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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av kemikalielagen, lagen om bekämpningsmedel och 
21 § hälsoskyddslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att preparat 
avsedda att förstöra organismer, dvs. biocid
preparat, skall godkännas innan de släpps ut 
på marknaden och innan de används. Euro
paparlamentets och rådets direktiv om ut
släppande av biocidprodukter på marknaden 
(biociddirektivet) förutsätter att biocidprepa
rat godkänns. Bestämmelser om förfarandet 
för godkännande skall ingå i kemikalielagen. 
Detta förfarande skall omfatta både kemiska 
och biologiska biocidpreparat, vilket innebär 
att tillämpningsområdet för kemikalielagen 
utvidgas. Bestämmelserna om godkännande 
av bekämpningsmedel i lagen om bekämp
ningsmedel skall slopas till den del de gäller 
andra bekämpningsmedel än sådana som 
används inom växtproduktion. Lagen om 
bekämpningsmedel skall således gälla endast 
sådana växtskyddsmedel som avses i rådets 
direktiv om utsläppande av växtskyddsmedel 
på marknaden. 

Förfarandet för godkännande skall under 
en övergångsperiod ersätta de nuvarande 
förfarandena för godkännande av skyddske
mikalier och andra bekämpningsmedel än 
växtskyddsmedel. Det nya förfarandet skall 
dessutom omfatta flera sådana preparatgrup
per som hittills inte har förhandsgranskats i 
Finland. Med avvikelse från den allmänna 
övergångsbestämmelsen skall godkännande 
av medel som används på fartyg och under
vattenskonstruktioner för att motverka på
växt (antifoulingmedel) sökas redan före den 
l januari 2002. 

Som biocidpreparat godkänns ett preparat 
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vars verksamma ämnen har godkänts i en 
bilaga till biociddirektivet och som vid an
vändningen inte orsakar uppenbar fara för 
hälsan eller miljön samt som är tillräckligt 
effektivt och lämpligt för sitt användnings
ändamål. Beroende på preparattypen fattas 
beslutet om godkännande antingen av Soci
al- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
eller av Finlands miljöcentraL 

Utöver bestämmelserna om biocidpreparat 
föreslås att även vissa andra ändringar görs i 
kemikalielagen. Den viktigaste ändringen 
gäller intagandet av en skyldighet att välja 
mindre farliga kemikalier eller metoder i 
kemikalielagens allmänna bestämmelser. 
Denna skyldighet innebär att verksamhetsid
karen när det rimligtvis är möjligt skall välja 
att använda den kemikalie eller metod som 
medför minst risk för hälsan och miljön. 

Största delen av de förslagna lagändringar
na baserar sig på biociddirektivet A v sikten 
med direktivet är att harmonisera lagstift
ningen om utsläppande av biocidpreparat på 
marknaden i Europeiska unionens medlems
stater. Direktivet innehåller bl.a. bestämmel
ser om förfarandet för godkännande av bio
cidpreparaten och biocidpreparatens verk
samma ämnen och om förutsättningarna för 
godkännande. 

Propositionen hänför sig till budgetpropo
sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 13 maj 2000. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Målet för kemikalielagstiftningen är att 
förebygga skador på hälsa, milJö och egen
dom. I flera länder har man gatt in för att 
reglera vissa potentiellt farliga kemikalieg
rupper med hjälp av en särskild förhands
granskning. Anledningen till detta är både 
människornas och miljöns exponering vid 
användningen av dessa produkter och äm
nenas biologiska aktivitet, som innebär att 
ämnena kan medföra fara för både hälsan 
och miljön. Till de vanligaste kemikalieg
rupper som skall förhandsgranskas hör be
kämpningsmedel som används inom jord
bruket, läkemedelspreparat och skyddskemi
kalier som används inom industrin. Med 
hjälp av förhandsgranskningen försöker man 
förebygga att preparaten orsakar skador på 
hälsan eller i miljön samt säkerställa att pre
paraten är tillräckligt effektiva och använd
bara. 

I Finland finns för närvarande bestämmel
ser om förfaranden för förhandsgranskning 
av bl.a. bekämpningsmedel, läkemedel och 
veterinärläkemedel samt träskydds- och 
slembekämpningskemikalier. När det gäller 
sådana nya ämnen som avses i kemikaliela
gen finns bestämmelser om ett med för
handsgranskningen jämförbart anmälnings
förfarande, i samband med vilket ämnets 
risker för hälsan och miljön bedöms. 

