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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om produktsäkerhet (8/88) anpassas till EG:s direktiv om leksakers 

säkerhet genom att rikets lag om leksakers säkerhet (FFS 287 /1997) görs tillämplig i 

landskapet. Lagförslaget föreslås träda ikraft så snart som möjligt. 



Motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

I. Bakgrund 

Genom medlemskapet i EU har landskapet förbundit sig att införa bestämmelser om 

leksakers säkerhet i sin lagstiftning i överensstämmelse med EG:s bestämmelser på 

området. Det finns två bindande rättsakter om leksakers säkerhet!. 

Genom landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattning

ar om produktsäkerhet, som trädde i kraft den 27 juli 1995, blev leksaksförordningen 

den 21 september 1990 (FFS 891/1990) tillämplig i landskapet. Leksaksförordningen 

motsvarar rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers 

säkerhet, leksaksdirektivet, i fråga om kraven på säkerhet men överensstämmer inte på 

alla andra punkter med leksaksdirektivet, det innehåller t.ex. inte några sådana regler om 

förfarandet, bland annat om tekniska handlingar och typkontroller, som ingår i leksaksdi

rektivet. Av denna anledning har det i riket ansetts nödvändigt att direktivet genomförs 

mer detaljerat än tidigare och den 26 mars 1996 antogs lag om leksakers säkerhet. 

2. Leksaksdirektivet 

I ingressen till leksaksdirektivet konstateras att gällande lagar och andra författningar 

som rör krav på leksakers säkerhet skiljer sig till omfattning och innehåll i de olika 

medlemsstaterna. Sådana skillnader kan skapa handelshinder och olika konkurrensvillkor 

på den inre marknaden, utan att de därför nödvändigtvis erbjuder konsumenterna inom 

den gemensamma marknaden, särskilt barn, något effektivt skydd mot de risker som 

produkterna medför. Dessa handelshinder bör avlägsnas och målet är att marknads

föringen av leksaker och dessa varors fria rörlighet görs till föremål för enhetliga regler, 

som grundas på de målsättningar för skyddet av konsumenternas hälsa och säkerhet som 

läggs fram i rådets resolution av den 23 juni 1986 om den framtida inriktningen av 

Europeiska ekonomiska gemenskapens program för skydd och främjande av konsumen

ternas intressen2
• 

1 
1) rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet, 

2) rådets direktiv 93/68/EEG av den 22 juli 1993 om ändring av direktiv 87/404/EEG (enkla tryckkärl). 88/378/EEG (leksakers säkerhet), 
89/106/EEG (byggprodukter), 89/336/EEG (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EEG (maskiner), 89/686/EEG (personlig skyddsutrustning), 
90/384/EEG (icke-automatiska vågar), 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter !lir implantation), 90/396/EEG (anordningar för förbränning 
av gasformiga bränslen), 91/263/EEG (teleterminalutrustning), 92/42/EEG (nya varmvattenpannor som eldas med flytande eller gasformigt 
bränsle) och 73123/EEG (elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser). 

2
EGT nr C 167, 5.7.1986, s.l. 



2 IL om ändring av IL om tillämpning i landskapet Atand av riksfölfattningar om produktsäkerhet 

Till huvudprinciperna i bland annat leksaksdirektivet hör att en produkt skall förses 

med CE-märkning som ett bevis på produktens överensstämmelse med kraven. En 

produkt som har försetts med CE-märkning har rätt till fri rörlighet inom EU och EES. 

Genom att förse en produkt med CE-märkning försäkrar tillverkaren eller hans represen

tant inom EU att den första kontroll som direktivet förutsätter och som skall göras innan 

produkten släpps ut på marknaden har utförts. Samtidigt tar tillverkaren eller hans 

representant på sig ansvaret för att produkten uppfyller kraven i det direktiv som gäller 

den. 

Enligt leksaksdirektivet anger CE-märkningen på en leksak att leksakstillverkaren 

eller hans representant bekräftar att leksakerna överensstämmer med de harmoniserade 

standarder som i medlemsstaten fastställts som nationella standarder. CE-märkningen 

skall fästas på leksakerna innan de släpps ut på marknaden. Om leksakerna omfattas av 

andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, anger 

denna märkning att leksakerna i fråga även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra 

direktiv. Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångs

period välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, anger CE-märkningen emellertid 

endast att leksakerna överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I 

sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, ges antingen i de dokument, meddelanden 

eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer de berörda leksakerna, 

eller på förpackningen. 

