så
tidligt tidspunkt som muligt og helst, før markedsføring finder sted,
d.v.s., også før tilsynskredsene kan påregnes at blive bekendt med det
pågældende maskineri m.v.

Som tidligere anført må arbejdstilsynet nødvendigvis prioritere praktisk
tilsynsvirksomhed med tekniske hjælpemidler til husholdnings- og hobby-
brug m.v. lavt. Netop den lave prioritering sætter grænser for arbejdstil-
synets indtryk af det faktiske behov for yderligere regulering af området,
men det tør næppe afvises, at ny regeldannelse og kontrol her kan være
påkrævet. Dette behov kan yderligere forstærkes. Der foregår for tiden
overvejelser i arbejdstilsynet med henblik på at få overført tilsynsområder,
der primært tjener som publikumsbeskyttelse, til andre kontrolorganer.
Der tænkes eksempelvis på elevatorer, møntrenserier og -vaskerier samt
husholdningsmaskiner.

3. Boligministeriet.

Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. oktober 1976 af byg-
geloven er det lovmæssige grundlag for bygningsreglementet (BR), som



38

indeholder de teknisk-konstruktive forskrifter for byggeriet. Det nu-
gældende reglement, BR-77, trådte i kraft den 1. februar 1977.

Efter byggeloven må arbejder, der er omfattet af loven, ikke påbegyn-
des og ikke tages i brug, før der af kommunalbestyrelsen er meddelt
henholdsvis byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. Denne regel ta-
ger sigte på at sikre, at byggeriet opfylder lovens og reglementets
krav.

Byggeloven har bl.a. til formål at sikre, at bebyggelse udføres og ind-
rettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-,
sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Princippet i byggeloven er, at forskrifter skal være ensartede for hele
landet, hvilket forudsætter en fælles (central) udformning med binden-
de virkninger for bygningsmyndighederne og byggeriets parter.

Et andet princip er, at- bygningsreglementet i betydeligt omfang er ud-
formet ud fra funktionskrav, hvilket betyder, at der lægges vægt på,
hvad bygningsdele og konstruktioner skal kunne, d.v.s. deres egen-
skaber (f.eks. styrke, stabilitet, brandtekniske egenskaber etc.), og
ikke på hvilke specifikke materialer, de skal bestå af. Ethvert materi-
ale, der opfylder de stillede krav, kan derfor anvendes.

Det har imidlertid ikke været muligt at opstille funktionskrav for alle i
byggeriet forekommende teknisk-konstruktive forhold, ligesom funkti-
onskravene ikke altid har kunnet udformes så entydigt, at det uden
videre kan konstateres, om en bygningsdel opfylder kravene. For byg-
ningsdele, hvis egnethed ikke umiddelbart kan bedømmes efter byg-
ningsreglementets forskrifter, suppleres reglementet derfor af generelle
godkendelser, der udfærdiges centralt af boligministeriet i overensstem-
melse med byggelovens princip om, at de teknisk-konstruktive krav til
byggeriet skal være ens for hele landet.

Der findes to godkendelsesordninger: VA-godkendelser og MK-god-
kendelser. j fr. nedenfor. Til at bistå sig ved administrationen af god-
kendelsesordningerne har boligministeriet nedsat to sagkyndige udvalg.



39

VA-godkendelse vedrører installationer for vand samt afløb fra byg-

ninger med dertil knyttede afløbsinstallationer, der skal udføres i over-

ensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings normer. Fabriksfremstillede

produkter, der indgår i eller tilsluttes vand- og afløbsinstallationer,

skal være godkendt af boligministeriet, mens produkter, der er sær-

skilt fremstillet ti l montering, skal godkendes af den stedlige myndig-

hed.

VA-godkendelserne tjener som dokumentation for, at det godkendte ma-

teriel opfylder normernes funktionelle krav.

I forbindelse med godkendelsesarbejdet er man stødt på forhold, der

har givet anledning ti l overvejelser om visse gift- og kemikalierisici,

der kan optræde i forbindelse med brugtvandsinstallationer.

Boligministeriet samarbejder med miljømyndighederne om disse gif t- og

kemikalieproblemer.

MK-godkendelsesordningen for materialer og konstruktioner m.v. til

byggeri omfatter for det første de materialer og konstruktioner m.v.,

der ikke kan bedømmes alene på grundlag af bygningsreglementet og

de dertil knyttede bestemmelser.

For materialer og konstruktioner i denne gruppe kan der meddeles god-

kendelse ti l dokumentation af , at de opfylder de i bygningsreglemen-

tet indeholdte funktionskrav, og i visse tilfælde er det i reglementet

foreskrevet, at de skal være godkendt af boligministeriet.

For det andet kan der meddeles godkendelse af materialer og konstruk-

tioner, hvorom der (endnu) , ikke findes bestemmelser, eller som de

gældende bestemmelser ikke kan finde anvendelse på. Denne gruppe vil

navnlig omfatte materialer og konstruktioner m.v., som ikke var almin-

deligt kendt inden for byggeriet, da det gældende teknisk-konstruk-

tive krav blev udformet.

Boligministeriet er af den opfattelse, at byggeloven (§ 6) afgiver for-

nøden hjemmel t i l , inden for det område byggeloven dækker, at fast-

sætte regler til beskyttelse af forbrugerne mod produkter, der ved
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normal anvendelse kan frembyde fare for forbrugernes sikkerhed.

Da byggeloven kun finder anvendelse på bestående bebyggelse, når de

enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel hertil, er det dog

muligt, at den i lovens § 6 indeholdte hjemmel ikke fuldt ud dækker

produkter anvendt i eksisterende byggeri.

Byggeloven tager sigte på at sikre, at det færdige byggeri er udført i

overensstemmelse med gældende krav. Bortset fra visse krav om byg-

ningskonstruktioners stabilitet i opførelsesperioden, dækker loven der-

for ikke ulemper under opførelsen fra de produkter, der anvendes i

byggeriet.

Det skal tilføjes, at der i byggeriet anvendes produkter, som har flere

anvendelsesområder. Sådanne produkter vil det muligvis være rationelt

at inddrage under en generel lovgivning til beskyttelse af forbruger-

ne.

Der er i øvrigt indenfor boligministeriets område næppe tale om udæk-

kede behov, der bør søges inddraget under en almindelig lovgivning

om produktsikkerhed.

4. Fiskeriministeriet.

Lov nr. 167 af 12. maj 1965 om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer,

som ændret ved lov nr. 139 af 24. april 1975, forbyder i § 3 at omsæt-

te, opbevare, tilvirke eller transportere fisk og fiskevarer, der er be-

stemt til menneskeføde, og som er af dårlig beskaffenhed, medmindre

de tilsynsførende myndigheder i det enkelte tilfælde måtte bestemme

andet.

Ved varer af dårlig beskaffenhed forstås ifølge stk. 2 dels varer, der

er utjenlige til menneskeføde (litra a), dels varer, der, selv om de er

tjenlige til menneskeføde, ikke er i absolut god og velbehandlet stand

(litra b).

Loven skelner ikke mellem eksportvarer og hjemmemarkedsvarer eller

mellem importerede varer og hjemmeproducerede varer.
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Fisk og fiskevarer, der ved normal anvendelse kan frembyde fare for

forbrugernes sikkerhed, henregnes ubetinget ti l de i lovens § 3, stk.

2, litra a, omhandlede varer, og disse varer må kun anvendes som fo-

derfisk, medmindre de tilsynsførende myndigheder af særlige grunde

påbyder andet, j f r . lovens § 3, stk. 3.

Tilsynet med overholdelsen af loven og de i medfør af denne fastsatte

forskrifter føres i henhold ti l lovens § 23 af fiskeriministeriet gennem

fiskerikontrollen og fiskeriministeriets industritilsyn samt eventuelle an-

dre, der af fiskeriministeren måtte blive bemyndiget herti l . Med hen-

syn ti l detailhandel med fisk og fiskevarer bestemt ti l menneskeføde

udøves tilsynet af de myndigheder og personer, der i levnedsmiddel-

loven og de i medfør heraf fastsatte regler er bemyndiget ti l at føre

tilsyn med lovgivningen, j f r . lovens § 23, stk. 1, 2. pkt.

Fiskerikontrollen overvåger overholdelsen af fiskerilovgivningen og har

opgaver med kontrol af fiskevarers kvalitet med særlig vægt lagt på

fersk-fisk kontrollen. Den er organiseret i tre danske distrikter med

hver en række kontrolstationer og har et kontor i Godthåb.

Fiskeriminsteriets industritilsyn er en central kontrolmyndighed, der

foruden ekspedition af sager henhørende ti l kontrollovens §§ 12-15 har

en række opgaver: Virksomhedsgodkendelse og -registrering, tilsyns-

virksomhed, produktkontrol, udstedelse af certifikater m.m.

Fiskeriministeriet skønner, at der ikke er udækkede behov inden for

fiskeriministeriets ressort på produktsikkerhedsområdet, idet loven om

kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer giver mulighed for at beskytte

forbrugerne.

En række nærliggende områder henhører under miljøministeriets res-

sort. Levnedsmiddelloven regulerer foruden detailhandel med fisk visse

generelle områder herunder tilsætningsstoffer. Spørgsmål i forbindelse

med havforurening og eventuelle følgevirkninger heraf på fiskebestan-

den er henlagt t i l miljøstyrelsen.
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5. Indenrigsministeriet.

Der findes ikke under sygehusvæsenet nogen lovgivningen m.v., der

direkte tager sigte på at beskytte forbrugerne mod \/arer eller tjeneste-

ydelser, der ved normal anvendelse kan frembyde fare for forbruger-

nes sikkerhed.

Dette følger først og fremmest af, at sygehusvæsenets produkter eller

behandling (tjenesteydelser) anvendes i en sygdomssituation, der i sig

selv ofte vil frembyde en risiko for patienten, samt at behandlingen

normalt finder sted på sygehusene, hvor patientens forhold i alminde-

lighed bliver overvåget af sygehuspersonalet.

Sygehusvæsenet vejleder patienterne om deres sygdomstilstand, her-

under om evt. særlige af sygdommen affødte risikosituationer for pati-

enten (farer) efter udskrivningen, i det omfang dette findes lægeligt

nødvendigt og forsvarligt.

Det bemærkes i denne forbindelse, at sygehusvæsenet - og socialvæ-

senet - i stigende omfang anvender og udleverer såkaldte behandlings-

redskaber - og hjælpemidler - ti l patienter, herunder til. brug i eget

hjem. Disse produkter spænder over et meget bredt teknisk område,

idet der f .eks. under sygehusvæsenet som behandlingsredskaber kan

ydes enkelt fremstillede krykker og komplicerede pace-makers (indope-

reres ti l stimulation af hjertet), der for så vidt begge kan frembyde

en alvorlig risiko ved patientens normale brug heraf, såfremt produk-

tet ikke er tilstrækkeligt holdbart, driftsikkert m.v., eller såfremt pa-

tienten ikke er instrueret tilstrækkeligt om brugen af redskabet.

Tilsvarende yder socialvæsenet hjælpemidler ( j f r . socialministeriets be-

kendtgørelse nr. 470 af 22. oktober 1980) som f.eks. særligt tilpassede

husholdningsredskaber, specialsenge, løfteaggregater for bevægelses-

hæmmede og forskellige former for kommunikationsapparater. Socialsty-

relsen har siden 1977 udsendt publikationer om konkrete typer og fa-

brikater af hjælpemidler samt om deres egenskaber, sikkerhed etc. Man

har bl.a. udsendt information om afprøvning af indstillelige senge, pa-

tientløftere, kørestole og sengetilbehør.
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Der er ikke for øjeblikket overvejelser om på tilsvarende måde at for-

anstalte systematiske undersøgelser og information om de særlige be-

handlingsredskaber, som ydes af sygehusvæsenet.

Indenrigsministeriet har dog for et enkelt område, nemlig patienters

behandling og forsyning med ilt i eget hjem, udsendt nærmere ret-

ningslinier herfor, idet anvendelse af iltflasker kan indebære visse fa-

rer for patienten og andre, der kommer i berøring med flaskerne. I

retningslinierne fastslås b l .a . , at der skal gives patienterne m.fl. in-

struktion om brug, opbevaring m.v. af iltflaskerne.

