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Lag
om ändring av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av 

konsumenter 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsu-

menter (218/2018) 2 och 6 § samt
fogas till 9 § 1 mom. nya 7–11 punkter som följer:

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 en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska ak-
törer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstäm-
melse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna
(EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

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), ned-
an marknadskontrollagen.

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överens-
stämmelse och 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.

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 be-
dömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010).

6 §

Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag finns i kapitel VI i förord-
ningen om personlig skyddsutrustning, marknadskontrollförordningen och marknadskon-
trollagen.
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9 §

Straffbestämmelser

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

7) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares
representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om
överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats,

8) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare,
importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att hålla försäk-
ran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknads-
kontrollmyndigheten under den period som krävs samt att säkerställa att marknadskon-
trollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen,

9) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare,
importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att på en moti-
verad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge den myndigheten all information
och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på
ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten,

10) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare,
importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera
marknadskontrollmyndigheten om en produkt som utgör en risk,

11) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare,
importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att se till att
omedelbara behövliga korrigerande åtgärder vidtas om en produkt inte överensstämmer
med de krav som gäller den eller, om detta inte är möjligt, att minska de risker som den
produkten medför,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
förseelse i fråga om anordningars säkerhet dömas till böter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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