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LAGRÅDET                   

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-12-15 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet 

Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. 

 

Ändring i produktsäkerhetslagen 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 december 2006 (Jordbruksdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för-

slag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Rebecca Heinemann. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Enligt 36 § produktsäkerhetslagen (2004:451) får regeringen medde-

la föreskrifter om förbud mot att tillhandahålla och att exportera en 

viss typ av vara, om varan medför allvarlig risk för konsumenternas 

hälsa och säkerhet.  

 

Förslaget innebär att nämnda bemyndigande utvidgas så att reger-

ingen får meddela även de föreskrifter som behövs för att genomföra 

de beslut som EU-kommissionen fattar med stöd av artikel 13 i EG-

direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet. 

 

Det föreslagna bemyndigandet ges ingen annan begränsning än den 

som kan anses ligga i att det endast kan bli fråga om nödvändiga 
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föreskrifter för att genomföra beslut som kommissionen fattat med 

stöd av artikel 13 i det nämnda direktivet.  

 

Uppenbarligen får bemyndigandet inte vara vidare än vad som med-

ges enligt regeringsformen. Såvitt kan utläsas ur direktivet torde ock-

så de föreskrifter som krävs med anledning av sådana kommissions-

beslut som här avses komma att omfattas av 8 kap. 7 § första stycket 

1 regeringsformen och alltså avse skydd för liv, personlig säkerhet 

eller hälsa. Skulle ett beslut av kommissionen ha ett sådant innehåll 

att föreskrifter för att genomföra beslutet, enligt regeringsformen, inte 

kan ske i annan form än genom lag, kan det föreslagna bemyndigan-

det inte utnyttjas för att genomföra beslutet. (Jfr Holmberg m.fl., 

Grundlagarna, 2006, s. 354 f., Lagrådets yttrande i prop. 1997/98:45 

del 2 – 3, s. 454 och Eliason i Festskrift till Rune Lavin, s. 62 f.) 

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner Lagrådet att den före-

slagna lydelsen  av bemyndigandet kan accepteras. I övrigt har Lag-

rådet inga synpunkter på det remitterade förslaget.    

 

 

 

 


