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Regeringens proposition till Riksdagen med iörslag till lag 
om ändring av 8 och 48 a § kemikalielagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att kemikalie
lagen skall ändras så att uppdraget att föra 
det produktregister som hör till kemikaliere
gistret inom social- och hälsovårdsministeri
ets förvaltningsområde kan överföras från 
social- och hälsovårdsministeriet till social-

1. N uläge och iöreslagna ändringar 

Enligt 48 a § 2 mom. kemikalielagen 
(7 44/ 1989) skall tillverkaren, importören 
eller distributören av kemikalier eller andra 
verksamhetsidkare som svarar för att en ke
mikalie släpps ut på marknaden eller över
låts för ibruktagande i Finland, med ett 
skyddsinformationsblad tillställa social- och 
hälsovårdsministeriet uppgifter om kemikali
er som är avsedda för industriellt eller pro
fessionellt bruk. Social- och hälsovårdsmi
nisteriets arbetarskyddsavdelning för ett pro
duktregister över uppgifterna. Registret utgör 
en del av det kemikalieregister som upprät
thålls av den tillsynsmyndighet som avses i 
kemikalie lagen. 

Enligt 4 ~ kemikalielagen utövar social
och hälsovardsministeriet den högsta led
ningen och styrningen av tillsynen över efter 
levnaden av lagen, då det gäller att förebyg
ga och avvärja kemikalieskador på hälsan. 
Den högsta tillsynen ankommer enli&t 5 § 
till denna del på social- och hälsovardens 
produkttillsynscentral, som har till uppgift 
att upprätthålla kemikalieregistrets. Social
och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsav
delning har i egenskap av särskild tillsyns
myndighet enligt 8 § l mom. till uppgift att 
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och hälsovårdens produkttillsynscentraL 
Uppgifter om kemikalier skall tillställas pro
dukttillsynscentralen i stället för ministeriet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft 
den l april 1998. 

upprätthålla kemikalieregistret i fråga om 
produktregistret över kemikalier. Som sär
skilda tillsynsmyndigheter ver,kar enligt 8 § 
även arbetarskyddsmyndigheterna enligt vad 
som bestäms om tillsynen över arbetarskyd
det. Arbetarskyddsmyndigheterna skall till
sammans med övriga myndigheter som ut
övar tillsyn över iakttagandet av lagen över
vaka klassificering och märkning av och 
skyddsinformationsbladen för samt lämnan
det av annan information om kemikalier som 
används i arbetet samt iakttagandet av be
gränsningar och förbud som gäller kemikali
er. 

Innehållet i arbetarskyddsmyndigheternas 
tillsyn bestäms i första hand enligt 40 a § 
lagen om skydd i arbete (299/1958). Be
stämmelser om tillsyn över marknaden och 
om annat tillsynsförfarande ingår i lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet och om 
sökande av ändring i arbetarskyddsärenden 
(13111973). 

Det föreslås att registreringen av kemika
lieuppgifter inom social- och hälsovårdsmi
nisteriet förvaltningsområde skall koncentre
ras till social- och hälsovårdens produkttill
synscentraL Upprätthållandet av kemikalie
registret inom förvaltningsområdet ankom
mer även till övriga delar på produkttill-
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synscentralen. Upprätthållandet av register 
hör inte till mimsteriet i dess egenskap av 
företrädare för regeringen och ledare för för
valtningsområdet. Därför föreslås att 48 a § 
kemikalielagen ändras så att up~;>gifterna i 
registret skall tillställas produkttillsynscen
tralen i stället för ministeriet. Det föreslås att 
8 § l mom. kemikalielagen, som gäller mi
nisteriets ställning som upprätthållare av ke
mikalieregistret, upphävs som obehövligt. 
Till övriga delar vidtas åtgärder i anslutning 
till överföringen av kemikalieregistret pro
duktregister genom en ändring av kemikalie
förordningen (675/1993) och interna beslut 
inom förvaltningen. 