På grund af områdets særlige karakter vil det være mest naturligt, at

sikkerhedsproblematikken omkring sygehusvæsenets anvendelse af pro-

dukter m.v. reguleres i særlovgivningen under sundheds- og sygehus-

væsenet, bortset fra de forhold, der allerede er reguleret i en generel

lovgivning, som f.eks. bygningers brandsikkerhed, elektriske installa-

tioners indretning m.fl.

Lægemiddelområdet er reguleret gennem lov nr. 327 af 26. juni 1975 om

lægemidler og lov om apotekervæsenet, lovbekendtgørelse nr. 513 af

24. september 1975.

Lægemiddellovens anvendelsesområde er fastlagt i bestemmelserne i §§

1-3. Loven sigter mod en beskyttelse af forbrugerne gennem de af

sundhedsstyrelsen fastsatte regler for lægemidlers kvalitet (§ 4), gen-

nem apotekernes eneret ti l forhandling af lægemidler (§ 5) og gennem

regler om lægemidlers benævnelse, etikettering og emballering (§ 6).

Endvidere tilsigter bestemmelserne i sundhedsstyrelsens bekendtgørelse

om rekvirering og udlevering af lægemidler m.v., der er udstedt i *

henhold t i l loven om apotekervæsenet, at sikre forbrugernes indtagelse

af lægemidler, herunder navnlig reglerne om receptpligt for visse læge-

midler.

Efter lægemiddelloven stilles der særlige betingelser for fremstilling og

markedsføreing af lægemidler. Der må således ikke fremstilles, indfø-

res, udføres, oplagres, forhandles, udleveres, fordeles og emballeres

lægemidler uden sundhedsstyrelsens tilladelse (§ 8).
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Sundhedsstyrelsen foretager løbende kontrol med de markedsførte læ-

gemidler (§ 7) og med de virksomheder, der fremstiller lægemidler (§

9). Sundhedsstyrelsens kontrol, der hovedsagelig har karakter af en

stikprøvekontrol, består af virksomhedsbesøg og analytisk kontrol.

Virksomhedsbesøgene foretages af de farmaceutiske visitatorer, der b l .

a. inspicerer lokaler og apparater og den måde, hvorpå lægemidlerne

håndteres. Den analytiske kontrol, der udføres af sundhedsstyrelsens

farmaceutiske laboratorium, omfatter bl.a. den kemiske, fysiske og bio-

logiske metode, som er fastsat for vedkommende lægemiddel.

Farmaceutiske specialiteter, d .v .s . lægemidler, der er bestemt ti l at

forhandles og udleveres ti l forbrugerne i fremstillerens originale pak-

ning under et af fremstilleren valgt navn, må kun sælges eller udleve-

res, når de er optaget i sundhedsstyrelsens specialitetsregister. Op-

tagelse i specialitetsregisteret finder kun sted på grundlag af en om-

fattende dokumentation af lægemidlets virkning og uskadelighed. Ved

vurderingen af, hvorvidt et lægemiddel kan optages i specialitetsre-

gistret, bistås sundhedsstyrelsen af et særligt nævn, mens de analy-

tiske undersøgelser udføres af sundhedsstyrelsens farmaceutiske labora-

torium. Under nærmere i loven fastsatte betingelser kan sundhedssty-

relsen slette en specialitet af specialitetsregistret (§ 20).

Der kan endelig være anledning ti l at henlede opmærksomheden på be-

stemmelsen i lægemiddellovens § 26, hvorefter det er forbudt indirekte

eller direkte at reklamere for andre varer end lægemidler som havende

medicinsk virkning samt på de særlige regler for reklamering for læge-

midler.

Der skønnes ikke at være behov for at inddrage lægemiddelområdet un-

der en almindelig lovgivning om produktsikkerhed.

Om tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet kan generelt bemærkes,

at sundhedsstyrelsen i medfør af lov nr. 182 af 23. juni 1932 om sund-

hedsvæsenets centralstyrelse med senere ændringer samt de særlige lo-

ve om læger, tandlæger, apotekere, jordemødre, sygeplejersker, tera-

piassistenter og fodterapeuter fører tilsyn med de pågældende grupper

af medicinalpersonale.
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6. Industriministeriet.

Ifølge bekendtgørelse nr. 48 af 7. februar 1980 om dykkermateriel, der

er udstedt i medfør af dykkerlovens § 9, stilles der væsentlige krav

med hensyn ti l produktsikkerhed, idet såvel bl.a. tungt dykkermateriel

som svømmedykkermateriel, hvad enten det anvendes ti l erhvervs- eller

sportsbrug, skal være typegodkendt efter fastlagte normer, og alt ma-

teriel, der anvendes erhvervsmæssigt eller udlejes, skal synes af sta-

tens skibstilsyn, inden det tages i anvendelse første gang og derefter

periodisk hvert andet år.

Inden for dykkerlovgivningen skønnes der herefter ikke at være udæk-

kede behov, der bør søges inddraget indenfor almindelig lovgivning om

produktsikkerhed, idet disse forskrifter for dykkermateriel i meget høj

grad vil sikre, at alt dykkermateriel er af god kvalitet, velegnet og

pålideligt, samt at normal anvendelse af materialet ikke frembyder mate-

rielt betinget risiko for dykkeruddannede brugere.

Lov nr. 297 af 14. juni 1974 om markedsføring indeholder ikke nogen

udtrykkelig hjemmel ti l at nedlægge forbud overfor markedsføringen af

produkter eller tjenesteydelser, der ved normal anvendelse kan frem-

byde fare for forbrugernes sikkerhed. Det er imidlertid forbrugerom-

budsmandens opfattelse, at generalklausulen i lovens § 1, der forbyder

handlinger i strid med god markedsføringsskik, kan bringes i anven-

delse overfor produkter eller tjenesteydelser, der er farlige som an-

ført.

Endvidere skal der ifølge markedsføringslovens § 3 ved tilbuds afgivel-

se, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leverings-

tidspunktet gives en efter formuegodets eller ydelsens art forsvarlig

vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af godets eller

ydelsens karakter eller egenskaber, herunder især brugsegenskaber,

holdbarhed, farlighed og vedligeholdelsesmulighed.

De nævnte bestemmelser er ikke strafbelagte. Derfor vil den praktiske

fremgangsmåde ved behandlingen af sager vedrørende produkter eller

tjenesteydelser, der ved normal anvendelse kan frembyde fare for for-

brugernes sikkerhed, være den, at forbrugerombudsmanden i medfør
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af § 15 optager forhandling med den pågældende erhvervsdrivende med
henblik på at formå denne til frivilligt at ophøre med markedsføring af
det farlige produkt eller - såfremt dette må anses for tilstrækkeligt -
drage omsorg for, at forbrugerne får den fornødne vejledning. Såfremt
der ikke ved forhandling opnås en ordning, der kan tiltrædes af for-
brugerombudsmanden, har denne mulighed for at anlægge forbudssag i
medfør af markedsføringslovens § 16, stk. 1. Endvidere kan forbruger-
ombudsmanden i medfør af § 16, stk. 2, når der er øjensynlig fare
for, at formålet med et forbud vil forspildes, hvis rettens afgørelse
skal afventes, nedlægge et foreløbigt forbud.

På grund af de begrænsede ressourcer, der står til forbrugerombuds-
mandsinstitutionens rådighed, har der ikke hidtil været mulighed for
i større omfang at iværksætte initiativer i medfør af markedsføringslo-
ven, der tager sigte på at beskytte forbrugerne mod de her omhand-
lede varer eller tjenesteydelser. På baggrund af de sager, der har væ-
ret behandlet, er det imidlertid forbrugerombudsmandens opfattelse, at
markedsføringslovens system, således som det er beskrevet ovenfor,
giver mulighed for hurtigt og effektivt at gribe ind over for farlige
produkter og tjenesteydelser. Det må dog tilføjes, at en mere systema-
tisk behandling af problemerne omkring produktsikkerhed i medfør af
markedsføringsloven må forudsætte, at der tilvejebringes en udtrykke-
lig hjemmel hertil i loven, samt at institutionen får mulighed for at ind-
hente sagkyndig bistand. Endelig bemærkes det, at der i medfør af
markedsføringsloven kun kan nedlægges forbud over for den enkelte
erhvervsdrivende, men ikke en videre kreds af erhvervsdrivende. Det
vil derfor ikke praktisk være muligt i medfør af markedsføringsloven at
standse salget af en \/are, der er distribueret til et større antal detail-
forretninger.

Statens Tekniske Prøvenævn og Teknologirådet hverken administrerer
eller fastsætter bestemmelser, der har til formål at beskytte forbruger-
en som sådan. De kan derimod betragtes som serviceorganer, som rele-
vante myndigheder og organisationer kan trække på i forskellige sam-
menhænge.

For så vidt angår Statens Tekniske Prøvenævn er Nævnets væsentlig-
ste opgave i denne sammenhæng at administrere autorisationsordningen
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for prøvningslaboratorier. I det omfang Nævnet anser det for godtgjort,

at der på et prøvningsområde bør være adgang ti l at få udført autoriseret

teknisk prøvning, kan Nævnet således autorisere et eller flere laboratorier

til at foretage denne prøvning. Autorisation gives dog kun efter ansøg-

ning. Et område som nævnt kan bl.a. fremstå på basis af myndighedsfor-

skrifter, der tilsigter at beskytte forbrugerne mod visse produkter, og

som indeholder krav, hvis overholdelse kan eller skal dokumenteres gen-

nem teknisk prøvning. Det er således de enkelte myndigheders egen

afgørelse, hvorledes forskrifterne udformes, bl.a. med hensyn til prøv-

ningskrav, og hvilke prøvningsmetoder man eventuelt ønsker anvendt.

Hvor egnede prøvningsmetoder ikke findes, må de pågældende myndighe-

der sørge for, at de udarbejdes. Foreligger egnede metodebeskrivelser vil

Prøvenævnet normalt være i stand til at sørge for tilvejebringelsen af

muligheden for at få udført autoriseret prøvning i det omfang, der er

behov derfor. For så vidt angår autorisationsordningen skal i særdeleshed

fremhæves, at denne er skabt for at tilsikre brugerne af den autoriserede

tekniske prøvning den nødvendige ti l l id til det udførte prøvningsarbejde

og herigennem ti l de prøvningsresultater, der rapporteres fra de pågæl-

dende laboratorier. Kontrollen af laboratorierne sker således ikke alene i

forbindelse med en autorisations meddelelse, men også i form af en perio-

disk kontrol af laboratoriets præstationsmæssige niveau. På denne bag-

grund samt med henblik på i øvrigt at søge den bedst mulige udnyttelse

af forekommende prøvningsressourcer vil det være en fordel, at der i

forbindelse med myndighedsforskrifter på baggrund af en eventuel lovgiv-

ning stilles krav om, at den nødvendige prøvning skal finde sted som

autoriseret teknisk prøvning. Det må endvidere anses for vigt igt, at

myndigheder, der overvejer at udfærdige forskrif ter, der forudsætter

autoriseret prøvning, på et så tidligt tidspunkt som muligt kontakter

Statens Tekniske Prøvenævn for at sikre sig, om der foreligger de fornød-

ne autoriserede prøvningsressourcer, eller om sådanne i givet fald skal

søges opbygget.

I forbindelse med spørgsmålet om udvikling af prøvningsmetoder bør det

erindres, at sådanne kan udvikles i mange forskellige regier. I et vist

omfang vil Teknologirådet gennem projekter udført i og udenfor det

teknologiske servicesystem kunne støtte udvikling af prøvningsmetoder,

for så vidt de har et almennyttigt sigte. Af andre organisatio-
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ner bør nævnes NORDTEST, der nu også indenfor forbrugerområdet
medvirker til finansiering af metodeudvikling og foretager vurdering af
allerede foreliggende prøvningsmetoder. Dansk Standardiseringsråd
står for udvikling af prøvningsmetoder i forbindelse med standardise-
ringsarbejdet. Prøvningsmetoder udvikles også af Husholdningsrådet. Ud-
vikling af prøvningsmetoder, der kan være af interesse i en forbrugerbe-
skyttelsessammenhæng, sker formentlig både på arbejdsmiljø- og miljømyn-
dighedernes forskningsinstitutioner.

