
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvv om ändring av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar RP 139/2021 rdEkUB 2/2022 rd Utgiven i Helsingfors den 7 april 2022

249/2022

Lag
 om ändring av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säker-

hetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem

som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016) 4 § 22 punk-
ten, 5 och 23 § samt 24 § 2 och 3 mom., och

fogas till 4 § en ny 23 punkt, till 24 § 1 mom. nya 14 och 15 punkter och till 24 § ett nytt
4 mom. som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

22) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en produkt överens-
stämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskri-
ver CE-märkning,

23) leverantör av distributionstjänster en sådan fysisk eller juridisk person som avses
i artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och
förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförord-
ningen.

5 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överens-
stämmelse samt för CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen. 

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i mark-
nadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndig-
heternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). 

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska ak-
törer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknads-
kontrollförordningen.
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Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och sökande av
ändring i anmälda organs beslut finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
(278/2016).

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (1135/2016).
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen.
Bestämmelser om förhindrande av explosioner och skydd mot explosioner finns i lagen

om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

23 §

Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett anmält organs beslut. Bestämmelser om begäran
av omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång
i förvaltningsärenden (808/2019).

24 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare
eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentatio-
nen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt att säkerställa att mark-
nadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen,

15) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare
eller importör att ge information och dokumentation,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för över-
trädelse av bestämmelserna om utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i
explosionsfarliga omgivningar dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för över-
trädelse av bestämmelserna om utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i
explosionsfarliga omgivningar också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
bryter mot

1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares
representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran
om överensstämmelse och teknisk dokumentation,

2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares
representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumenta-
tion,

3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkares
representant eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk,

4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares
representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och
minska riskerna.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som meddelats med stöd av denna lag
och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 1 och
2 mom.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse
(187/2010).

————
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.
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