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

PROPOSmONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att den lag om 
ändring av kemikalielagen som gavs i december 
1992 (ändringslagen från december) skall änd
ras till följ av att ikraftträdandet av avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-avtalet) har uppskjutits. Syftet med pro
positionen är att eliminera vissa problem som 
sammanhänger med att ändringslagen, i likhet 
med andra motsvarande EES-lagar, träder i 
kraft först vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning. -

Genom ändringslagen från december ändra
des ikraftträdelsestadgandet i den ursprungliga 
kemikalielagen av år 1989 så att lagens stad
ganden om miljöfarliga kemikalier skulle ha 

trätt i kraft den l december 1993. Enligt 
propositionen träder stadgandena om miljöfar
liga kemikalier i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. Ändringen förut
sätter dessutom att de övergångsstadganden i 
kemikalielagen som ändrades genom 1992-års 
ändringslag ses över. 

Vissa stadganden i ändringslagen från de
cember kan sättas i kraft oberoende av EES
avtalet. Enligt propositionen skall dessa stad
ganden träda i kraft den l juli 1993. Däremot 
skall de stadganden som är intimt förbundna 
med EES-avtalet alltjämt träda i kraft vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Lagen avses träda i kraft den l juli 1993. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Lagen om ändring av kemikalielagen 
(1412/92), nedan ändringslagen, träder i kraft 
vid en tidpunkt som bestäms genom förord
ning. Kemikalielagens (744/89) förpliktelser 
gällande miljöfarliga kemikalier skulle enligt 
ändringslagen träda i kraft den l januari 1993. 
Ett skyddsinformationsblad om miljöfarliga 
kemikalier skall enligt ändringslagen utarbetas 
senast den 31 oktober 1993. Industriell hante
ring och upplagring samt industriell hantering 
och upplagring av miljöfarliga kemikalier i liten 
skala som inletts innan lagen har trätt i kraft 
skall anmälas senast den l januari 1994. 

Några stadganden på lägre nivå kunde inte 
utfårdas om miljöfarliga kemikalier den l 
januari 1993, eftersom EES-avtalet, i motsats 

330467G 

till vad som förutspåddes när regeringspropo
sitionen avläts, inte trädde i kraft vid denna 
tidpunkt. Därför föreslås att förpliktelserna 
gällande miljöfarliga kemikalier skall träda i 
kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning. Eftersom lagen inte trädde i kraft 
den l januari 1993, är de lagstadgade över
gångstiderna för utarbetande av skyddsinfor
mationsblad och uppfyllandet av förpliktelser
na gällande industriell hantering och upplag
ring inte tillräckligt långa. Därför föreslås att 
övergångsstadgandena ändras så att ovan av
sedda förpliktelser skall fullgöras senast vid en 
tidpunkt som bestäms genom förordning. 

Lagen om ändring av kemikalielagen inne
håller flera sådana stadganden som kan sättas 
i kraft oberoende av ett eventuellt EES-avtal. 
Dessa stadganden bör träda i kraft så snart 
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som möjligt, för att stadganden på lägre nivå 
skall kunna ges så att näringsidkarna får tid på 
sig att verkställa förpliktelserna i lagen innan 
EES-avtalet träder i kraft. Enligt bilaga II, 
punkt XV, Farliga ämnen, i EES-avtalet skall 
Finland iaktta Europeiska gemenskapernas be
stämmelser om klassificering, förpackning och 
märkning av farliga ämnen och preparat från 
och med den l november 1993. Den förplik
telse att lämna uppgifter om ämnen som är i 
bruk som ingår i 18 a § och de förpliktelser 
gällande förfarandet vid anmälan om nya 
ämnen som ingår i 20 § l mom., 21 § l mom. 
samt 22 och 23 §§ i ändringslagen förutsätter ett 
gällande EES-avtal, och därför skall dessa 
paragrafer träda i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

l. Propositionens verkningar 

Propositionen har varken ekonomiska verk
ningar eller verkningar i fråga om organisation 
och personal. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har på initiativ av miljöminis
teriet och handels- och industriministeriet be
retts som tjänsteuppdrag vid social- och hälso
vårdsministeriet i samarbete med de ovan 
nämnda ministerierna. Inga utlåtanden har 
begärts om propositionen. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