2. Propositionens verkningar 

En koncentrering av upprätthållandet av 
kemikalieregistret till soctal- och hälsovår
dens produkttillsynscentral effektiverar ke
mikaheregistrets verksamhet och expertser
vicen inom kemikaliesäkerheten. 

Den produktregisterenhet som skall inrät
tas vid produkttillsynscentralen betjänar både 
ministeriets arbetarskyddsavdelning och av
delningen för förebyggande social- och häl
sovårdspolitik. Produktregisterenheten ger 
expertstöd för den tillsyn över marknadsfö
ringen av kemikalier som arbetarskyddsför
valtningen utövar bl.a. i uppgifter som har 
anknytning till kontrollen av produktuppgif
ter om kemikalier. 

A v sikten är att till den produktregisteren-

het som skall inrättas vid produktillsynsen
heten överföra åtta tjänster från social- och 
hälsovårdsministeriet samt vidare inrätta er
forderliga nya tjänster. 

Kostnaderna för de produktregisteruppgif
ter som föreslås att överföra till produktill
synscentralen samt de tilläggskostnader som 
orsakas av överföringen kan finansieras med 
bruksavgifter för produktregistret 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet ut
gående från en gemensam promemoria för 
vederbörande avdelningar och det mottagan
de ämbetsverket. Vid beredningen har beak
tats de principer som finansministeriets cen
tralförvaltningsarbetsgrupp (1998:2) har 
framfört om förvaltningspolitiken inom 
staJssamfundet. 

Overföringen har behandlats i aktuella 
samarbetsorgan vid ämbetsverken och med 
personalen. De centrala arbetsmarknadsor
ganisationerna har inga kommentarer till 
propositionen. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l april 
1998. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av 8 och 48 § kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 8 § l mom., samt 
ändras 48 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 12/1997, som följer: 

3 

48 a§ 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av kemikalier eller andra verksamhetsidkare 
som svarar för att en kemikalie släpps ut på 
marknaden eller överlåts för ibruktagande i 
Finland skall tillställa social- och hälsovår
dens produkttillsynscentral uppgifter om en 
kemikalie som avses i 17 § 3 mom. 

Genom förordning bestäms närmare om 
hur uppgifterna skall lämnas. Detaljerade 
föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas 
meddelas genom beslut av det ministerium 
som ansvarar för arbetarskyddet och tillsy
nen över detta. 

Helsingfors den 27 februari 1998 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister T erttu H uttu-Juntunen 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 8 och 48 § kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 8 § l mom., samt 
ändras 48 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 12/1997, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8§ 8§ 

Arbetarskyddsstyrelsen deltar i tillsynen (l mom. upphävs) 
över iakttagandet av denna lag på det sätt 
som stadgas nedan. 

48 a§ 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av kemikalier eller andra verksamhetsidekare 
som svarar för att en kemikalie släpps ut på 
marknaden eller överlåts för ibruktagande i 
Finland, skall med ett sydssinformationsblad 
tillställa det ministerium till vars verkssam
hetsområde arbetarskyddet och tillsynen över 
det hör uppgifter om en kemikalie som av
ses i 17 § 3 mom. 

Genom förordning stadgas närmare om hur 
uppgifterna skall lämnas i form av ett 
skyddsinformationsblad. Detaljerade före
skrifter om hur uppgifterna skall tillställas 
meddelas genom beslut av det ministerium 
som avses i 2 mom. 

Tillverkaren, importören eller distributören 
av kemikalier eller andra verksamhetsidkare 
som svarar för att en kemikalie släpps ut på 
marknaden eller överlåts för ibruktagande i 
Finland skall tillställa social- och hälsovår
dens produkttillsynscentral uppgifter om en 
kemikalie som avses i 17 § 3 mom. 

Genom förordning bestäms närmare om 
hur uppgifterna skall lämnas. Detaljerade 
föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas 
meddelas genom beslut av det ministerium 
som ansvarar för arbetarskyddet och tillsy
nen över detta. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 


