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RÅDETS DIREKTIV

af 25 . juni 1987

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om produkter, der på
grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og heri
gennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed
(87/357/EØF)

fremtræden kan forveksles med andre produkter og heri
gennem være til fare for forbrugernes sundhed eller

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

sikkerhed forbydes ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

det bør foreskrives at medlemsstaternes kompetente
myndigheder skal føre kontrol ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
i overensstemmelse med de i Rådets resolutioner om

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2), og

forbrugerbeskyttelse indeholdte principper bør farlige
produkter trækkes tilbage fra markedet ;
med henblik på at sikre en ensartet anvendelse i Fælles
skabet af principperne i dette direktiv bør der indføres

mulighed for at foretage udvekslinger af synspunkter samt

ud fra følgende betragtninger :
I flere medlemsstater findes der love eller administrative

bestemmelser vedrørende visse produkter, der på grund af
deres ydre fremtræden kan forveksles med andre
produkter og herigennem være til fare for forbrugernes

at undersøge de forbuds- eller tilbagetrækningsforanstalt
ninger, medlemsstaterne træffer ; denne undersøgelse og
disse udvekslinger af synspunkter kan ske i Det Rådgi
vende Udvalg, som er nedsat ved afgørelse 84/ 133/
EØF i6);

sikkerhed eller sundhed ; disse bestemmelsers indhold,

omfang og anvendelsesområde er imidlertid forskellige ;
de omfatter i visse medlemsstater alle produkter, der
fremtræder som levnedsmidler uden at være det, og i
andre medlemsstater særlige produkter, der kan forveksles
med levnedsmidler, navnlig slik ;

denne situation medfører betydelige hindringer for den
frie udveksling af varer samt ulige konkurrencevilkår i
Fællesskabet uden af den grund at sikre en effektiv
beskyttelse af forbrugerne, navnlig børn ;

disse hindringer for fællesmarkedets etablering og funk
tion bør afskaffes, og forbrugeren sikres en
hensigtsmæssig beskyttelse i overensstemmelse med

under hensyn til den eventuelle nødvendighed af at
udvide anvendelsesområdet til at omfatte andre farlige
efterligninger end efterligninger af levnedsmidler og at
vurdere og revidere de procedurer, som er fastsat i dette
direktiv, bør det fastsættes, at Rådet to år efter direktivets
iværksættelse, på grundlag af en rapport fra Kommis

sionen om de indhøstede erfaringer, træffer afgørelse om
en eventuel tilpasning af disse bestemmelser —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Rådets resolutioner af 14. april 1975 og 19. maj 1981 om
Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs første (3)

henholdsvis andet (4) program for en politik vedrørende
forbrugerbeskyttelse og -oplysning samt Rådets resolution
af 23. juni 1986 om et nyt fremstød for forbrugerbeskyt
telsen (*) ;

Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse på de i stk. 2
omhandlede produkter, der på grund af deres ydre frem
træden kan forveksles med andre og herigennem være til
fare for forbrugernes sikkerhed eller sundhed.

der bør gælde ensartede beskyttelsesniveauer for forbru
gernes sundhed og sikkerhed i de forskellige medlemssta

2.

ter ;

skønt de ikke er levnedsmidler, har en form, duft, farve,

med henblik herpå bør markedsføring, indførsel, fremstil
ling og udførsel af produkter som på grund af deres ydre
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De i stk. 1 omhandlede produkter er sådanne, som

udseende, præsentationsform, mærkning samt volumen
eller størrelse, der bevirker, at forbrugere, navnlig børn,
kan forveksle dem med levnedsmidler og derfor tage dem
i munden, sutte på dem eller nedsvælge dem og således
udsætte sig for kvælning, forgiftning, perforering eller
blokering af spiserøret.
(«) EFT nr. L 70 af 13. 3. 1984, s. 16.
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henblik på en drøftelse af spørgsmål i forbindelse med
anvendelsen af dette dirktiv.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger
til at forbyde markedsføring, indførsel og enten fremstil

ling eller udførsel af de i dette direktiv omhandlede
produkter.
Artikel 3

Medlemsstaterne sørger navnlig for, at der føres kontrol

med de produkter, der findes på markedet, med henblik
på at sikre, at produkter, der er omfattet af dette direktiv,
ikke markedsføres, og træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger til at sikre, at deres kompetente myndigheder
trækker alle af dette direktiv omfattede produkter, der
måtte være i handelen, tilbage fra markedet eller foranle
diger dem trukket tilbage fra markedet.
Artikel 4

1 . Hvis en medlemsstat træffer en særlig foranstaltning
i henhold til artikel 2 og 3, underretter den Kommis
sionen herom. Den giver en beskrivelse af det pågældende
produkt samt en begrundelse for sin beslutning.

Hvis der allerede kræves underretning om produktet i
henhold til beslutning 84/ 133/EØF, skal der ikke gives
underretning i henhold til dette direktiv.

Kommissionen videregiver hurtigst muligt disse oplys
ninger til de øvrige medlemsstater.
2.

Kommissionen eller en medlemsstat kan indkalde

det ved beslutning 84/ 133/EØF nedsatte udvalg med

Artikel 5

To år efter den i artikel 6 nævnte dato tager Rådet på
grundlag af en rapport fra Kommissionen om de
indvundne erfaringer, ledsaget af relevante forslag, stilling
til, om direktivet eventuelt skal tilpasses, navnlig med
henblik på at udvide anvendelsesområdet til at omfatte
andre farlige efterligninger end efterligninger af levneds
midler, og om fremgangsmåderne i artikel 4 eventuelt bør
revideres.

Artikel 6

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for at efterkomme dette direktiv senest den 26.
juni 1989. De underretter straks Kommissionen herom.
2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen ordlyden
af de bestemmelser, som de udsteder på det af dette
direktiv omfattede område.

Artikel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 1987.
På Kommissionens vegne
H. DE CROO

Formand

