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Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska
anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som
är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem (RP 194/
2017 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 1/2018 rd).
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/
2004) 1, 3—5, 9, 12 och 13 §, av dem 12 § sådan den lyder i lagarna 45/2006 och 272/2013, och
fogas till lagen en ny 10 a § som följer:
1§
Lagens syfte
Syftet med denna lag är att säkerställa att maskiner, arbetsredskap eller andra tekniska anordningar (tekniska anordningar) överensstämmer med gällande krav och inte orsakar risk för
olycksfall eller men för hälsan i sådan användning som tillverkaren avser. Syftet med lagen är
också att säkerställa att tekniska anordningar som planerats, tillverkats och utrustats på behörigt
sätt utan hinder kan släppas ut på marknaden eller överlåtas för användning.
RP 194/2017 rd
AjUB 1/2018 rd

Klart
5.0
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3§
Förhållande till annan lagstiftning
Om det i någon annan lag finns från denna lag avvikande bestämmelser om utsläppande av tekniska anordningar på marknaden eller överlåtande av sådana för användning, tillämpas de i stället
för denna lag.
Denna lag tillämpas inte, med undantag av lagens 10 a, 12 och 13 §, på sådan personlig skyddsutrustning om vilken det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425
om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning, eller på sådana linbaneanläggningar och delsystem och
säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar om vilka det föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/
9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar.
4§
Tillverkarens allmänna ombesörjningsskyldighet
Tillverkaren ska planera och tillverka en teknisk anordning så att den till sin konstruktion, utrustning och andra egenskaper lämpar sig för den avsedda användningen och i sådan användning
inte orsakar risk för olycksfall eller men för hälsan. Om risken för olycksfall eller men för hälsan
inte annars kan elimineras i tillräcklig utsträckning, ska ändamålsenliga skyddsåtgärder vidtas.
Effektiva varningar ska utfärdas om risker och men.
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om
1) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av maskiner samt
om manöversystem, avvärjandet av mekaniska risker och andra risker samt skyddsutrustningars
och säkerhetsanordningars egenskaper, samt
2) hälso- och säkerhetskrav i anslutning till planeringen och konstruktionen av andra tekniska
anordningar är de som avses i 1 punkten.
5§
Påvisande av överensstämmelse
Tillverkaren ska på det sätt som en teknisk anordnings egenskaper förutsätter
1) på ett tillförlitligt sätt visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven; farliga tekniska anordningar ska typgranskas eller certifieras av en sakkunniginrättning för påvisande
av överensstämmelse,
2) samla teknisk dokumentation med tanke på påvisandet och kontrollen av överensstämmelsen,
3) sammanställa adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar som ska levereras med den
tekniska anordningen, samt
4) förse den tekniska anordningen med en märkning varav framgår att den överensstämmer
med kraven och, om anordningen inte i övrigt uppenbart kan identifieras, med behövlig identifikationsmärkning.

