
DE ANSVARLIGE
MYNDIGHEDER, HVORTIL DER
INDGIVES MEDDELELSE 

Der findes en liste over de nationale myndigheder på
Europa-Kommissionens websted:  
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/contact_points.pdf  

HVOR FINDER MAN
YDERLIGERE OPLYSNINGER?

Alle relevante dokumenter findes på Europa-
Kommissionens websted:
• Retningslinjer for producenters og distributørers

indgivelse af meddelelse om farlige forbrugsvarer til
medlemsstaternes kompetente myndigheder i
overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i direktiv
2001/95/EF:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/guidelines_en.htm

• En vejledning i afhjælpende foranstaltninger og
tilbagetrækning af produkter – en hjælp til virksomheder
med henblik på at beskytte forbrugerne mod farlige
produkter:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/guidelines_en.htm 

Yderligere eksemplarer af denne folder kan downloades
på alle officielle EU-sprog på adressen: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/guidelines_en.htm 

RAPEX-SYSTEMET

Hvis produktet, der er indgivet meddelelse om til den
kompetente nationale myndighed:   
• frembyder en alvorlig risiko for forbrugerne og 
• er markedsført i mere end et EU-land, 
har den medlemsstat, hvortil der er indgivet meddelelse,
pligt til at underrette Kommissionen og de øvrige 
EU-medlemsstater om dette produkt via RAPEX
(fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger
om farlige produkter).

Produkter, der frembyder alvorlige risici, og som der
indgives meddelelse om via RAPEX-systemet, offentliggøres
på Kommissionens websted:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_
archives.cfm#search

SAMARBEJDE MED
MYNDIGHEDERNE   

De kompetente nationale myndigheder er ansvarlige for at
bistå og hjælpe producenter og distributører med at
overholde deres pligt til at indgive meddelelse om farlige
produkter, som de har markedsført. 

Erhvervsdrivende rådes til, så snart de har 
fået kendskab til en mulig risiko, at give
myndighederne foreløbige oplysninger herom.
Sådanne foreløbige oplysninger giver
myndighederne mulighed for at hjælpe
producenter og distributører med at indgive en
korrekt meddelelse. 
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LOVPLIGT
Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed 

(2001/95/EF) - Artikel 5, stk. 3:

Producenter og distributører af forbrugsprodukter 
(non-food) skal underrette medlemsstaternes kompetente
myndigheder, hvis de ved, at et produkt, de har markedsført
(f.eks. et stykke legetøj, et børneomsorgsprodukt, et
elektrisk husholdningsapparat eller et køretøj) frembyder
risici for forbrugeren.

MEDDELELSESKRITERIER –
HVORNÅR SKAL DER INDGIVES
MEDDELELSE?

Producenter og distributører skal underrette den nationale
myndighed om alle farlige produkter, de har markedsført,
når følgende forhold gør sig gældende:
• produktet er bestemt for eller kan med rimelighed

forventes anvendt af forbrugerne 
• produktet frembyder en risiko for forbrugerne (f.eks.

elektrisk stød, kvælning, skader, kemisk risiko)*
• produktet er på markedet
• risiciene er af en sådan art, at produktet ikke må forblive på

markedet, og producenter og distributører bør træffe
passende forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.

* Relevant vejledning om risikovurdering er givet i
"Retningslinjer for producenters og distributørers 
indgivelse af meddelelse om farlige forbrugsvarer til
medlemsstaternes kompetente myndigheder" på adressen:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/guidelines_en.htm 

Producenter og distributører behøver ikke 
at indgive meddelelse til den nationale
myndighed, hvis produktet, de har markedsført,
har funktionelle defekter, men ellers er sikkert.     

HVEM SKAL INDGIVE
MEDDELELSE?

Både producenten og distributøren har pligt til at indgive
meddelelse:
• hvis producenten som den første får kendskab til, at

produktet er farligt, skal han underrette den nationale
myndighed og sende en kopi af oplysningerne til
distributøren

• hvis distributøren som den første får kendskab til, at
produktet er farligt, skal han underrette den nationale
myndighed og sende en kopi af oplysningerne til
producenten.

Undtagelse: producenten/distributøren behøver
ikke at indgive meddelelse om farlige produkter,
hvis han ved, at en anden erhvervsdrivende
allerede har underrettet de nationale
myndigheder om risikoen, og at alle nødvendige
oplysninger er blevet fremsendt.

HVEM SKAL MEDDELELSEN
INDGIVES TIL?

Meddelelsen sendes til de kompetente myndigheder i de
medlemsstater, hvor det farlige produkt er markedsført.

Undtagelse: producenter og distributører kan
nøjes med at sende meddelelsen til den
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor de er etableret, og hvor de ved, at den
pågældende myndighed vil videresende
oplysningerne til de andre medlemsstater
gennem RAPEX (fællesskabssystemet for hurtig
udveksling af oplysninger om farlige produkter).

Hver enkelt medlemsstat har udpeget de myndigheder, der
er ansvarlige for at modtage meddelelser om farlige
produkter. En liste over disse myndigheder findes på
Europa-Kommissionens websted:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/contact_points.pdf 

HVORDAN INDGIVER MAN
MEDDELELSE?

• Meddelelsesformular
Producenten og distributøren udfylder meddelelses-
formularen og sender den straks til de kompetente
nationale myndigheder. 

Meddelelsesformularen findes i retningslinjerne for
indgivelse af meddelelse om farlige produkter, der er lagt
ud på Europa-Kommissionens websted:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/guidelines_en.htm 

• Meddelelsens indhold
Følgende oplysninger skal angives i hver enkelt meddelelse:

- myndigheder og virksomheder, som meddelelsen er
rettet til

- producent/distributør, der indsender formularen
- produkt, der gives meddelelse om
- den risiko, produktet frembyder
- korrigerende foranstaltninger, der er truffet af den

erhvervsdrivende 
- virksomheder i leverancekæden, hvor de berørte

produkter befinder sig.

• Frister
Meddelelsen sendes straks til de kompetente myndigheder,
når oplysningerne om det farlige produkt foreligger:

- inden 3 dage i tilfælde af alvorlige risici
- inden 10 dage i andre tilfælde. 

Erhvervsdrivende må ikke udsætte at indgive
meddelelse, blot fordi nogle af oplysningerne om
det farlige produkt endnu ikke foreligger.

• Meddelelse om farlige produkter kan
indsendes af virksomhederne via
internet 
Europa-Kommissionen er ved at oprette en internet-
applikation, der skal gøre det muligt for producenter og
distributører at indsende meddelelsesformularen til de
kompetente myndigheder i alle EU-medlemsstaterne via
internet. Indtil denne applikation er oprettet, sendes
meddelelsesformularen til myndighederne pr. e-mail,
telefax eller med almindelig post.

OPFØLGNING AF
MEDDELELSEN

De nationale myndigheder, som modtager en meddelelse
fra en producent eller distributør, skal alt efter sagens
særlige omstændigheder:
• anmode den erhvervsdrivende om yderligere oplysninger
• overvåge de foranstaltninger og forholdsregler, den

erhvervsdrivende har truffet
• anmode den erhvervsdrivende om at træffe yderligere

foranstaltninger og forholdsregler
• træffe foranstaltninger til at udføre kontroller
• orientere offentligheden om produktet.