7. Justitsministeriet.

Den almindelige formueretlige lovgivning.
Den almindelige formueretlige lovgivning indeholder ikke regler om far-
lige produkter. Ved anvendelsen af de almindelige regler i bl.a. købe-
og aftaleloven vil der imidlertid kunne tages hensyn til en genstands
farlige egenskaber, og disse regler medfører derfor en vis civilretlig
beskyttelse mod farlige produkter.

Efter det mangelbegreb, som købeloven bygger på, må det således nor-
malt antages, at der foreligger en mangel ved et solgt produkt, hvis
dette - selv om der foreligger almindelig forsigtighed - frembyder fare
for skade på person eller ting. Køberen vil derfor kunne benytte sig
af de beføjelser over for sælgeren, som han har efter købeloven,
f.eks. retten til ved væsentlige mangler at hæve købet.

Frembyder en solgt genstand en alvorlig fare for, at der forvoldes en
væsentlig skade, vil det endvidere efter omstændighederne kunne an-
ses for at være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde, at gøre
købeaftalen gældende. Denne vil derfor kunne tilsidesættes efter aftale-
lovens § 36.

Justitsministeriets købelovudvalg har i sin betænkning om forbrugerkøb
(nr. 845/1978) stillet forslag om, at der i købeloven indsættes en ufra-
vigelig regel, hvorefter solgte genstande i forbrugerkøb skal anses
for at være mangelfulde, hv'S de ikke kan anvendes uden væsentlig
risiko for skade på person. Efter at domstolene og visse erhvervsorga-
nisationer havde udtalt kritik af reglen, blev den imidlertid ikke med-
taget i justitsministeriets endelige lovforslag. Man fandt, at en gen-
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stand, der ikke kan anvendes uden væsentlig risiko for personskade,
allerede efter den gældende retstilstand i almindelighed ville blive an-
set for at være mangelfuld. Desuden ville den foreslåede regel med-
føre, at køberen ville kunne gøre mangelsbeføjelser gældende, selv om
han ved købets afslutning udtrykeligt var blevet gjort bekendt med
genstandens farlighed, hvilket man ikke fandt rimeligt.

Det kan endvidere nævnes, at EF-kommissionen har fremsat forslag til
et EF-direktiv om produktansvar. Efter dette forslag er producenten
ansvarlig på objektivt grundlag for personskader og skader på ikke-er-
hvervsmæssigt benyttede formuegoder, hvis skaden er forårsaget af en
defekt ved produktet. Direktivforslaget indeholder endvidere regler om
bl.a. ansvarsbegrænsning og forældelse.

Brandlovgivningen m.v.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 521 af 17. oktober 1978 er
der i henhold til § 40 i brandloven fastsat regler om brandfarlige
væsker. Efter disse regler skal bl.a. emballage og tanke til brandfar-
lige væsker være i overensstemmelse med visse tekniske forskrifter el-
ler være typegödkendte.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 17. oktober 1978 om
F-gas (flaskegas) er det i henhold til brandlovens § 40 bl.a. bestemt,
at der ved ethvert salg af gasanlæg skal medfølge en brugsanvisning
med udførlig betjeningsvejledning samt ordensregler. Brugsanvisningen
skal forefindes ved anlægget.

Efter lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri kræves der tilladelse
til fremstilling og indførsel af fyrværkeri, der i øvrigt meddeles på
nærmere fastsatte vilkår. I bekendtgørelse nr. 550 af 19. november
1976 om fyrværkeri er det bl.a. bestemt, at der ved ethvert salg til
en forbruger af fyrværkeri skal udleveres en vejledning vedrørende
anvendelsen af fyrværkeri.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 5. februar 1972 er det
i henhold til brandlovens § 40 fastsat, at nitratholdige gødninger, der
indeholder mere end 26% kvælstof, kun må opbevares og transporteres
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med tilladelse og kun på de vilkår, der fastsættes i det enkelte tilfælde.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 264 af 30. september 1953 er

der i henhold til brandlovgivningen fastsat regler om transport, opbe-

varing, forhandling og anvendelse af klorater. En del klorater anvendes i

forbindelse med ukrudtsbekæmpelse, og i disse tilfælde er der ved ethvert

salg krav om brugsanvisning samt advarsel om stoffets evne ti l

antændelse.

Ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 er

der fastsat regler om opbevaring af transportable beholdere med sam-

mentrykkede, fordråbede eller under t ryk opløste luftarter. Justitsmini-

steriet overvejer for tiden en ændring af denne bekendtgørelse, således

at der bl.a. også fastsættes regler om transport af trykflasker, der

anvendes af private svømmedykkere.

Den ovennævnte lovgivning administreres af statens brandinspektion, der

henhører under justitsministeriet.

Brandinspektionen er endvidere rådgivende vedrørende sprængstoffer,

j f r . lov nr. 74 af 7. april 1899. Da denne lov ikke indeholder særlige

krav ti l forbrugeren, vil justitsministeriet søge spørgsmålet om fastsæt-

telse af regler for opbevaring, transport og anvendelse af sprængstof t i l

civile formål taget op ti l overvejelse.

Færdselslovgivningen.

Efter færdselsloven kan justitsministeren fastsætte bestemmelser om kø-

retøjers indretning, udstyr og tilbehør. For motordrevne køretøjer og

påhængskøretøjer er dette sket ved bekendtgørelse nr. 154 af 20. april

1977 samt ved de omfangsrige detailforskrifter, der udstedes hvert år.

For cykler gælder bekendtgørelse nr. 158 af 26. april 1976.

Efter færdelsloven kan justitsministeren endvidere fastsætte bestemmelser

om personlig sikkerhedsmæssig udrustning ti l førere og passager. I hen-

hold hertil er der fastsat krav ti l styrthjelme, j f r . bekendtgørelse nr. 254

af 17. maj 1976.
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Med hjemmel i færdselsloven kan justitsministeren desuden fastsætte be-

stemmelser om forbud mod forhandling af udstyrsdele og tilbehør ti l

køretøjer og af personlig sikkerhedsmæssig udrustning ti l førere og passa-

ger. Dette er bl.a. sket ved bekendtgørelse nr. 142 af 14. april 1977 om

forbud mod forhandling af særlig hastighedsøgende udstyr ("tuningsdele"),

der kan anvendes ti l knallert.

Endelig kan justitsministeren, såfremt færdselssikkerhedsmæssige hensyn

gør det påkrævet, forbyde brugen af et køretøj, selv om det opfylder de

krav, der i øvrigt er fastsat ti l dets indretning. Bestemmelsen er bl.a.

bragt i anvendelse over for meget omfangsrige cykel konstruktioner ("cy-

kelbiler").

I øvrigt kan det nævnes, at der med virkning fra den 20. juni 1978 blev

indsat en bestemmelse i færdselsloven, hvorefter der på vej ikke må køres

på rullebræt.

Kontrollen med overholdelsen af de nævnte forskrifter foretages dels ved

køretøjernes eventuelle registrering eller godkendelse og dels gennem

politiets almindelige overvågning, i hvilken forbindelse politiet kan standse

et køretøj og lade det undersøge for fejl eller mangler, indkalde det ti l

eftersyn samt eventuelt inddrage dets nummerplader. Endelig er visse

køretøjstyper underlagt et krav om periodisk eftersyn, ligesom et køretøj

i visse tilfælde ved genregistrering eller ejerskifte skal fremstilles ti l syn.

De omtalte eftersyn af køretøjernes stand foretages af statens bilinspek-

tion, der er inddelt i 43 kredse og direkte underlagt justitsministeriet.

Våbenlovgivningen.

De grundlæggende regler om våben og visse andre, farlige genstande

findes i våbenloven, bekendtgørelse nr. 16 af 20. januar 1965, som æn-

dret ved lov nr. 213 af 4. juni 1965, og lov nr. 322 af 13. juni 1973.

Herudover findes de vigtigste bestemmelser om våben m.v. i våbenbe-

kendtgørelsen, justitsministeriets bekendtgørelse nr. 349 af 25. juni 1973,

som ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 90 af 8. marts 1976

og nr. 25 af 24. januar 1978, og våbencirkulæret, justitsministeriets

cirkulære nr. 80 af 12. april 1965.
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Disse bestemmelser opstiller den hovedregel, at ingen uden myndighed-

ernes tilladelse må t i lv irke, indføre, overdrage, erhverve, besidde, bære,

anvende eller udføre genstande, der er omfattet af våbenlovgivningen.

Lovens kontrolordning omfatter bl.a. skydevåben, ammunition, spræng-

stoffer m.v. samt visse st ik-, slag- og stødvåben. Undtaget er bl.a.

glatløbede haglgeværer og luft- og fjederbøsser, hvortil der dog kræves

tilladelse til personer under 18 år, samt våben over en vis alder.

Tilladelser meddeles af justitsministeriet eller politiet til personer, der

dels opfylder visse subjektive krav og dels har en rimelig interesse i

at opnå tilladelse, j f r . cirkulæres afsnit I I , der tillige opregner en

række eksempler på formål, hvortil der kan meddeles tilladelser.

Der er endvidere i våbenbekendtgørelsen fastsat regler for opbevaring

af skydevåben og ammunition.

Udækkede behov.

Der skønnes ikke indenfor justitsministeriets ressort at være udækkede

behov, der bør søges inddraget under en almindelig lovgivning om

produktsikkerhed.

8. Landbrugsministeriet.

Den under landbrugsministeriet henhørende veterinærlovgivning, der

dels er baseret på EØF-bestemmelser tager bl.a. sigte på at beskytte

forbrugernes sundhed. Dette formål tilstræbes opfyldt gennem de for

de enkelte vareområder etablerede kontrol- og tilsynsorganer samt ved

i givet fald at foranledige tiltale rejst for overtrædelser af den for de

respektive områder gældende lovgivning.

Produktsikkerhedsspørgsmål er ti l eksempel reguleret i lov nr. 175 af

7. maj 1975 om mælk og konsummælkprodukter. Det fremgår af lovens §

2, at ejere og brugere af besætninger kun må levere mælk af ren,

sund og naturlig sammensætning og som ikke afviger fra det normale i

udseende, lugt eller smag. Det fremgår videre af lovens § 6, at der

ved ti lvirkning af konsummælkprodukter kun må anvendes mælk fra besæt-
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ninger, som er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse i

overensstemmelse med særlige af landbrugsministeren fastsatte regler

om dyrenes sundhedstilstand og om mælkens produktion og behandling.

I følge lovens § 7 må ti lvirkning af konsummælkprodukter kun finde

sted på mejerier og andre virksomheder, der er godkendt hertil af ve-

terinærdirektoratet.

Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven giver detaljerede bestem-

melser om varmebehandling, tilsætnings- og aromastoffer, produktion

og transport af mælk ti l konsummælkprodukter, samt om mejerivirksom-

hed.

Disse regler har t i l formål at beskytte forbrugerne mod produkter, der

ved normal anvendelse kan frembyde fare for forbrugernes sikkerhed

og reglernes overholdelse, påses af vedkommende kommunalbestyrelse,

der udøver tilsynet gennem en dyrlæge ved en levnedsmiddelkontrolen-

hed, j f r . lovens § 11, stk. 1 og 2.

Omsætningen af kød, slagteaffald og kødvarer på hjemmemarkedet er

reguleret af de i medfør af lov nr. 220 af 26. april 1973 om kød m.m.

udarbejdede bestemmelser. Således skal slagtning her i landet finde

sted på de af landbrugsministeriets godkendte eller autoriserede slagte-

rier eller i de af veterinærdirektoratet godkendte private slagtehuse.

Virksomhedskontrollen og kontrollen med dyrene før og efter slagtning

foretages af en hertil ansat dyrlæge, efter de af landbrugsministeriet

fastsatte regler.

Tilvirkning af kødvarer uden for detailhandelsleddet alene bestemt til

forhandling her i landet må kun finde sted på virksomheder, som er

godkendt i henhold ti l regler fastsat af landbrugsministeren. Af disse

regler - bekendtgørelse nr. 482 af 27. september 1974 om kød m.m. t i l

hjemmemarkedet - fremgår, at virksomhederne skal godkendes af vete-

rinærdirektoratet og være under tilsyn af vedkommende kommunalbesty-

relse.