2

Riksdagens svar RSv 9/2018 rd
Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de tekniska anordningar
som ska typgranskas eller på annat sätt certifieras för påvisande av överensstämmelse med kraven och om förfarandet i anslutning härtill samt om innehållet i de anvisningar som levereras med
anordningen och om märkningen av anordningen.
9§
Skyldigheter för den som vidareöverlåter en teknisk anordning
Den som vidareöverlåter en teknisk anordning som släppts ut på marknaden ska säkerställa att
anordningen med tanke på säkerheten överensstämmer med kraven på samma sätt som när den
släpptes ut på marknaden. Det ska dessutom säkerställas att adekvata anvisningar följer med anordningen.
10 a §
Språkkrav
De medföljande anvisningar, uppgifter och märkningar som gäller en säker användning av en
teknisk anordning ska vara på finska och svenska. Dessutom ska försäkran om överensstämmelse
i fråga om den tekniska anordningen finnas på finska och svenska.
Närmare bestämmelser om språket i anvisningarna, uppgifterna och märkningarna samt i försäkran om överensstämmelse samt om möjligheten att avvika från det språkkrav som föreskrivs i
1 mom. i enspråkiga kommuner får utfärdas genom förordning av statsrådet.
12 §
Tillsyn över efterlevnaden av lagen
Arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag, förordningen om
personlig skyddsutrustning och förordningen om linbaneanläggningar.
Bestämmelser om tillsynen finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete (44/2006), i kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning och i kapitel V i förordningen om linbaneanläggningar. Arbetarskyddsmyndigheten svarar för skötseln
av de uppgifter som det i de nämnda kapitlen i förordningarna föreskrivs att marknadstillsynsmyndigheten och medlemsstaten ska sköta.
Särskilda bestämmelser gäller för överensstämmelse med kraven och kontrollen i fråga om tekniska anordningar som är avsedda att användas för eller i betydande omfattning används för enskild konsumtion.
13 §
Straffbestämmelse
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
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1) tillverkarens i 4 § 1 mom. angivna eller med stöd av 4 § 2 mom. föreskrivna skyldighet att se
till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstämmer med kraven,
2) tillverkarens i 5 § 1 mom. angivna eller med stöd av 5 § 2 mom. föreskrivna skyldighet att
visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven, samla den tekniska dokumentationen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar samt förse den tekniska anordningen med krävda märkningar,
3) tillverkarens skyldighet enligt 6 § att förse den tekniska anordningen med namnet på farliga
ämnen, krävda märkningar och bruks- och säkerhetsanvisningar,
4) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att se till att den tekniska anordningen är säker och att den överensstämmer med kraven,
5) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att visa att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven, samla den tekniska dokumentationen, upprätta adekvata bruksanvisningar och andra anvisningar samt förse den tekniska
anordningen med krävda märkningar,
6) skyldigheten enligt 7 § för den som för första gången i sitt eget namn släpper ut den tekniska
anordningen på marknaden eller för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förse den tekniska anordningen med namnet på farliga ämnen, krävda märkningar och
bruks- och säkerhetsanvisningar, eller
7) skyldigheten enligt 9 § för den som vidareöverlåter den tekniska anordningen att försäkra
sig om att den tekniska anordningen överensstämmer med kraven och att anordningen åtföljs av
adekvata anvisningar,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter.
Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för förseelse i fråga om anordningars säkerhet också den dömas som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot
1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 i förordningen om personlig skyddsutrustning eller artikel 11.1 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten överensstämmer med kraven,
2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning eller artikel 11.2 i förordningen om linbaneanläggningar att upprätta den tekniska dokumentationen, utföra eller låta utföra bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse samt förse produkten med CE-märkning,
3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 i förordningen om personlig skyddsutrustning eller artikel 11.4 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkter i serietillverkning överensstämmer med kraven,
4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 8.7 och 8.8. i förordningen om personlig skyddsutrustning eller artikel 11.7 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter eller dokument eller att sådana finns tillgängliga,
5) importörens skyldighet enligt artiklarna 10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om personlig
skyddsutrustning eller artiklarna 13.1, 13.2 och 13.4 i förordningen om linbaneanläggningar att
släppa endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden, att försäkra sig om att
tillverkaren har sörjt för bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprättandet av den tekniska dokumentationen och anbringandet av adekvata märkningar, att produkten försetts med
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CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och dokument,
eller
6) distributörens skyldighet enligt artikel 11.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning
eller artikel 14.2 i förordningen om linbaneanläggningar att säkerställa att produkten försetts med
CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och dokument
samt att tillverkaren och importören har sörjt för att adekvata märkningar gjorts.
Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889).
————
Denna lag träder i kraft den
20 .
Sådan personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019 och som
överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får fortsätta att
tillhandahållas på marknaden efter den 21 april 2019. De intyg över EG-typkontroll och beslut
om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsutrustningen i fråga fortsätter att vara
giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper ut före den dagen.
De delsystem eller säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet, får fortsätta att tillhandahållas på marknaden efter det att lagen trätt i kraft. De
intyg och beslut som beviljats säkerhetskomponenterna i fråga förblir alltjämt i kraft.
De linbaneanläggningar som installerats före ikraftträdandet av denna lag och som överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får tas i bruk efter det att lagen trätt
i kraft.
——————

