Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen
vidta åtgärder också i fråga om brister i
om ädelmetallarbeten skall ändras så att defi- stämplarna.
nitionerna på ädelmetall och ädelmetallarbete
Lagen avses träda i kraft så snart som möjpreciseras samt att en kombination av ko n- ligt efter det att den har antagits och blivit
trollstämpel och finhaltsstämpel tillåts. Dess- stadfäst.
utom utvidgas tillsynsmyndighetens rätt att
—————
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MOTIVERING
1.

Nuläge och föreslagna ändring ar

En lag om ädelmetallarbeten trädde i kraft
vid ingången av 2001. Till lagens tilläm pningsområde hör ädelmetallarbeten, vilka i
väsentlig mån används för enskild förbrukning. I lagen ställs krav på de ädelmetallarbeten som skall släppas ut på marknaden och
säljas vad gäller deras finhalter och de
stämplar som skall användas. Lagen innehåller också bestämmelser som behövs för
marknadstillsynen och annan tillsyn över att
lagen följs.
Genom ändringarna justeras lagens bestämmelser utgående från praktiska erfar enheter och de upptäckter som gjorts vid marknadstillsynen.
Det föreslås att 2 § skall ändras så att i definitionen på ädelmetall i punkt 1 i paragrafen stryks legeringar och dessa sätts i stället
till i definitionen på ädelmetallarbeten i
punkt 2. Efter ändringen är ädelmetall en-

liga stämplar som i fråga om de krav som
har ställts på ädelmetallarbeten i 3 §. Vid
marknadstillsynen över ädelmetall arbeten
har många bristfälligt och oklart stämplade arbeten upptäckts. Det vanligaste problemet är att en registrerad namnstämpel
saknas, vilket gör att den ansvariga parten inte kan individualiseras. Kontrollmyndighetens nuvarande rätt att endast
anmärka på detta är inte tillräckligt för att
korrigera bristerna eller dra bort produkterna från marknaden.
2.

Propositionens verkningar

Propositionen har inga verkningar på statsekonomin och inte heller i fråga om organisation eller personal. Propositionen för-

bättrar verksamhetsbetingelserna för små
företag.
3.

Beredningen av propositionen

dast fin ädelmetall (guld, silver och platina), och i 3 § regleras minimihalterna för
de legeringar av ädelmetaller som skall
användas i arbetena. Denna ändring undanröjer meningsskiljaktigheterna i fråga
om tolkningen av vilka finhalter som tilllåts i legeringar av ädelmetaller.

Propositionen har sänts på remiss till centrala myndigheter, ädelmetallbranschens organisationer, industri och utbildningsinrättningar samt till kontrollorganet. I remissvaren förhöll man sig positivt till de föreslag-

Det föreslås att 4 § 2 och 3 mom. skall ändras så att det tillåts att ett ädelmetallarbete
släpps ut på marknaden också med en ko mbination av kontrollorganets kontrollstämpel
och finhaltsstämpel. Ändringen underlättar
verksamheten för sådana små företag som
inte har skaffat sig en egen namnstämpel.

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet.

Ett förfarande av den typ som föreslås i
propositionen är redan i bruk i vissa av
Europeiska unionens medlemsstater.
Det föreslås att till 11 § 1 mom. skall fogas
en hänvisning till 4 § vid sidan av hänvisningen till 3 § som redan finns där. Ändringen ger tillsynsmyndigheten rätt att vidta
samma åtgärder också i fråga om bristfäl-

na reformerna. Under beredningens gång
har ärendet tagits upp vid det forum för
ädelmetallarbeten som kontrollmyndigheten upprätthåller.

4.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag
om ändring av lagen om ädelmetallarbeten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1029/2000) 2 § 1 och 2 punkten, 4 § 2 och 3 mom. samt det inledande stycket i 11 § som följer:

släpps ut på marknaden eller säljs.

2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) ädelmetall fint guld, fint silver och fin
platina,
2) ädelmetallarbete ett föremål som helt eller delvis har tillverkats av ädelmetaller eller

Tillverkaren eller den som släpper ut ett
ädelmetallarbete på marknaden svarar för att
det har åtminstone de stämplar om vilka bestäms i 2 mom. som ett bevis på att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven.
——————————————
11 §

legeringar av dessa,
——————————————

En produkt som inte motsvarar kraven
Om det vid tillsynen konstateras att ett
ädelmetallarbete inte uppfyller kraven enligt
3 eller 4 §, har tillsynsmyndigheten rätt att
——————————————

4§
Stämplar och ansvar

——————————————
Ett ädelmetallarbete skall vara försett med
———
namnstämpel och finhaltsstämpel eller ko nDenna lag träder i kraft den
trollstämpel och finhaltsstämpel när det
—————

2005

Helsingfors den 12 november 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av lagen om ädelmetallarbeten
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 1 december 2000 om ädelmetallarbeten (1029/2000) 2 § 1 och 2 punkten, 4 § 2 och 3 mom. samt det inledande stycket i 11 § som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
2§

2§

Definitioner

Definitioner

I denna lag avses med
1) ädelmetall fint guld, fint silver och fin
platina samt legeringar av dessa,
2) ädelmetallarbete ett föremål som helt
eller delvis har tillverkats av ädelmetaller,
——————————————

I denna lag avses med
1) ädelmetall fint guld, fint silver och fin
platina,
2) ädelmetallarbete ett föremål som helt
eller delvis har tillverkats av ädelmetaller eller legeringar av dessa,
— — — — — — — — —— — — — —

4§
Stämplar och ansvar
——————————————
Ett ädelmetallarbete skall vara försett
med namnstämpel och finhaltsstämpel när
det släpps ut på marknaden eller säljs.
Tillverkaren eller den som är ansvarig för
utsläppandet på marknaden skall förse ett
ädelmetallarbete med namn- och finhaltsstämpel som ett bevis på att ädelmetallarbetet stämmer överens med kraven.
——————————————
11 §
En produkt som inte motsvarar kraven
Om det vid tillsynen konstateras att ett
ädelmetallarbete inte uppfyller kraven enligt
3 §, har tillsynsmyndigheten rätt att
——————————————

4§
Stämplar och ansvar
— — — — — — — — —— — — — —
Ett ädelmetallarbete skall vara försett med
namnstämpel och finhaltsstämpel eller kontrollstämpel och finhaltsstämpel när det
släpps ut på marknaden eller säljs.
Tillverkaren eller den som släpper ut ett
ädelmetallarbete på marknaden svarar för
att det har åtminstone de stämplar om vilka
bestäms i 2 mom. som ett bevis på att äde lmetallarbetet stämmer överens med kraven.
— — — — — — — — —— — — — —
11 §
En produkt som inte motsvarar kraven
Om det vid tillsynen konstateras att ett
ädelmetallarbete inte uppfyller kraven enligt
3 eller 4 §, har tillsynsmyndigheten rätt att
— — — — — — — — —— — — — —
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———
Denna lag träder i kraft den 2005.
———