Også lovgivningen om mejeriprodukter og æg m.m., som ligger under

Statskontrollen med mejeriprodukter og æg m.m. har ti l formål at sikre
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de pågældende produkters sundhedsmæssige kvalitet, hvilket først og

fremmest søges gennemført ved hyppige tilsyn med de tilvirkende v i rk-

somheders indretning og renlighedstilstand og ved en stikprøvekontrol

med de tilvirkede produkter både med hensyn til anvendte tilsætnings-

stoffer samt produkternes bakteriologiske kvalitet dels for tilladt bakte-

rieindhold, dels - i visse tilfælde - med henblik på efterkontrol af

virksomhedernes hygiejniske indretning.

Gødningsloven har primært ti l formål at sikre forbrugerne, at de under

loven henhørende produkter forsynes med nærmere foreskrevne oplys-

ninger om disses indhold og øvrige egenskaber af betydning for vurde-

ring af produktets virkning, samt at sikre, at det faktiske indhold er

i overensstemmelse med de givne deklarationer. Men dertil kommer, at

landbrugsministeren i medfør af lovens § 10, stk. 3, kan forbyde, at

en \/are sælges som gødning, komposteringspræparat, grundforbed-

ringsmiddel, voksemedium eller kvælstofbindende mikroorganismer, når

ministeren skønner, at dens anvendelse let kan give anledning til ska-

de på planter eller antages at frembyde fare for fremkaldelse af syg-

domme hos mennesker, dyr eller planter.

Gødningsloven giver således hjemmel ti l at forbyde markedsføring af de

foran anførte produkter, for så vidt disse skønnes at indeholde stof-

fer, der ved normal anvendelse kan frembyde risici for forbrugernes

sundhed. De nævnte bestemmelser har flere gange været taget i anven-

delse, og det overvåges nøje, at disse ikke overtrædes. Der er således

ikke behov for yderligere lovgivning på dette område.

Foderstofloven - lov nr. 340 af 26. juni 1975 - giver i § 6 samt §§ 8

og 19 hjemmel ti l at forbyde erhvervsmæssig fremstilling og import af

foderstoffer, der kan skade husdyrprodukterne, samt for at regulere

anvendelse af stoffer i foderstoffer, der kan medføre skader for menne-

sker eller dyr. Der er med hjemmel heri fastsat bestemmelser i be-

kendtgørelse nr. 684 af 30. december 1975 om størsteindhold af uønske-

de stoffer og produkter i foderstoffer med senere ændringer samt i be-

kendtgørelse nr. 529 af 12. oktober 1977 om tilsætningsstoffer ti l fo-

derstoffer med senere ændringer. De pågældende områder er i øvrigt

reguleret i fællesskabsregler.
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Administrationen af de omhandlede bestemmelser varetages af landbrugs-

ministeriet med bistand for så vidt angår tilsætningsstoffer og uønske-

de stoffer af landbrugsministeriets udvalg vedrørende tilsætningsstoffer

ti l dyrefoder og for så vidt angår foderstoffer i almindelighed af det i

medfør af foderstoflovens § 10 nedsatte foderstof udvalg. Kontrollen

med overholdelse af de omhandlede bestemmelser udøves af statens fo-

derstofkontrol .

Med hensyn ti l veterinære tjenesteydelser bør nævnes, at en autorise-

ret dyrlæge under udøvelsen af sin gerning er forpligtet ti l at vise om-

hu og samvittighedsfuldhed, j f r . lov nr. 58 af 4. marts 1964 om veteri-

nærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning med senere ændrin-

ger. Da autoriserede dyrlæger er undergivet tilsyn af veterinærdirek-

toratet, j f r . lovens § 10, medfører forbrugernes klage over en dyrlæ-

ges omhu og samvittighedsfuldhed, at veterinærdirektoratet forelægger

klagen for den indklagede dyrlæge samt eventuelt for andre parter i

sagen med anmodning om en udtalelse. For at sikre en ensartet bedøm-

melse, hvor dyrlæger indklages for at vise manglende omhu og samvittig-

hedsfuldhed, forelægger veterinærdirektoratet sagen for Det veterinære

Sundhedsråd, inden direktoratet meddeler klageren og indklagede sin

vurdering.

9. Miljøministeriet.

Levnedsmiddelloven, lov nr. 310 af 6. juni 1973, indeholder hjemmel

t i l , at der kan fastsættes regler, der tilsigter bl.a. at sikre forbruge-

ren mod sundhedsrisiko.

Loven indeholder i § 12 en regel om, at levnedsmidler ikke må sælges,

hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne over-

føre eller fremkalde sygdom m.v. eller af en eller anden årsag må an-

ses for at være utjenlige til at fortæres af mennesker.

Bestemmelsen administeres på den måde, at der af de lokale myndig-

heder, som i medfør af § 44 i loven fører tilsyn med lovens overholdel-

se, nedlægges forbud mod salg af levnedsmidlet, hvis det findes at væ-

re i strid med § 12.
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Derudover findes der i § 14 i loven en bestemmelse om, at man til lev-

nedsmidler kun må anvende tilsætningsstoffer, der er godkendt ti l så-

dan anvendelse. På baggrund heraf er udstedt "Fortegnelse over god-

kendte tilsætningsstoffer t i l levnedsmidler" (positivlisten).

Ifølge § 13 kan der fastsættes regler om, hvorvidt og på hvilke vilkår,

levnedsmidler, hvori forureninger forekommer, må sælges. I medfør af

bl.a. denne bestemmelse er der udarbejdet et udkast ti l bekendtgørelse

om indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler.

Efter § 38, stk. 2, er der mulighed for at fastsætte regler om, herun-

der kræve forhåndsgodkendelse af, emballage, maskiner, redskaber,

bestik, husgeråd og transportmidler, der anvendes ved salg eller be-

handling af levnedsmidler og tilsætningsstoffer.

§ 22 indeholder hjemmel ti l at fastsætte regler t i l forebyggelse af sund-

hedsrisiko hidrørende fra brugs- og forbrugergenstande, der sælges

til anvendelse i private husholdninger.

I medfør af denne bestemmelse er udstedt bekendtgørelse nr. 450 af

11. oktober 1972 om keramiske og emaillerede genstande m.v. samt be-

kendtgørelse nr. 452 af 8. november 1979 om anvendelse af PVC-plast-

varer.

Levnedsmiddelloven indeholder således en lang række bestemmelser om,

at levnedsmidler og materialer og genstande, der kommer i kontakt her-

med, kan reguleres, og det kan oplyses, at man på flere områder på-

tænker at iværksætte en regulering, efter at iværksatte undersøgelser

er afsluttet. Som eksempel kan nævnes metalafsmitning fra materialer

og genstande.

Fra statens levnedsmiddelinstituts side finder man ikke umiddelbart, at

der inden for instituttets ressort er behov for yderligere hjemmel ti l

regelf astsættel se.

For så vidt angår § 22 dækker denne bestemmelse et ret vidt område.

Som bestemmelsen er udformet, kan der fastsættes regler t i l forebyg-

gelse af sundhedsrisiko hidrørende fra brugs- og forbrugergenstande,

der sælges ti l anvendelse i private husholdninger. Der er ikke bestemt
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noget om, at disse brugs- og forbrugergenstande skal anvendes i for-

bindelse med levnedsmidler. Af bemærkningerne ti l lovforslaget fremgår

det, at bestemmelsen tænkes anvendt på et bredt område. Der nævnes

således opvaskemidler og midler t i l hårvask.

Bestemmelsen har sit forbillede i den tidligere levnedsmiddellov, men er

dog i modsætning ti l den tidligere bestemmelse indsnævret ti l at gælde

genstande, der sælges ti l anvendelse i private husholdninger.

I tidens løb har det flere gange været overvejet, om denne hjemmel i

levnedsmiddelloven skulle anvendes ti l at regulere farlige produkter, som

ikke har haft t i lknytning ti l levnedsmidler. Som eksempel kan nævnes

barnevogne, der var farlige.

Instituttet finder det uhensigtsmæssigt, at bestemmelsen efter sin ud-

formning kan anvendes på genstande, der ikke er beregnet ti l at finde

anvendelse i forbindelse med levnedsmidler.

I praksis har hjemmelen kun været anvendt, når genstandene skulle

anvendes i forbindelse med levnedsmidler, som det f .eks. er sket i ke-

ramikbekendtgørelsen.

Det kunne derfor være gavnligt i forbindelse med en eventuel lovgivning

om produktsikkerhed at få afgrænset forholdet mellem en sådan lov og §

22 i levnedsmiddelloven, således at § 22 kun finder anvendelse i forbindel-

se med levnedsmidler, og kun finder anvendelse på regulering af genstan-

des eventuelle indvirkning på levnedsmidlet i form af afsmitning o.l ign.

Andre farlige virkninger, som genstanden måtte have, kunne da reguleres

efter en produktsikkerhedslov.

Som eksempel kan nævnes, at hvis en gryde, der er beregnet ti l at finde

anvendelse i forbindelse med levnedsmidler, afgiver metal eller lignende ti l

levnedsmidlet i mængder, der er sundhedsmæssigt uforsvarlige, så kan

forholdet reguleres efter § 22 i levnedsmiddelloven. Er der tale om, at

gryden er far l ig, fordi den står dårligt på komfuret eller lignende, bør

reguleringen ske i medfør af produktsikkerhedsloven.
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Efter en sådan afgrænsning vil statens levnedsmiddelinstitut ved en

kommende revision af levnedsmiddelloven foreslå § 22 udformet på en

sådan måde, at denne kun tager sigte på de ovenfor nævnte tilfælde.

Miljøstyrelsen administrerer lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer

og produkter. Lovens formål er at "forebygge sundheds- og miljøskader,

som kan hidrøre fra kemiske stoffer og produkter". Loven begrænser sig

således ikke ti l beskyttelse af det ydre miljø, men er et "sikkerhedsnet",

j f r . bemærkningerne ti l lovens § 7, som gælder på alle områder - i relation

til lovens område, formål og bestemmelser - hvor der ikke findes tilsva-

rende bestemmelser for kemiske stoffer og produkter i speciallovgivningen,

f.eks. arbejdsmiljøloven, levnedsmiddelloven og lægemiddelloven.

Lovens formål søges opfyldt gennem brug af en række forskellige virke-

midler, hvoriblandt specielt skal fremhæves anmeldelsesordningen for ke-

miske stoffer, klassificeringssystemet for kemiske stoffer og produkter,

godkendelsesordningen for bekæmpelsesmidler samt anvendelsesbegræns-

ninger for kemiske stoffer.

Loven foreskriver således, at enhver producent eller importør, der ønsker

at bringe et nyt kemisk stof på markedet, skal indgive anmeldelse herom

til miljøstyrelsen. Ved anmeldelsen skal der gives en række nærmere

foreskrevne oplysninger om stoffet.

Ved nye kemiske stoffer forstås stoffer, der ikke inden den 1. oktober

1980 har været solgt her i landet eller importeret hertil enten som et

kemisk stof eller som bestanddel af et kemisk produkt. Stoffer, som inden

denne dato har været solgt eller importeret hert i l , og som nu sælges eller

importeres ti l væsentligt ændret anvendelse eller i væsentligt forøgede

mængder, skal ligeledes anmeldes.

De nærmere regler for gennemførelsen af denne anmeldelsesordning findes

i bekendtgørelse nr. 409 af 17. september 1980 om anmeldelse af kemiske

stoffer.

Loven foreskriver endvidere en pligt for enhver producent eller importør

af kemiske stoffer og produkter til forud for salg eller import heraf at

skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller produktets egenskaber at
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den pågældende kan vurdere, om stoffet eller produktet er farligt og i

givet fald emballere og mærke efter de nærmere regler herom.

Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 408 af 17. september 1980 om

klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af farlige kemiske

stoffer og produkter.

Rækkeviden af disse klassificerings-, mærknings- og emballeringsregler

begrænses imidlertid af, at lovens definition af kemiske produkter ikke

omfatter alle forbrugsartikler, som kan indebære risici af kemisk art.