Lag
om ändring av 50 och 51 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 50 och 51 §, sådana de lyder, 50 § delvis ändrad i lag 492/2011 och 51 § delvis ändrad i lag 482/2015, som följer:
50 §
Polisanmälan och behandling av anmälan
Finns det sannolika skäl att misstänka att någon har begått en gärning som är straffbar enligt en
lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn eller enligt 44 kap. 1 § 1 mom. 8—
10 punkten i strafflagen (39/1889) eller 47 kap. i den lagen, ska arbetarskyddsmyndigheten anmäla detta till polisen för förundersökning. Anmälan behöver emellertid inte göras om gärningen
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med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte kräver att en
anmälan görs.
Vid förundersökningen av en i 1 mom. avsedd gärning ska arbetarskyddsmyndigheten beredas
tillfälle att bli hörd. Åklagaren ska bereda arbetarskyddsmyndigheten tillfälle att avge utlåtande
innan åtalsprövningen avslutas. Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att närvara och yttra sig vid
den muntliga förhandlingen i ärendet vid domstol.
Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte olovligt anlitande av utländsk arbetskraft som
avses i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Särskilda bestämmelser gäller för anmälningsskyldigheten i fråga om utlänningars arbete och för hörande av arbetarskyddsmyndigheten.
51 §
Straffbestämmelser
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 eller 43 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i
strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag än i 38 kap.
2 § 1 mom. i strafflagen.
Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen, om straff för arbetarskyddsbrott i 47 kap. 1 § i strafflagen och om straff för kränkning av arbetstagarrepresentants rättigheter i 47 kap. 4 § i strafflagen.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46, 46 a eller 48 § i denna lag ska, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag, för arbetarskyddsförseelse dömas till böter.
För arbetarskyddsförseelse döms även en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren
som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot framläggningsskyldigheten enligt 53 §.
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Lag
om ändring av strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 44 kap. 1 § och 47 kap. 1 och 8 §, sådana de lyder, 44 kap. 1 § i
lag 600/2013 och 47 kap. 1 och 8 § i lag 397/2012, som följer:
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44 kap.
Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet
1§
Hälsobrott
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med
1) lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) eller Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av
rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, nedan växtskyddsmedelsförordningen,
2) konsumentsäkerhetslagen (920/2011),
3) kemikalielagen (599/2013), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av
en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
nedan Reach-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, nedan
CLP-förordningen, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, nedan biocidförordningen,
4) lagen om kosmetiska produkter (492/2013) eller Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter,
5) hälsoskyddslagen (763/1994),
6) livsmedelslagen (23/2006),
7) lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),
8) lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004),
9) kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, eller
10) kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2009/9/EG
eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats eller beslut i enskilda fall som
meddelats med stöd av nämnda lagar och förordningar tillverkar, behandlar, för eller uppsåtligen
försöker föra in i landet, innehar, lagrar, transporterar, håller till salu, förmedlar eller överlåter varor eller ämnen, preparat eller föremål så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans
liv eller hälsa ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
hälsobrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, döms för hälsobrott
också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med konsumentsäkerhetslagen eller
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats eller beslut i enskilda fall som meddelats med stöd
av den lagen utför, håller till salu eller annars i samband med sin näringsverksamhet överlåter en
konsumenttjänst så att gärningen är ägnad att orsaka fara för någon annans liv eller hälsa.
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47 kap.
Om arbetsbrott
1§
Arbetarskyddsbrott
En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter, eller
2) förorsakar en bristfällighet eller ett missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller gör det möjligt att ett sådant tillstånd fortgår genom att försumma övervakningen av att
arbetarskyddsföreskrifterna iakttas i arbete som lyder under honom eller genom att underlåta att
dra försorg om de ekonomiska, organisatoriska eller övriga förutsättningarna för arbetarskyddet,
ska för arbetarskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Bestämmelser om straff för dödsvållande, vållande av personskada och framkallande av fara
finns i 21 kap. 8—11 och 13 §.
Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbestämmelserna som i arbetarskyddshänseende kan anses vara ringa och för vilka straff föreskrivs i 63 § i arbetarskyddslagen (738/2002), 23 § i lagen
om företagshälsovård (1383/2001) eller 20 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) betraktas dock inte som arbetarskyddsbrott.
8§
Definitioner
I detta kapitel avses med
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsavtalsförhållande eller i ett tjänste- eller
därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande samt den som faktiskt utövar den
beslutanderätt som tillkommer arbetsgivaren,
2) arbetsgivarens företrädare en medlem i ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos en
juridisk person som är arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet,
3) arbetstagare den som står i ett arbetsavtalsförhållande eller i ett tjänste- eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till arbetsgivaren,
4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet som ingår
i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård, lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg eller någon annan lag om arbetarskydd eller som
har utfärdats med stöd av en sådan lag och som ska iakttas i syfte att skydda andra.
Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar tillämpas på
motsvarande sätt också på andra som låter utföra sådant arbete som avses i 3 och 4 § i arbetarskyddslagen och på företrädare för dem, på personer som avses i 7 § i den lagen och på företrädare för dem samt på redare som avses i 4 § 3 punkten i lagen om fartygspersonalens arbets- och
boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och på företrädare för dem.
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Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————