63 §. Ikraftträdande. Enligt paragrafen träder 
de förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§ som gäller 
miljöfarliga kemikalier i kraft den l januari 
1993. Av dessa stadganden stadgas i 17 § om 
kemikaliers emballage och om skyldigheten att 
lämna information om kemikalier, i 32 § om 
tillståndsberoende och anmälningsskyldighet 
när det gäller industriell hantering och upplag
ring av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt 
i 33 § om förutsättningar för beviljande av 
tillstånd och behandling av anmälan. Närmare 
stadganden om dessa förpliktelser utfärdas med 
stöd av lagens 19 och 35 §§ genom förordning. 

Närmare stadganden om förpliktelser gäi
lande miljöfarliga kemikalier utfärdas genom 
förordningar och ministeriebeslut som ges med 
stöd av lagen. Några stadganden på lägre nivå 
kunde dock inte utfärdas den l januari 1993, 
eftersom EES-avtalet inte trädde i kraft vid 
denna tidpunkt. Därför föreslås att förpliktel
serna i kemikalielagen gällande miljöfarliga 
kemikalier skall träda i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

65 §. Givande av skyddsinformationsblad. En
ligt paragrafen skall den verksamhetsidkare 
som svarar för att en kemikalie introduceras på 
marknaden eller överlåts för ibruktagande ut-

. arbeta ett skyddsinformationsblad om miljöfar-

liga kemikalier före den 31 oktober 1993. 
Eftersom det ännu är osäkert när EES-avtalet 
kommer att träda i· kraft, bör det aktuella 
övergångsstadgandets ikraftträdande stadgas 
genom förordning enligt när avtalet träder i 
kraft. 

68 a och 68 b §§. Tillstånd och anmälan som 
gäller industriell hantering och upplagring av 
miljtJfarliga kemikalier. Anmälan som gäller 
industriell hantering och upplagring i liten skala. 
Enligt både 68 a § 2 mom. och 68 b § 2 mom. 
skall en verksamhetsidkare före den l januari 
1994 anmäla sådan i 32 § avsedd industriell 
hantering och upplagring av farliga kemikalier 
som inletts innan lagen har trätt i kraft. 
Avsikten har varit att verksamhetsidkaren från 
ikraftträdandet skall ha minst ett år på sig att 
göra denna anmälan. Därför föreslås att ovan 
nämnda moment ändras så att det skall vara 
möjligt att genom förordning bestämma den 
tidpunkt då verksamhetsidkaren senast skall 
göra sin anmälan. Samtidigt föreslås vissa 
sådana tekniska ändringar i dessa moment och 
i 68 a § l mom. som förtydligar tolkningen och 
tillämpningen av momenten beträffande sådana 
funktioner som fått tillstånd eller godkännande 
enligt tidigare stadganden. 

I 68 b § l mom. stadgas om sådana fall där 
verksamhetsidkaren inte behöver göra en an
mälan om industriell hantering och upplagring 
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i liten skala enligt 32 § 3 mom. Det föreslås att 
momentet ändras så att även den som enligt 
förordningen om industriell hantering och upp
lagring av farliga kemikalier (682/90) har gjort 
en anmälan till brandchefen om mindre indu
striell hantering och upplagring av brännbara 
gaser och vätskor inte behöver göra ovan 
nämnda anmälan. En anmälan som gjorts till 
kommunens brandchef motsvarar till sitt inne
håll sådana andra tillstånd, anmälningar och 
godkännanden som nämns i 68 b § l mom. 
Andringslagens ikraftträdelsestadgande. De för
pliktelser enligt kemikalielagen som kan verk
ställas i Finland oberoende av ett eventuellt 
EES-avtal bör sättas i kraft så snart som 
möjligt, för att de stadganden på lägre nivå och 

bestämmelser som skall utfärdas med stöd av 
lagen skall kunna ges så att verksamhetsidkar
na får tid på sig att verkställa de nya förplik
telserna. Det är meningen att de stadganden 
som har samband med EES-avtalet skall träda 
i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l juli 1993. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om ändring av kemikalielagen (1412/92) 63 § l mom., 65 §, 