Et kemisk produkt defineres som "såvel opløsninger som faste, flyden-

de eller luftformige blandinger af to eller flere kemiske stoffer". Defi-

nitionen peger nærmest i retning af forholdsvis homogene produkter

(når der bortses fra emballagen). Således vil maling, lim, vaskepulver,

sæbe og hårspray være omfattet. Derimod vil en emaljeret kande, et

stykke malet legetøj, et spånplademøbel eller et kviksølvtermometer

ikke være omfattet af klassificeringssystemet. Her giver loven dog en

yderligere bemyndigelse til ministeren ti l at "fastsætte regler om mærk-

ning af andre produkter, der indeholder kemiske stoffer, såfremt

disse stoffers egenskaber gør en sådan mærkning påkrævet". Hidtil

har man kun udstedt specielle regler for et enkelt stof eller en enkelt

stofgruppe.

Der kan imidlertid opstå behov for med hjemmel i loven at fastsætte

regler om en generel mærkning af salgsartikler, som kan give proble-

mer af kemisk art. Dette vil f .eks. blive tilfældet, hvis EF's forslag til

legetøjsdirektiv vedtages.

En anden begrænsning i bekendtgørelse nr. 408 er, at kriterierne for,

om et stof eller et produkt er farl igt, er fastsat på baggrund af stof-

fets/produktets egenskaber, således som det forekommer ved salget.

Forbrugsartikler kan imidlertid indeholde stoffer, som i sig selv ikke

er farlige, men som kan udvikle farlige, f .eks. giftige eller brandfar-

lige, stoffer ved almindeligt forekommende påvirkninger, f .eks. ved

opvarmning eller ved kontakt med ilt eller vand. Sådanne stoffer omfat-

tes ikke af bekendtgørelsen, men der er i lovens § 20 hjemmel til at

fastsætte "regler om på hvilket grundlag et kemisk stof eller produkt

skal betragtes som far l igt".
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Kemiske stoffer og produkter, der anvendes som bekæmpelsesmidler,

skal før salg, import eller anvendelse af stoffet eller produktet være

godkendt af miljøministeriet.

De nærmere regler herom, herunder om salg og anvendelse af sådanne

bekæmpelsesmidler findes i bekendtgørelse nr. 410 af 17. september

1980 om bekæmpelsesmidler.

Loven om kemiske stoffer og produkter opretholder en række bekendt-

gørelser, der er udstedt med hjemmel i den indtil d. 1. oktober 1980

gældende lov om gifte og sundhedsfarlige stoffer, lov nr. 119 af 3. maj

1961, samt § 7 i miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 372 af 13. juni 1973 om

miljøbeskyttelse.

Der er således fortsat regler for anvendelse af gifte og sundhedsfarlige

stoffer til specielt angivne formål, herunder kosmetiske produkter,

samt regler om indholdet og anvendelsen af PCB (polychlorerede biphe-

nyler) og PCT (polychlorerede tr iphenyler), indholdet af dioxiner i

PCP (pentachlorphenol).

De nærmere regler vedrørende anvendelsesreguleringer findes i be-

kendtgørelse nr. 349 af 16. juni 1977 med senere ændringer om anven-

delse af gifte og sundhedsfarlige stoffer til specielt angivne formål.

Blandt de anvendelsesbegrænsninger, der er optaget i bekendtgørel-

sen, kan nævnes bestemmelser vedrørende bly og cadmium i glasurer

til keramik ti l hobbybrug, tungmetaller, herunder kviksølv i maling,

forbud mod visse stoffers anvendelse i aerosoler. Bekendtgørelsen

indeholder dels udtrykkelige forbudsregler, dels regler, der begrænser

den mængde af det regulerede stof, der må anvendes i konkrete sam-

menhænge.

Ved en udnyttelse af de nævnte bemyndigelser i loven om kemiske stof-

fer og produkter ses der således ikke at være væsentlige uregulerede

områder inden for feltet "forebyggelse af sundhedsrisici hidrørende fra

kemiske stoffer og produkter".
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10. Ministeriet for offentlige arbejder.

For elektricitetsområdets vedkommende (berørings- og brandfare) skal

alle produkter opfylde stærkstrømsreglementets krav om sikkerhedmæssig

forsvarlig udførelse. Stærkstrømsreglementet er udfærdiget af ministeren

for offentlige arbejder med hjemmel i loven om elektriske stærkstrømsan -

læg, lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977. For den største del

af de el-artikler, der anvendes af forbrugere uden særlig elektronisk

viden, er stærkstrømsreglementets forskrifter identiske med internationalt

vedtagne standarder, herunder regler, der er harmoniseret i henhold ti l

EF-direktiv nr. 23/73 af 19. februar 1973 (Lavspændingsdirektivet).

Kontrollen med, at de produkter, der findes på markedet, opfylder for-

skrifterne, udføres af Danmarks Elektriske Materiel kontrol, DEMKO, dels

gennem en anmeldelses- og registreringsordning - for nogle produkters

vedkommende en obligatorisk typegodkendelse og mærkning inden markeds-

føringen - dels gennem stikprøvekontrol hos fabrikanter, grossister og

detailhandlere, hvor prøver kan udtages ti l kontrol .

De nærmere regler findes i ministeriet for offentlige arbejders bekendtgø-

relse nr. 18 af 19. januar 1978 om sikkerheds- og kontrolbestemmelser for

elektrisk materiel. Herefter skal elektrisk materiel være fremstillet på en

sådan måde, at det ved korrekt installation og vedligeholdelse samt ved

anvendelse i overensstemmelse med dette formål ikke bringer sikkerheden

for personer, husdyr og ejendom i fare. Elektrisk materiel, der ikke

opfylder nærmere angivne sikkerhedskrav (ulovligt materiel), må ikke

sælges, udleveres, installeres eller tages i brug her i landet. Konstateres

det, at elektrisk materiel er ulovligt, kan der udstedes forbud mod salg,

udlevering og installation af materiel af den pågældende type ti l brug i

Danmark. Når et sådant forbud er udstedt, kan det pålægges fabrikanter,

importører og grossister at kalde solgt eller udleveret materiel tilbage fra

detailhandlere, installatører eller andre, t i l hvem de har solgt eller udle-

veret det pågældende materiel. Det kan endvidere pålægges detailhandlere

at søge solgte eksemplarer af materiellet tilbagetaget ved direkte henven-

delse ti l de købere eller modtagere, som de har kendskab t i l . En installa-

tør kan pålægges pligt t i l at demontere eller tilbagetage fast installeret

materiel, medmindre bygherren inden installationsarbejdets påbegyndelse

var gjort bekendt med, at materiellet ikke var registreret, og alligevel

havde ønsket det anvendt. Såfremt hensynet ti l brugernes sikkerhed
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kræver det, kan der i tilslutning ti l et forbud mod salg, udlevering og

installation tillige udstedes forbud mod fortsat brug af materiellet. I

sådanne tilfælde kan det pålægges sælgere eller andre, der har udleveret

ulovligt materiel' af den pågældende type ti l købere eller modtagere, hvis

navn og adresse de ikke har kendskab t i l , at søge materiellet tilbagekaldt

ved offentlig avertering, ved skiltning i udstillingsvinduer eller lignende.

Undladelse af at efterkomme påbud eller overtrædelse af forbud straffes

med bøde.

For så vidt angår elektrisk materiel, der ikke er registrerings- eller god-

kendelsespligtigt, udøves kontrollen af elektricitetsrådets tilsynsafde-

ling i samarbejde med elforsyningsselskaberne. Dette gælder f .eks. indu-

striens og landbrugets maskiner.

Med hensyn ti l tjenesteydelser gælder det ifølge lov nr. 196 af 7. juni

1958 om autorisation af elektroinstallatører m.v., at arbejder ved fast

oplagte forbrugerinstallationer og ved dermed forbundne apparater og

ledninger i almindelighed kun må udføres af personer, der - efter at have

bestået en af ministeren for offentlige arbejder godkendt prøve som elek-

troinstallatør - er autoriseret af vedkommende elforsyningsanlæg. For

udførelsen af installationsarbejder er der fastsat detaillerede bestemmelser

i stærkstrømsreglementet. Endvidere har elforsyningsselskaberne med

hjemmel i elektroinstallatørlovens § 11 udfærdiget instrukser med de

nærmere ordensmæssige forskrifter for installationsarbejder. Tilsynet med

elektriske installationer føres af elektricitetsrådet i samarbejde med elselska-

berne, der efter en med elektricitetsrådet indgået aftale foretager eftersyn

af 10% af alle nye installationer. Der foretages ikke systematisk kontrol

med idriftværende installationer i boliger.

På gasområdet (eksplosions- og forgiftningsfare) er der i lov nr. 250 af

8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-

og afløbsledninger hjemmel for ministeren for offentlige arbejder t i l udste-

delse af et gasreglement, hvori der, for så vidt angår produkter er

fastsat bestemmelser om, at gasmateriel skal være prøvet og typegodkendt

af Danmarks Gasmateriel Prøvning samt forsynet med godkendelsesmærke,

inden det bringes på markedet. Med hensyn ti l kontrollen med produkter-

ne kan der i gasreglementet fastsættes regler om adgang ti l hos fabrikan-

ter og forhandlere at undersøge gasmateriel og at udtage eksemplarer t i l

kontrol.
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For tjenesteydelsers vedkommende er det i nævnte lovs § 2 bestemt, at

gasinstallationer fra og med tilslutningen ti l forsyningsledning (hoved-

ledning), forsyningsanlæg eller gasflasker kun må udføres af personer,

der - efter at have bestået en af ministeren for offentlige arbejder

godkendt prøve - er autoriseret som gas-, vand- og sanitetsmester

(VVS-installatør). Gasreglementet indeholder de detaillerede forskrifter

for udførelsen af installationerne, og kontrollen med udførelsen udøves

af gasleverandørerne (gasværkerne og flaskegasselskaberne), der iføl-

ge de gældende instrukser skal have anmeldelse om udførte arbejder.

Særlig for så vidt angår flaskegasinstallationer i boliger foretager skor-

stensfejerne regelmæssigt tilsyn med idriftværende anlæg.

Post- og Telegrafvæsenet leverer ikke sådanne tjenesteydelser, der

ved normal anvendelse kan frembyde fare for forbrugernes sikkerhed.

Det kan oplyses, at i henhold ti l postlovens & 19, stk. 1, nr. 3, er en

forsendelse udelukket fra postbesørgelse, såfremt dens besørgelse kan

forvolde skade eller være forbundet med fare eller væsentlig ulempe.

I henhold ti l samme paragraf, stk. 4, kan Poststyrelsen dog tillade

postbesørgelse af sådanne forsendelser, når faren eller ulempen ned-

bringes ved særlige foranstaltninger, og omstændighederne i øvrigt ta-

ler for det. Forudsætningen for at udstede særlige bestemmelser for

farlige stoffer som betingelse for disses modtagelse ti l postbesørgelse

er, at der kan påvises et behov af ikke ubetydeligt omfang for forsen-

delse gennem postvæsenet.

11. Undervisningsministeriet.

Ministeriet har som udgangspunkt antaget, at undervisning kan karak-

teriseres som en tjenesteydelse. De fleste aktiviteter på dette område

kan næppe siges at frembyde fare ved normal udførelse. Men undervis-

ningen i visse fag eller dele af sådanne kan dog være behæftet med r i -

siko ved normal udførelse. Som eksempel herpå kan nævnes undervis-

ningen i fysik, kemi, astronomi, biologi, sløjd og formning (keramik).

Hertil kommer visse uddannelser eller dele af sådanne inden for det

tekniske eller naturvidenskabelige område.
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Lovgivningen på undervisningsministeriets område indeholder ingen spe-

cifik hjemmel ti l at sikre de uddannelsessøgende mod de risici, som un-

dervisningen på visse områder kan indebære. Man har imidlertid på en

lang række områder udarbejdet vejledninger samt fastsat forbud og på-

bud vedrørende undervisningens tilrettelæggelse, herunder bl.a. stillet

krav om iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Som eksempler kan nævnes:

Undervisningsministeriets cirkulære af 22. januar 1973, hvori fastsættes

at de forbud og påbud, som er angivet i Vejledning vedr. risikomomen-

ter i undervisning i fysik, astronomi og kemi (Risikovejledningen) skal

følges, samt at de i Risikovejledningen angivne anvisninger, henstillin-

ger m.v. i videst muligt omfang bør følges.