Lag
om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
Denna lag innehåller bestämmelser om överensstämmelse med kraven och tillsynen över
överensstämmelse med kraven i fråga om sådan personlig skyddsutrustning som är avsedd för eller i betydande omfattning används inom enskild konsumtion.
Med personlig skyddsutrustning avses i denna lag personlig skyddsutrustning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning.
2§
Förhållande till annan lagstiftning
Bestämmelser om kraven på personlig skyddsutrustning och skyldigheten att iaktta dessa krav
finns förutom i denna lag även i förordningen om personlig skyddsutrustning.
Bestämmelser om minimikraven på marknadskontrollen och yttre gränskontrollen av produkter som importeras från tredjeländer samt på CE-märkningen av produkter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan
NLF-förordningen.
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 27—29 i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av
vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen.
Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av sådana organ för bedömning av överensstämmelse som avses i kapitel V i förordningen om personlig skyddsutrustning, om tillsynen
över organen och om ändringssökande finns i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom
arbetarskyddet (1053/2010).
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3§
Kraven på personlig skyddsutrustning
Bestämmelser om kraven på personlig skyddsutrustning och skyldigheten att iaktta dessa krav
finns i kapitel I—IV i förordningen om personlig skyddsutrustning.
4§
Språkkrav
De bruksanvisningar, anvisningar, märkningar och uppgifter som avses i artiklarna 8.7, 10.4,
11.2 och 15.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning och i punkt 2.12 i bilaga II till förordningen samt den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i förordningen ska
finnas på finska och svenska.
5§
Styrning av tillsynen
Styrningen av tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag hör till arbets- och
näringsministeriets uppgifter.
6§
Tillsyn
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i kapitel VI i förordningen
om personlig skyddsutrustning, NLF-förordningen och marknadskontrollagen.
7§
Marknadskontrollmyndighet
Säkerhets- och kemikalieverket utövar tillsyn över överensstämmelse med kraven i fråga om
sådan personlig skyddsutrustning enligt denna lag och förordningen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Säkerhets- och kemikalieverket svarar för de
uppgifter som marknadstillsynsmyndigheten och medlemsstaten ska sköta enligt kapitel VI i förordningen om personlig skyddsutrustning.
8§
Rätt att företa inspektioner
Bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att företa inspektioner finns i marknadskontrollagen.
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I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion vidtas endast om
inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns
anledning att misstänka att ett brott som avses i 44 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) har begåtts.
En utomstående expert som avses i 14 § i marknadskontrollagen kan inte ges rätt att vidta
inspektion i 2 mom. avsedda utrymmen som används för boende av permanent natur.
9§
Straffbestämmelser
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.1 i förordningen om personlig skyddsutrustning att
säkerställa att produkten överensstämmer med kraven,
2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning att
upprätta den tekniska dokumentationen, utföra eller låta utföra bedömningen av överensstämmelse med kraven, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse samt förse produkten med CEmärkning,
3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 8.4 i förordningen om personlig skyddsutrustning att
säkerställa att produkter i serieproduktion överensstämmer med kraven,
4) tillverkarens skyldighet enligt artiklarna 8.7 och 8.8. i förordningen om personlig skyddsutrustning att säkerställa att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter eller dokument eller att sådana finns tillgängliga,
5) importörens skyldighet enligt artiklarna 10.1, 10.2 och 10.4 i förordningen om personlig
skyddsutrustning att släppa endast produkter som överensstämmer med kraven ut på marknaden,
att försäkra sig om att tillverkaren har sörjt för bedömningen av överensstämmelse med kraven,
upprättandet av den tekniska dokumentationen och anbringandet av adekvata märkningar, att produkten försetts med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata bruksanvisningar, uppgifter och dokument, eller
6) distributörens skyldighet enligt artikel 11.2 i förordningen om personlig skyddsutrustning
att säkerställa att produkten försetts med CE-märkning och att produkten åtföljs av adekvata
bruksanvisningar, uppgifter och dokument samt att tillverkaren och importören har sörjt för att
adekvata märkningar gjorts,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter.
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/
2010).
Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen.
10 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den
20 .
Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som
är avsedd att användas av konsumenter (1101/2009).
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Sådan personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden före den 21 april 2019 och som
överensstämmer med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får fortsätta att
tillhandahållas på marknaden efter den 21 april 2019. De intyg över EG-typkontroll och beslut
om godkännande som utfärdats för den personliga skyddsutrustningen i fråga fortsätter att vara
giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte löper ut före den dagen.
——————

Lag
om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
I enlighet med riksdagens beslut
ändras 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016) som följer:
1§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på marknadskontrollen av de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för hissäkerhetslagen (1134/2016), lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016), lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016), elsäkerhetslagen (1135/
2016), lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016) och lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter ( / ), om inte något annat
föreskrivs i de lagarna.
Lagen tillämpas dessutom på sådana åtgärder av kontrollmyndigheterna som gäller produkter
som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 mom. och som avses i artiklarna
27—29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, om inte något annat föreskrivs i de nämnda lagarna.
Denna lag träder i kraft den

————
20 .
——————
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Helsingfors 6.3.2018
På riksdagens vägnar

talman

generalsekreterare
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