I Finland finns en lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning 

(1376/1994). I denna lag finns bestämmelser om de allmänna förutsättningar enligt vilka 

tillverkaren eller importören får förse en produkt med CE-märkning, märkningens 

storlek och form samt om missbruk av den. 

3. Förslag 

För att göra direktiven avseende leksakers säkerhet tillämpliga även i landskapet 

samt för att landskapet slutligen även skall kunna notifiera direktiven föreslås att rikets 

leksakslag görs tillämplig i landskapet genom att landskapslagen om tillämpning i land-

3 
Europeiska standardiseringsorganisationen CEN har fastställt ett flertal standarder som gäller olika egenskaper hos leksaker. Finlands 

Standardiseringsförbund SFS har fastställt dessa som nationella standarder. För närvarande finns följande SFS-leksaksstandarder av vilka nr 1-4 
skulle uppfyllas enligt leksaksförordningen: 

l) SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper, fastställd som SFS-standard 26.6.1989, korrigerad 10.10.1990, 
2) SFS-EN 71-2 Leksakers säkerhet. Del 2: Antändlighet, fastställd som SFS-standard 22.8.1994, 
3) SFS-EN 71-3 Leksakers säkerhet. Del 3: Migrering av vissa grundämnen, fastställd som SFS-standard 19.6.1995, 
4) SFS-EN 71-4 Leksakers säkerhet. Kemilådor för experiment, fastställd som SFS-standard 12.3.1990; 
5) SFS-EN 71-5 Leksakers säkerhet. Del 5: Kemiska leksaker (hobbyutrustning) utom kemilådor, fastställd som SFS-standard 8.11.1993, 
6) SFS-EN 71-6 Leksakers säkerhet. Del 6: Varningssymbol "Ej lämplig för barn under 3 år", fastställd som SFS-standard 13.2.1994. 
7) SFS-EN 00050088- eldrivna leksakers säkerhet, fastställd som nationell standard 17.7.1995. 



Motivering 3 

skapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet kompletteras med hänvisningar till 

leksakslagen. Samtidigt upphävs 1 § 7 punkten i landskapsförordningen om tillämpning 

i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (64/95) som hänvisar till lek

saksförordningen. 

4. Förslagets verkningar 

Förslaget har varken ekonomiska eller organisatoriska verkningar. För hälsonämn

den vid Ålands hälso- och sjukvård blir det lättare än tidigare att ingripa när leksaker som 

finns på marknaden inte uppfyller kraven i direktivet eller inte på vederbörligt sätt har 

försetts med CE-märkning genom att det i leksak.slagen, genom vilken regleringen i 

leksaksdirektivet genomförs, uttryckligen konstateras att de leksaker som släpps ut på 

marknaden skall förses med CE-märkning. Likaså har hälsonämnden möjlighet att kräva 

att näringsidkaren återkallar sådana leksaker från marknaden som inte försetts med 

CE-märkning. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag 



4 LL om ändring av LL om tillämpning i landskapet Åland av riksföifattningar om produktsäkerhet 

LANDSKAPSLAG 

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfatt
ningar om produktsäkerhet 

I enlighet med lagtingets beslut ändras1 1 §samt 8 § 1 mom. landskapslagen den 21 

januari 1988 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet 

(8/88) sådana de lyder i landskapslagen den 27 juli 1995 (59/95), som följer: 

1 § 

I syfte att förebygga risk för skada som konsumtionsvaror kan orsaka på person eller 

egendom skall produktsäkerhetslagen (FFS 914/1986) och lagen om leksakers säkerhet 

(FFS 287/1997) tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag. 

Ändringar i ovannämnda författningar skall tillämpas i landskapet från den dag de 

träder i kraft i riket. 

8 § 

Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning 

besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § skall 

tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen 

föreskriver. 

Denna lag träder i kraft den 

Genom denna lag upphävs 1 § 7 punkten landskapsförordningen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet (64/95). 

Mariehamn den 2 oktober 1997 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 

1 Rådets direktiv 88/378/EEG, EGT nr L 187, 16.7.1988, s.l, rådets direktiv 93/68/EEG, EGT nr L 220, 
30.8.1993, s. 1. 