Cirkulære nr. 309 af 23. december 1970 om forbud mod gassvejseanlæg.

Cirkulære af 26. oktober 1973 om benyttelse af el-drevne maskiner som

led i sløjdundervisning m.v. for børn og unge under 18 år.

Cirkulære nr. 118 af 30. juni 1975 om vejledning om glasur i keramik-

undervisningen.

Vejledning af 28. juni 1976 om anvendelse af emaljer i skolernes sløjd-

undervisning m.v.

Cirkulæreskrivelse af 30. marts 1978 om kviksølvbatterier i lommeregne-

re, som anvendes i skolerne.

Cirkulæreskrivelse af 15. september 1978 angående sundhedsstyrelsens

advarsel mod opvarmning af plastmaterialer i forbindelse med plast-

sløjd.

Endvidere findes der henstillinger i de enkelte undervisningsvejledninger

for folkeskolen, gymnasieskolen m.v.

Der er som nævnt ovenfor intet formelt lovgrundlag for udstedelsen af

de ovenfor omtalte cirkulærer m.v., men undervisningsministeren har i

det omfang, der har vist sig at være behov derfor, fastsat regler og

udarbejdet henstillinger m.m. ud fra forholdets natur.

Ministeriet har på visse områder ud fra hensynet t i l elevernes og de

studerendes sikkerhed antaget, at det var beføjet ti l at udstede bin-

dende forskrifter for undervisningens tilrettelæggelse m.v., uanset at

der efter de gældende regler ikke er hjemmel ti l at fastsætte eller god-

kende undervisningens tilrettelæggelse. Det gælder f .eks. undervis-
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ningen i friskoler og private grundskoler, samt undervisning i henhold

til lov om fritidsundervisning m.v.

•é

Der skønnes ikke umiddelbart at være noget behov for en særlig lov-

hjemmel vedrørende produktsikkerhed på undervisningsområdet. Hvis

arbejdsgruppens overvejelser imidlertid resulterer i, at et eventuelt

lovudkast om produktsikkerhed også skal omfatte sådanne tjenesteydel-

ser, har undervisningsministeriet anmodet om påny at få lejlighed til

at udtale sig om sagen, bl.a. med henblik på vurdering af hensigsmæs-

sigheden af, at undervisning omfattes af en generel ordning om pro-

duktsikkerhed, eller om der i givet fald bør søges en særlig lovhjem-

mel.
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Kapitel IV. Fremmed ret og internationalt samarbejde.

A. Fremmed ret.

1. Canada.

De generelle canadiske bestemmelser om produktsikkerhed findes i The
Hazardous Products Act fra 1969. Loven omfatter forbrugsgoder og nævner
specielt produkter, der anvedes i husholdningen, i haven, til personligt
brug, i forbindelse med sport, i frrtiden samt til brug for børn. Giftige,
eksplosive og ætsende produkter er også omfattet af loven, medens føde-
varer, lægemidler, kosmetik, radioaktivt materiale samt visse eksplosiver
er undtaget.

Produkter, der findes at udgøre en fare for offentlighedens helbred og
sikkerhed, optages på to særlige lister som bilag til loven. Det er forbudt
at reklamere for, sælge eller importere produkter optaget på den første af
de to lister. Produkter optaget på den anden liste må kun importeres,
sælges eller gøres til genstand for reklame i et nærmere angivet omfang. I
1980 var optaget henholdsvis 31 og 38 produkter på de to lister.

The Ministry of Consumer and Corporate Affairs administrerer loven og er
beføjet til at forlange oplysninger udleveret fra de næringsdrivende. Der
er ansat ca. 400 inspektører under ministeriet med beføjelser til at foreta-
ge undersøgelser hos producenterne, herunder udtage prøver, gennemse
dokumenter og forretningsbøger og beslaglægge farlige produkter.

Det overvejes at indføre et system til indsamling af oplysninger om skader
svarende til det amerikanske, jfr. herom nedenfor.

2. England.

Med hjemmel i The Consumer Protection Act fra 1961 med senere ændringer
er der i England udfærdiget en række obligatoriske sikkerhedsforskrifter
med det formål at forebygge personskade. Krav efter loven kan omfatte
produktets sammensætning, indhold, design, konstruktion, udførelse eller
emballage.
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Det er forbudt at sælge varer, som ikke stemmer overens med lovens for-
skrifter. Der er udfærdiget forskrifter vedrørende bl.a. legetøj, barne-
vogne og kemiske varer. Det kan kræves, at forbrugsvarer mærkes med
eller forsynes med advarsel, brugsanvisning eller andre oplysninger. Mar-
kedsføring af farlige produkter kan forbydes, ligesom det kan pålægges
en erhvervsdrivende offentligt at meddele, at et af ham markedsført pro-
dukt er farligt.

Lovgivningen administreres af de lokale myndigheder med handelsministeri-
et som øverste myndighed.

De engelske produktsikkerhedsmyndigheder modtager løbende informationer
om ulykker i hjemmet fra et større antal repræsentativt udvalgte sygehu-
se.

3. Finland.

I Finland har en arbejdsgruppe overvejet, om de eksisterende regler om
produktsikkerhed kan anses for tilstrækkelige, og hvilke eventuelle foran-
staltninger der vil kunne hæve sikkerhedsniveauet.

Gruppen har foreslået, at der gennemføres en lovgivning om produktsik-
kerhed, der kan supplere de eksisterende specialregler på området.

Efter lovforslaget kan der udfærdiges generelle og specielle regler bl.a.
om oplysninger vedrørende produkter og deres anvendelse. Der kan
endvidere fastsættes minimumskrav til et produkts udformning. Bestemmel-
ser i medfør af loven skal udfærdiges af handels- og industriministeriet.

Der foreslås oprettet en særlig sektion i handels- og industriministeriet.
Næringsstyrelsen og de lokale myndigheder skal varetage tilsynet med
lovens overholdelse.
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4. Frankrig.

Den franske lov fra 1978 om beskyttelse og oplysning af forbrugerne i

forbindelse med produkter og tjenesteydelser indeholder et særligt kapitel

med bestemmelser om forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Herefter kan der fastsættes nærmere regler bl.a. om fabrikation, import,

salg, distribution, opbevaring, mærkning og anvendelse af produkter, der

ved normal brug kan medføre fare for forbrugernes sundhed eller sikker-

hed. Der kan også udstedes forbud mod fabrikation, import og salg m.v.

af sådanne produkter. Der skal være et rimeligt forhold mellem sikker-

hedsforskrifterne og den fare, der søges forebygget. Lignende regler kan

fastsættes vedrørende tjenesteydelser.

Loven kan ikke anvendes, hvis der i anden lovgivning findes særlige

regler om beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed.

Regler til beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed fastsættes

ved statsrådsforordninger efter forhandling med videnskabelige og tek-

niske institutioner, anerkendte forbrugerorganisationer og de interessere-

de erhverv. De berørte ministre kan dog selv, når faren er alvorlig og

overhængende, suspendere fabrikation, import m.v., trække produktet

tilbage fra markedet eller lade det destruere.

Der er i Frankrig planer om at indføre et datasystem til registrering af

ulykker.

5. Norge.

De generelle norske regler om produktsikkerhed findes i loven om pro-

duktkontrol fra 1976 med senere ændringer. Loven er en fuldmagtslov,

der har til formål at forebygge, at produkter medfører skade på helbred

eller forstyrer miljøet ved forurening, affald eller støj o.l ign.

Produktkontrollen retter sig mod produktion, import, omsætning, brug

o. l ign. , og kan i almindelighed iværksættes mod ethvert produkt, hvad

enten det har karakter af råvare, halvfabrikata eller færdigvare.
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Loven indeholder en bestemmelse, hvorefter enhver, som kommer i forbin-

delse med helbreds- og miljøskadelige produkter, skal udvise agtpågiven-

hed. Denne agtpågivenhedsnorm er strengere for producenten end for

forbrugeren. Producenten skal således forebygge uheldige virkninger af

produktet, også når andre end han selv er kommet i forbindelse med det,

og skal skaffe sig den viden, som er nødvendig for at vurdere, om pro-

duktet medfører skade på helbredet eller forstyrrer miljøet.

Der kan i medfør af loven fastsættes regler bl.a. om, hvordan et produkt

skal være sammensat, regler om mærkning og godkendelse, ligesom der

kan nedlægges forbud mod fabrikation, indførsel, omsætning og brug.

Bestemmelser efter loven fastsættes af miljøværnsdepartementet, som også

har det overordnede ansvar for lovens forvaltning. Til at bistå departe-

mentet er nedsat et produktkontrolråd med repræsentanter for en række

berørte ministerier og interesserede organisationer. Som sekretariat funge-

rer Statens Forureningstilsyn, der også har den daglige administration af

loven.

Enhver, også offentlige myndigheder, har pligt ti l at give oplysninger,

der er nødvendige for lovens gennemførelse, herunder pligt ti l at frem-

lægge en repræsentativ prøve af et produkt.

6. Sverige.

I den svenske markedsføringslov er der med virkning fra 1976 som § 4

indsat en særlig bestemmelse om produktsikkerhed m.m. Ifølge denne

bestemmelse kan markedsdomstolen forbyde salg eller udlejning til forbru-

gere af varer, der på grund af deres egenskaber medfører risiko for

skade på person eller ejendom. Det samme gælder produkter, som er

åbenbart utjenlige ti l deres hovedformål. Forbudet kan rettes mod sælgeren,

udlejeren samt dennes ansatte eller andre, der handler på hans vegne.

Forbud kan ikke meddeles, hvis der i lovgivningen eller af en anden

myndighed er fastsat bestemmelser om et produkt med samme formål, som

et forbud efter markedsføringsloven skulle opfylde.
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Forbud nedlægges i princippet af markedsdomstolen. Forbudssag indbrin-

ges for domstolen af forbrugerombudsmanden. Sammenslutninger af for-

brugere, lønmodtagere eller producenter kan dog indbringe en sag for

markedsdomstolen, hvis forbrugerombudsmanden har besluttet ikke at

anlægge sag. I sager af mindre vigtighed kan forbrugerombudsmanden

udstede forbudsforlæg, der får samme virkning som et forbud nedlagt af

markedsdomstolen, hvis det godkendes af den erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende, mod hvem sagen rejses, har efter loven pligt ti l

efter anmodning fra forbrugerombudsmanden at bidrage med oplysninger,

dokumenter, vareprøver o. l ign. Efterkommes forbrugerombudsmandens

anmodning ikke, kan der pålægges den erhvervsdrivende bøder. Den

erhvervsdrivende har også pligt ti l at bidrage med oplysninger m.m. ti l

konstatering af, om et nedlagt forbud overholdes.

Markedsføringsloven forudsætter, at produktsikkerhedsspørgsmål skal

søges løst ved frivil l ige forhandlinger mellem forbrugerombudsmanden og

den enkelte erhvervsdrivende, og den overvejende del af de produktsik-

kerhedsspørgsmål, der har været behandlet i Sverige, er da også løst ad

forhandlingsvejen. I praksis er man kommet ind på at udfærdige såkaldte

retningslinier efter forhandling med erhvervslivet. Sådanne retningslinier

kan dog også udfærdiges ensidigt af de svenske forbrugermyndigheder.

Retningslinierne har karakter af henstillinger og er ikke retligt bindende,

men de kan håndhæves efter reglerne i markedsføringsloven.

Oplysninger om farlige produkter kommer til de svenske forbrugermyndig-

heder ad mange kanaler. En vigtig kilde har været den indrapportering

fra en række udvalgte hospitaler, der er sket som et led i det nu afslut-

tede nordiske projekt under Nordisk Embedsmandskomite for Konsument-

spørgsmål om "Inrapportering av olycksfall i hemmen och deras grann-

skap". De svenske myndigheder overvejer mulighederne for at indføre et

permanent system til registrering af ulykker i hjemmene.