68 a§ l mom. l punkten och 2 mom., 68 b§ l mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. samt l mom. 
i ikraftträdelsestadgandet samt 

fogas till 68 b§ l mom. en ny 5 punkt som följer: 

63 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l september 
1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§som 
gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid 
en tidpunkt som bestäms genom förordning. 

65 § 

Givande av skyddsinformationsblad 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av en kemikalie eller en annan verksamhetsid
kare som svarar för att en kemikalie introdu
ceras på marknaden eller överlåts för ibrukta
gande skall senast vid en tidpunkt som bestäms 
genom förordning utarbeta ett skyddsinforma
tionsblad enligt 17 § om kemikalier som klas
sificerats såsom miljöfarliga eller kemikalier 
som medför fara för miljön. 

68 a§ 
Tillstånd och anmälan som gäller industriell 
hantering och upplagring av miljöfarliga kemi

kalier 

Tillstånd får industriell hantering och upp
lagring av miljöfarliga kemikalier enligt 32 § l 
och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan 
göras av den 

l) som har tillstånd får industriell hantering 
eller upplagring av kemikalier enligt fårord
ningen om industriell hantering och upplagring 
av farliga kemikalier (682/90) eller som har 
gjort en sådan anmälan om industriell hante
ring och upplagring av kemikalier som avses i 
förordningen, 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. för den 
aktuella verksamheten eller som inte har gjort 
anmälan om verksamheten enligt l mom. skall 
för industriell hantering eller upplagring enligt 
32 § l och 2 mom. som inletts innan denna lag 
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har trätt i kraft senast vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning göra en anmälan till 
tekniska kontrollcentralen eller dess distrikts
byrå. 

68 b§ 

Anmälan som gäller industriell hantering och 
upplagring i liten skala 

Anmälan om industriell hantering och upp
lagring i liten skala enligt 32 § 3 m om. behöver 
inte göras av den 

3) vars verksamhet på det sätt som anges i 
förordningen om brännbara vätskor har god
känts vid brandmyndighetens besiktning, 

4) som har gjort en anmälan enligt 36 §, 
sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 
(744/89) eller 

5) som har gjort en anmälan enligt förord
ningen om industriell hantering och upplagring 
av farliga kemikalier (682/90) om mindre indu-

Helsingfors den 14 maj 1993 

striell hantering eller upplagring av brännbara 
gaser eller vätskor till brandchefen i kommu
nen. 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. för den 
aktuella verksamheten eller som inte har gjort 
anmälan om verksamheten skall för industriell 
hantering och upplagring enligt 32 § 3 m om. 
som inletts innan denna lag har trätt i kraft 
senast vid en tidpunkt som bestäms genom 
förordning göra en anmälan till den kommu
nala kemikalietillsynsmyndigheten. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1993. 
Lagens 18 a §, 20 § l mom., 21 § l mom. samt 
22 och 23 §§ träder likväl i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1993. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 
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Bilaga 
Lag 

om ändring av lagen om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 18 december 1992 om ändring av kemikalielagen (1412/92) 63 §l mom., 65 §, 

68 a § l mom. l punkten och 2 mom., 68 b§ l mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. samt l mom. 
i ikraftträdelsestadgandet samt 

fogas till 68 b § l mom. en ny 5 punkt som följer: 

Gällande lydelse 

63 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l september 
1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§som 
gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft den 
l januari 1993. 

65 § 

Givande av skyddsinformationsblad 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av en kemikalie eller en annan verksamhetsid
kare som svarar för att en kemikalie introdu
ceras på marknaden eller överlåts för ibrukta
gande skall före den 31 oktober 1993 utarbeta 
ett skyddsinformationsblad enligt 17 § om ke
mikalier som klassificerats såsom miljöfarliga 
eller kemikalier som medför fara för miljön. 