Bestemmelsen om produktsikkerhed suppleres af reglen i markedsføringslo-

vens § 3, hvorefter det kan pålægges erhvervsdrivende at give oplysning-

er af særlig interesse ud fra et forbrugersynspunkt om de produkter, der

markedsføres. Sådanne oplysninger kan forlanges givet i form af mærk-

ning, i annoncer, reklamer eller på anden måde.
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Der overvejes forskellige ændringer i de svenske produktsikkerhedsreg-

ler. Et udvalg, der skal undersøge visse forbrugerpolitiske midler for

producentpåvirkning, har som en af sine opgaver at overveje, om mar-

kedsføringslovens § 4 skal ændres, således at forbud kan rettes mod

andre led i omsætningskæden end detaillisten, f .eks. også mod fabrikant,

importør og grossist. Den nuværende regel anses for uhensigtsmæssig,

bl.a. fordi den medfører, at forbrugerombudsmanden i produktsikkerheds-

sager ofte er henvist ti l at forhandle med et meget stort antal erhvervs-

drivende. Det er også under overvejelse at undersøge mulighederne for at

gennemføre et system, hvorefter producenter, importører m.fl. har pligt

til at reparere, bytte eller tilbagetage farlige produkter.

7. USA.

Den amerikanske Consumer Product Safety Act fra 1972 med senere æn-

dringer er en fuldmagtslov, hvis formål er "to protect the public against

unreasonable risks and injury associated with consumer products". Loven

blev gennemført på grundlag af en betænkning fra 1970. Det fremgik

bl.a. heraf, at 20 mio. amerikanere hvert år blev skadet ved produktrela-

terede ulykker. Heraf døde 30.000, mens 110.000 blev stærkt invaliderede.

De økonomiske og sociale omkostninger ved disse ulykker blev anslået ti l

ca. 5,5 mia. dollars.

Ved et produkt forstås ifølge loven enhver vare eller bestanddel heraf

produceret eller distribueret med henblik på salg m.m. ti l en forbruger ti l

brug i forbindelse med husholdning, bolig, skole, f r i t id eller andet.

Loven undtager udtrykkeligt varer, der ikke almindeligvis produceres

eller distribueres ti l forbrugere. Endvidere undtages produkter, der

reguleres af andre føderale love: tobak, motorkøretøjer, pesticider, f ly ,

visse både, lægemidler, kosmetik og levnedsmidler.

Producenter, grossister og detailforhandlere har underretningspligt, hvis

deres produkter ikke opfylder en eksisterende standard eller udgør en

betydelig produktfare (substantial hazard). Underretning skal gives ti l

Consumer Product Safety Commission (CPSC), der administrerer produkt-

si kkerhedsloven. Ledelsen af denne meget omfattende administration vare-

tages af en uafhængig kommission på 5 medlemmer, der udpeges af den

amerikanske præsident.
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Kommissionen har en lang række beføjelser, hvoraf de fleste skal udøves i

samarbejde med eller efter høring af erhvervslivet og forbrugerne på

grundlag af procedurer, der er detaljeret beskrevet i loven.

Kommissionen kan forlange at få oplysninger om vareprøver fra de er-

hvervsdrivende og har en omfattende inspektionsvirksomhed.

Kommissionen kan fastsætte sikkerhedsstandarder for at forebygge en

urimelig fare for personskade ved et produkt. Finder kommissionen, at

der t i l et produkt er knyttet en urimelig fare, som ikke kan imødegås ved

hjælp af en sikkerhedsstandard, kan kommissionen forbyde markedsføring

af produktet.

I tilfælde af, at der ti l et produkt er knyttet en betydelig fare for per-

sonskade, kan kommissionen bestemme, at der skal gives oplysninger

herom, at produktet skal repareres, byttes eller at produktet skal tages

tilbage og købesummen tilbagebetales.

Kommissionen har endvidere ti l opgave dels at udarbejde sikkerhedsstan-

darder og afprøvningsmetoder, dels at gennemføre undersøgelser og

forskningsprogrammer vedrørende produktsikkerhed. I tilslutning hertil

udfører kommissionen et meget omfattende informationsarbejde overfor

forbrugerne og producenterne.

Kommissionen udarbejder t i l brug for arbejdets tilrettelæggelse priorite-

ringslister, således at arbejdet kan koncentreres om produkter, der

forårsager de største og alvorligste personskader. Disse lister revideres

løbende på basis af en ulykkesstatistik, der føres i en af afdelingerne

under kommissionen. Gennem et netværk af teleprintterminaler - National

Electronic Injury Surveillance System (NEISS) - indsamles kontinuerligt

data om produktrelaterende skader fra mere end hundrede udvalgte hospi-

taler med akutte modtagelsesafdelinger. Nogle af disse ulykker dybdeun-

dersøges.

En anden kilde ti l oplysninger om skader er kommissionens "varme telefon-

linie". Forbrugerne kan ti l denne linie rapportere om skader i forbindelse

med produkter, om farlige produkter eller henvende sig for at få informa-

tion.
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B. Internationalt samarbejde.

1. EF.

EF's 1. handlingsprogram på forbrugerområdet nævner som den første af
forbrugernes 5 fundamentale rettigheder: beskyttelse af sundhed og
sikkerhed. I programmets afsnit herom opstilles bl.a. følgende princip:

"De varer og tjenesteydelser, der stilles til forbrugernes rådighed, bør
være af en sådan karakter, at de ved normal eller påregnet anvendelse
ikke indebærer fare for forbrugernes sundhed og sikkerhed. De skal
kunne trækkes tilbage fra markedet ved hurtige og enkle fremgangsmåder,
hvis de indebærer sådanne farer.

Forbrugerne bør i almindelighed på hensigsmaessig måde oplyses om de
farer, som vil kunne opstå ved en påregnet anvendelse af varer og tjene-
steydelser, under hensyntagen til disses art og de personer, de er be-
stemt for."

I kommissionens forslag til EF's 2. handlingsprogram gentages dette
princip, og under de prioriterede foranstaltninger er der lagt yderligere
vægt på at øge sikkerheden i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder
eller tjenesteydelser og på at forbedre beskyttelsen af forbrugernes
sundhed.

I henhold til det 1. handlingsprograms afsnit om forbrugernes sundhed og
sikkerhed er bl.a. fremsat to forslag til Rådsbeslutninger om registrering
og udveksling af oplysninger om produktulykker og et forslag til direktiv
vedrørende sikkerhed ved legetøj.

Forslag til Rådsbeslutning om indførelse af et fællesskabssystem til oplys-
ning om ulykker som følge af anvendelse af visse produkter uden tilknyt-
ning til erhvervsvirksomhed eller landevejstrafik er i 1978 blevet over-
sendt til Rådet af kommissionen.

Ifølge forslaget skal der indføres et oplysningssystem, som vil gøre det
muligt at registrere ulykker i hjem og fritid samt vurdere farerne ved
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brug af visse produkter, således at der kan træffes passende foranstalt-

ninger for at beskytte forbrugerne.

Medlemsstaterne skal indsamle data på hospitaler eller andre steder. Der

skal indsamles oplysninger ti l identifikation af ulykken, om ulykkesstedet,

om de involverede produkter, om skadetypen, om skadelidtes situation og

beskæftigelse i ulykkesøjeblikket.

Oplysningerne skal sendes i en bestemt kode til Kömmissionen, der forval-

ter informationssystemet, bearbejder resultaterne på fællesskabsplan og

udgiver en årsberetning med resultaterne.

Endelig tænkes nedsat et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter

og eksperter fra medlemslandene, som efter anmodning skal udtale sig om

problemer i forbindelse med forvaltningen af informationssystemet.

Systemet er i høj grad inspireret af de nordiske forsøg med sådanne

informationssystemer. Det tænkes sat i kraft efter en forsøgsperiode.

I 1979 oversendte Kommissionen ti l Rådet et forslag ti l beslutning om et

fællesskabssystem for hurtig udveksling af oplysninger om farerne i for-

bindelse med anvendelse af forbrugsgoder.

Ifølge forslaget skal en medlemsstat, der konstaterer, at et forbrugsgode,

der forhandles i flere medlemslande, ved normal eller påregnet anvendelse

indbærer en umiddelbar, akut fare for forbrugernes sundhed og sikker-

hed, straks give meddelelse herom til de andre medlemsstater samt ti l

Kommissionen, således at der hurtigt kan træffes de nødvendige beslut-

ninger.

Ved forbrugsgoder forstås produkter, der ikke anvendes i erhvervsøje-

med, såsom levnedsmidler, udstyr ti l brug i hjemmet og haven, sportsud-

styr samt biler, cykler, motorcykler og andre transportmidler.

Det pålægges endvidere medlemsstaterne at give Kommissionen meddelelse

om forholdsregler, der træffes efter modtagelsen af sådanne oplysninger.
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I en arbejdsgruppe under Kommissionen har en gruppe eksperter gennem

nogen tid arbejdet med et forslag ti l et direktiv om sikkerhed i forbindelse

med legetøj. Det ret omfattende forslag, der nu er oversendt Rådet,

indeholder bl.a. detaljerede tekniske bestemmelser for, hvad der skal

forstås ved sikkert legetøj. Der opstilles i direktivforslaget et generelt

sikkerhedsprincip, hvorefter der lægges vægt ikke alene på det formål,

som legetøjet normalt er bestemt t i l , men også på den forkerte anvendelse

af legetøjet, som med rimelighed kan forudses.

Direktivforslaget indeholder herudover nogle fælles tekniske normer og

afprøvningsmetoder vedrørende legetøjs fysiske og mekaniske egenskaber

og brændbarhed. For legetøj t i l børn under 36 måneder fastsættes særlige

og strengere bestemmelser end for andet legetøj. Der er endvidere for

visse former for legetøj fastsat en mindstealder, f .eks. er der for visse

former for legetøjsskydevåben fastsat en mindstealder på 8 år. Legetøj,

hvortil der er knyttet risiko ved brug, eller som kræver iagttagelse af

særlige sikkerhedsforanstaltninger, skal være forsynet med en advarsel og

angivelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes.

For en række typer af legetøj skal gives forskellige advarsler og oplys-

ninger om sikkerhedsforanstaltninger under brug. Kun legetøj, der opfyl-

der kravene, må komme på markedet i medlemslandene. Medlemsstaterne

kan ikke hindre markedsføring af legetøj, der opfylder kravene. Legetøj,

der opfylder kravene i direktivforsalget, kan forsynes med et særligt

EØF - overensstemmelsessymbol. Medlemslandene forpligtes ti l at drage

omsorg for, at der føres kontrol med legetøj, der markedsføres, for at

undersøge, om legetøjet er i overensstemmelse med direktivets bestem-

melser. Direktivet forpligter endvidere medlemslandene ti l at drage omsorg

for, at farligt legetøj trækkes tilbage fra markedet. Der stilles også i

direktivet særlige krav ti l reklame for legetøj, herunder at der kun må

reklameres for legetøj, som opfylder de generelle sikkerhedskrav i direkt i-

vet.

Kommissionens forslag er videresendt ti l Rådet. En gennemførelse af

direktivforslaget vil nødvendiggøre dansk lovgivning. De krav, der i

direktivforslaget stilles t i l lovgivning vedrørende legetøj vil imidlertid

efter arbejdsgruppens opfattelse i det væsentlige kunne imødekommes,

hvis den af gruppen foreslåede generelle lov om produktsikkerhed gennem-

føres.
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2. Det nordiske samarbejde.

Nordisk Embedsmandskomite for Forbrugerspørgsmål under Nordisk Minis-

terråd har gennemført en række projekter om produktsikkerhed. Et af de

fem udvalg under komiteen, udvalget for undersøgelsessamordning, har i

1975 nedsat en arbejdsgruppe for produktsikkerhed, der har ti l opgave at

styre og samordne disse projekter. Formålet med projekterne er at skaffe

oplysninger om risici for ulykkestilfælde i forbindelse med forskellige

produkter med henblik på fremtidigt ulykkesforebyggende arbejde.

Det første af disse projekter, Produktsikkerhed - farlige produkter,

havde ti l formål at afklare, hvordan forbrugeren kan beskyttes mod

produktrelaterede ulykker i hjem og fr i t id på grundlag af erfaringer i

andre lande, især England og USA. Rapporten anbefalede forskellige

områder som egnet for nordisk samarbejde, herunder ulykkesstatistik og

et nordisk system for notifikationer om produktsikkerhed. Notifikationssy-

stemet er trådt i kraft den 1. juli 1979. Notifikationen sker i form af en

gensidig orientering om farlige produkter og nationale retningslinier på

produktsikkerhedsområdet.

Med projektet, Indrapportering af ulykker i hjemmet og dets nærhed, er

der i nordisk sammenhæng gennemført et metodestudie for rapporterings-

systemer om ulykkestilfælde og deres årsager med henblik på at skabe

grundlag for forholdsregler t i l nedbringelse af ulykkesfrekvensen. Resul-

taterne er udgivet i en fælles nordisk rapport samt fem nationale delrap-

porter. Undersøgelsen omfattede hjemme- og frit idsulykker med undtagelse

af dødsulykker. Registrering af ulykkestilfælde blev foretaget af persona-

let på sygehuse og lægeklinikker i de fem nordiske lande.

Med henblik på at formindske ulykkerne blandt børn har gruppen gennem-

ført en undersøgelse af ulykkestilfælde forvoldt af legetøj og legeredska-

ber. Der er også gennemført et projekt om dybdestudier af ulykker og

deres årsager. Der arbejdes endvidere med kriterier for, hvordan risici

skal vurderes i forbindelse med produktsikkerhedsarbejde, med tekstilers

rolle ved brandskader, med teltmaterialers brandegenskaber og med cykel-

ulykker.
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3. OECD.

OECD's forbrugerkomité, Committee on Consumer Policy, nedsatte i 1972

en arbejdsgruppe om sikkerhed i forbindelse med forbrugsprodukter.

Gruppen fik til opgave: 1) at undersøge medlemslandenes lovgivning

vedrørende farlige produkter og opstille ensartede principper herfor, der

kan anbefales til medlemslandene med henblik på at undgå handelshin-

dringer; 2) at studere eksisterende nationale skadesrapporteringssystemer

for at anbefale retningslinier for medlemslandene på dette område; 3) at

foreslå en måde, hvorpå kommiteens medlemslande kan informere OECD-

sekretariatet om produktsikkerhedslovgivning.

På forslag fra gruppen indførtes i 1973 et uformelt notifikationssystem

vedrørende lovgivning og generelle bestemmelser på produktsikkerhedsom-

rådet. I 1976 blev systemet udvidet ti l at omfatte farlige produkter på

forbrugerområdet, d .v .s . produkter, som indebærer væsentlige, nye

uventede sikkerhedsrisici. I 1980 vedtog man, at notificere om forskning

på produktsikkerhedsområdet. Indtil marts 1981 er der indkommet ca. 174

notifikationer. Et stigende antal medlemslande deltager aktivt i infor-

mationsudvekslingen .

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række rapporter om produktsikkerhed

bl.a. om kosmetik, husholdningsartikler, tekstilers brændbarhed, sikker-

hed ved legetøj og om spørgsmål i forbindelse med indsamling og bearbejd-

ning af oplysninger om produktrelaterede skader.

I 1979 vedtog OECD-Rådet en rekommandation om sikkerhed i forbindelse

med forbrugsprodukter, og samtidig blev gruppens rapport herom udgivet.

Rapporten: Safety of Consumer Products - policy and legislation, indehol-

der sammenligning af medlemslandenes lovgivning og anbefaler en harmoni-

sering af lovgivningen i medlemslandene. Ved fastlæggelsen af, om et

produkt kan anses for farl igt, skal der i følge rapporten i første række

tages hensyn ti l den tilsigtede brug af produktet, men også forudseeligt

misbrug bør tages i betragtning.

Som opfølgning af dette arbejde er der udarbejdet en rapport om tilbage-

kaldelsesprocedurer for farlige produkter.
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Der arbejdes for tiden med et forslag ti l OECD-procedure for notifikation

om eksport af farlige produkter ti l både OECD- og tredielande. Der ar-

bejdes endvidere med foranstaltninger til forbedring af børns sikkerhed,

cost-benefit-analyser af sikkerhedsforanstaltninger, risikovurdering og

produktsikkerhedsforanstaltningers indvirkning på den internationale

handel.
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CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

Priorities for commission action

General Statement of Policy

AGENCY: Consumer Product Safety Commission

SUMMARY: This notice lists priority rankings of consumer

products and related projects for Commission actions to

reduce or eliminate risks of injury associated with con-

sumer products. In the spring of 1977» High and Medium

Priority categories were established: High Priority for

29 projects which are to be worked on as quickly as

possible, and Medium Priority for 17 projects to be worked

on as soon as possible .after the High Priority Projects.

These priority rankings provide guidance to the Commission

staff; they are subject to review and may change when the

Commission believes that revised priority rankings are

appropriate or that other projects require Commission

priority attention.

EFFECTIVE DATE: Policy now in effect.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:

James F Hoebel, Office of Strategic

Planning, Consumer Product Safety

Commission, Washington, D.C. 20207

(202-634-4350).

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

On July 8, 1976, the Commission published a policy for

establishing priorities for Commission action under the

laws administered by the Commission ( 4I FR 27960,

July 8, 1976; 16 CFR IOO9.8). In that document, the

Commission set forth the following general criteria to

be applied to projects for Commission action to reduce

or eliminate risks of injury associated with consumer

products: frequency and severity of injuries; causality
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of injuries: chronic illness and future injuries; costs

and benefits of Commission actions; unforeseen nature of

the risk of injury; vulnerability of the population at

risk; probability of exposure to hazard; and where appro-

priate, additional factors known to the staff and believed

to warrant Commission attention. During the Commission's

recent midyear review in the spring of 1977»-the Commission

applied these criteria to projected actions and issued the

following priority rankings:

HIGH PRIORITY PROJECTS

1. Asbestos - Develop mandatory safety rules covering

consumer products containing respirable free-form asbestos.

A proposed rule banning consumer patching compounds and

artificial embers and ash containing such asbestos was

published in the FEDERAL REGISTER for public comment on

July 29, 1977 (42 FR 38782).

2é Power mowers - Consider mandatory safety standard

proposed for comment in the FEDERAL REGISTER on May 5,

1977 (42 FR 23052).

3- Gas space heaters - Develop a proposed mandatory

rule that bans "unvented" gas space heaters.

4. Communication antennas - Develop regulation for

labeling of communications antennas and investigate feasi-

bility of mandatory standard.

5. Public playground equipment - Consider mandatory

safety standard. A notice of proceeding to develop safety

related requirements was published in the FEDERAL REGISTER

on March 7, 1975 (40 FR IO7O6).

6. Chlorofluorocarbons - Complete labeling require-

ments for aerosol consumer products containing a chloro-

fluorocarbon propellant and continue cooperation with the

Environmental Protection Agency, The Food and Drug Admi-

nistration, and other Federal agencies in banning certain

products. A final rule prescribing labeling requirements

was published in the FEDERAL REGISTER on August 24, 1977

(42 FR 42779).
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7. Architectural glazing materials - Develop

certification regulation to help implement mandatory

standard issued in the FEDERAL REGISTER on Januari 6,

1977 (42 FR 1428).

8. Unstable refuse bins - Implement mandatory

banning safety rule issued in the FEDERAL REGISTER on

June 13, 1977 (42 FR 30296).

9« Lead in paint - Implement mandatory safety rule

that bans paint containing over O.O6 percent of lead, and

also bans toys children's articles, and furniture that

bear paint containing over 0.06 percent of lead. The ban

was issued in the FEDERAL REGISTER on September 1, 1977

(42 44192).

10. Baby pacifiers - Consider development of manda-

tory safety standards.

11. Sharp points - Issue final safety regulation that

deals with sharp points on children's toys. A proposed

regulation was published in the FEDERAL REGISTER on

August 4, 1977 (42 FR 39649).

12. First aid instructions for inducing vomiting -

Issue final statement of policy on first-aid label instruc-

tions for which inducing vomiting is indicated following

ingestion. A policy statement was published for comment

in the FEDERAL REGISTER on June 23, 1977 (42 FR 318OS).

13« Upholstered furniture - consider development of

mandatory safety standard.

14« Sharp edges - Develop safety regulations that

deal with sharp edges on children's toys. A proposed regu-

lation was issued in the FEDERAL REGISTER on Januari 7,

1975 FR 1488).
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15. Children's sleepwear enforcement policy -

Develop clearer definitions of children's sleepwear

for standards issued under the Flammable Fabrics Act.

16. Miniature Christmas tree lights - Monitor manda-

tory safety standard now under development "through offeror

process.

17. Television sets - Consider mandatory safety

standard developed by an offeror in proceedings begun

with a FEDERAL REGISTER notice issued on February 28,

1975 (40 FR 8592).

18. Aluminium wire - Consider mandatory safety

standard or voluntary standard.

19. Ranges and ovens - Monitor voluntary standards.

20. Skateboards - Determine the need for and feasibi-

lity of any regulatory action. Cooperate with industry

effort to develop voluntary standard and educational

materials.

21. Extension cords and trouble lights - Consider

development of mandatory safety standards.

22. Bicycles - Consider amendment to existing manda-

tory standard published in the Code of Federal Regulations

(16 CFR I5OO. 18 (a) (12), 16 CER, Part 1512).

23« Matchbooks - Develop certification regulation

to implement mandatory standard issued in the FEDERAL

REGISTER on May 4, 1977 (42 FR 22656).

24. Ladders - Monitor development of voluntary standard.

25« Energy conservation devices - Consider possible

hazards and methods for dealing with them.

26. Bathtubs and showers - Monitor development of

voluntary standard.
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27. Smoke detectors - Evaluate known standards and

consider role in the Commission's fire and thermal burn

hazards program.

28. Children's football helmets - Consider possible

hazards and methods of dealing with them.

29. Small parts - Develop safety regulations that

deal with the hazards of ingesting and choking from small

parts in children's toys.

MEDIUM PRIORITY PROJECTS

1. Power saws (portable) - Consider possible hazards

and methods of dealing with them.

2. Chain saws - Consider possible hazards and

methods of dealing with them.

3. Over-the-counter antihistamines - Examine the

need for requiring childprotection packaging for such

products.

4. Power drills- Consider possible hazards and

methods of dealing with them.

5. Household chemicals/petroleum distillates (cleaning,

lubricating and polishing agents) - Examine the need for

requiring child-protection packaging for such products.

6. Household chemicals/drain cleaners-Consider a

ban of certain drain cleaners containing sulfuric arcid.

7. Power saws (Nonportable) - Consider possible

hazards and methods of dealing with them.

8. Eye irritants - Revise test methods under the

Federal Hazardous Substances Act for this product category.
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9. Wearing apparel - Determine the need for upgraded

flammability regulations and the appropriateness

of a general versus a specific garment approach.

10. Household chemicals/rust removers - Consider a

ban of those containing hydrofluoric acid.

11. Household chemicals/ammonia-Consider need for

developing special cautionary labeling and/or

requiring childprotection packaging.

12. Skin irritants - Revise test methods under

Federal Hazardous Substances Act for this product

category.

13- Window bars - Encourage-voluntary action.

14» Skiing equipment - Consider possible hazards and

methods of dealing with them.

15. Federal Hazardous Substances Act (FHSA) flamma-

bility - Develop improved test methods for deter-

mining flammability under FHSA.

16. Flammable Fabrics Act guaranties - Revise regu-

lations govering guaranties of products subject

to regulation under the Flammable Fabrics Act.

17« Drug exemptions - Consider whether to issue a

final rule exempting from provisions of the

Poision Prevention Packaging Act, four classes

of drugs not expected to cause serious illness

or injury to children. The proposal was published

in the FEDERAL REGISTER on Februari 11, 1974

(39 FR 5197).

These priority rankings constitute general guidance for

the Commission staff in planning and executing their tasks.

These lists are subject to continuing review for additions
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or modifications that may be made necessary by more re-

cent information. The Commission staff will prepare work

schedules monitoring the accomplishment of approved proj-

ects and periodically report the status of work to the

Commission.

An important reason for publishing this information is to

advise the public that given the limited resources avail-

able to it, Commission action will be based largely on

the rankings discussed in this notice. The Commission

believes that this information will enable the public to

understand and follow Commission actions more easily.

However, these priority rankings should not discourage

persons from calling the Commission's attention to other

consumer products that may present risks of injury to

the public.

Dated: September 16, 1977

RICHARD E RAPPS

Secretary,Consumer

Product Safety Commission

^FR Dec 77- 27646 Filed 9-21-77; 8:45 am)