Föreslagen lydelse 

63 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l september 
1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§som 
gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid 
en tidpunkt som bestäms genom förordning. 

65 § 

Givande av skyddsinformationsblad 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av en kemikalie eller en annan verksamhetsid
kare som svarar för att en kemikalie introdu
ceras på marknaden eller överlåts för ibrukta
gande skall senast vid en tidpunkt som bestäms 
genom förordning utarbeta ett skyddsinforma
tionsblad enligt 17 § om kemikalier som klas
sificerats såsom miljöfarliga eller kemikalier 
som medför fara för miljön. 

68 a§ 

Tillstånd och anmälan som gäller industriell 
hantering och upplagring av miljöfarliga 

kemikalier 

Tillstånd för industriell hantering och up
plagring av miljöfarliga kemikalier enligt 32 § l 
och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan 
göras av den 

l) som har tillstånd enligt 32 §, sådan den 
lyder i lag av den 14 augusti 1989 (744/89), då 
denna lag träder i kraft eller som har gjort en 
sådan anmälan som avses i paragrafen, 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. eller som inte 

l) som har tillstånd för industriell hantering 
eller upplagring av kemikalier enligt förordning
en om industriell hantering och upplagring av 
farliga kemikalier ( 682190) eller som har gjort 
en sådan anmälan om industriell hantering och 
upplagring av kemikalier som avses i förordning-
en, 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. för den 
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Gällande lydelse 

har gjort anmälan enligt l mom. skall för 
industriell hantering eller upplagring enligt 32 § 
l och 2 mom. som inletts innan denna lag har 
trätt i kraft före den l januari 1994 göra en 
anmälan till tekniska kontrollcentralen eller 
dess distriktsbyrå. 

Föreslagen lydelse 

aktuella verksamheten eller som inte har gjort 
anmälan om verksamheten enligt l mom. skall 
för industriell hantering eller upplagring enligt 
32 § l och 2 mom. som inletts innan denna lag 
har trätt i kraft senast vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning göra en anmälan till 
tekniska kontrollcentralen eller dess distrikts
byrå. 

68 b§ 

Anmälan som gäller industriell hantering och 
upplagring i liten skala 

Anmälan om industriell hantering och up
plagring i liten skala enligt 32 § 3 mom. 
behöver inte göras av den 

3) vars verksamhet på det sätt som anges i 
förordningen om brännbara vätskor har god
känts vid brandmyndighetens besiktning eller 

4) som har gjort anmälan enligt 36 §, sådan 
den lyder i lag av den 14 augusti 1989 (744/89). 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. eller som inte 
har gjort anmälan skall för industriell hante
ring och upplagring enligt 32 § 3 mom. som 
inletts innan denna lag har trätt i kraft före den 
l janu~ri 1994 göra en anmälan till den 
kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

3) vars verksamhet på det sätt som anges i 
förordningen om brännbara vätskor har god
känts vid brandmyndighetens besiktning, 

4) som har gjort en anmälan enligt 36 §, 
sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 
(744/89) eller 

5) som har gjort en anmälan enligt förord
ningen om industriell hantering och upplagring 
av farliga kemikalier ( 682190) om mindre indu
striell hantering eller upplagring· av brännbara 
gaser eller vätskor till brandchefen i kommunen. 

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd 
eller godkännande enligt l mom. för den 
aktuella verksamheten eller som inte har gjort 
anmälan om verksamheten skall för industriell 
hantering och upplagring enligt 32 § 3 mom. 
som inletts innan denna lag har trätt i kraft 
före en tidpunkt som bestäms genom förordning 
göra en anmälan till den kommunala kemika
lietillsynsmyndigheten. 

Denna lag träder i kraft den J juli J993. 
Lagens J8 a§, 20 §J mom., 2J §J mom. samt 
22 och 23 § § träder likväl i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

Denna lag träder i kraft den 
J993. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förut
sätter får vidtas innan den träder i kraft. 