Bestämmelserna om och förfarandena för 
förhandsgranskning av olika preparatgrupper 
skiljer sig ofta från varandra i olika länder, 
vilket orsakar tekniska hinder för handeln. I 
syfte att undanröja handelshindren och sam
tidigt säkerställa en hög nivå på skyddet har 
förfarandena för förhandsgranskning av flera 
preparatgrupper redan harmoniserats inom 
Europeiska gemenskapen. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter 
på marknaden, nedan biociddirektivet, har 
varit det senaste harmoniseringsprojektet 
inom kemikalietillsynen. Direktivet godkän
des inom Europeiska gemenskapen 1998. 
Enligt direktivet avses med biocidpreparat 
verksamma ämnen och preparat som inne
håller ett eller flera verksamma ämnen av
sedda att på kemisk eller biologisk väg för
störa, hindra, oskadlig~öra, förhindra verk
ningarna av eller på nagot annat sätt utöva 
kontroll över skadliga organismer. Biociddi-

rektivets tillämpningsområde omfattar bl.a. 
desinfektionsmedel, konserverings- och 
skyddsmedel inom industrin, medel mot på
växt av vattenlevande organismer (antifou
lingpreparat) samt sådana medel för be
kämpning av skadedjur som används någon 
annanstans än inom jordbruket. 

A v sikten med lagförslagen i denna propo
sition är att genomföra bestämmelserna i 
biociddirektivet och harmonisera de na
tionella förfarandena gällande biocidpreparat 
med motsvarande förfaranden i de övriga 
länderna inom Europeiska unionen och Eu
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Samtidigt tas vissa andra bestämmelser in i 
kemikalielagen, av vilka den viktigaste gäl
ler en skyldighet att välja. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftningen och tillsyns-rörfaranden 

Allmänt 

Bestämmelser om biocidpreparat ingår i 
flera olika lagar och regleringen är inte hel
täckande. Av de preparatgrupper som omfat
tas av biociddirektivets tillämpningsområde 
hör en del för närvarande till de skyddske
mikalier som avses i kemikalielagen 
(744/1989) och en del till de övriga be
kämpningsmedel som avses i lagen om be
kämpningsmedel (327/1969). Förfarandena 
för förhandsgranskning och godkännande av 
dessa preparat motsvarar i princip till stor 
del kraven enligt det nya biociddirektivet 
Vissa preparat regleras med stöd av annan 
lagstiftning än produktlagstiftningen, men 
förfarandena beträffande dessa motsvarar 
inte det förfarande för godkännande som 
avses i biociddirektivet 

En del av de preparatgrupper som omfattas 
av biociddirektivets tillämpningsområde be
rörs för närvarande inte av något som helst 
förfarande för förhandsgranskning och an
vändningen av dem har inte heller reglerats 
på något sätt. Dylika preparat är konserve
ringsmedel för burkförpackade produkter, 
konserveringsmedel för ytbeläggningar, kon
serveringsmedel för fibrer, läder, gummi och 
polymeriserade material, konserveringsmedel 
för byggnadsprodukter, skyddsmedel för vät-
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skor som används vid metallbearbetning, 
konserveringsmedel för livsmedel eller djur
foder, antifoulingmedel samt balsamerings
och konserveringsvätskor. 

Utöver de lagar som direkt reglerar bioci
der som produkter eller användningen av 
dem finns det även bestämmelser som är av 
betydelse med tanke på användningen av 
biocidpreparat, t.ex. allmänna bestämmelser 
om människornas hälsa och säkerhet, bl.a. 
lagen om skydd i arbete (299/1958) och häl
soskyddslagen (763/1994), samt bestämmel
ser om utsläpp i miljön, bl.a. vattenlagen 
(264/1961), luftvårdslagen (67/1982) och 
avfallslagen (l 072/1993 ). 

Kemikalielagen 

I 6 kap. kemikalielagen ingår bestämmel
ser om förfarandet för förhandsgodkännande 
av s.k. skyddskemikalier. Enligt lagens 25 § 
skall importören eller tillverkaren inhämta 
Finlands miljöcentrals godkännande av en 
kemikalie som är avsedd att användas för 
behandling av virke som skydd mot angrepp 
eller åverkan av skadliga organismer (träs
kyddskemikalie) eller i kyl- och cirkulation
svattensystem för att förebygga slembildning 
och tilltäppning som kan uppstå då skadliga 
mikroorganismer växer, eller för att skydda 
cellulosa och trähaltig massa mot angrepp 
och åverkan av skadliga organismer (slem
bekämpningskemikalie). Dessa kemikalier 
får inte tillverkas, importeras, överlåtas till 
försäljning eller användas utan förhandsgod
kännande. Träskyddskemikalier avsedda att 
användas på samma sätt som målarfärg ut
gör ett undantag. En anmälan enligt 26 § 
skall göras om dylika kemikalier. I 26 § in
går också bestämmelser om den anmälan 
som skall göras då en skyddskemikalie till
verkas enbart för export eller om prov utförs 
med skyddskemikahen. 

Enligt 27 § kemikalielagen skall en kemi
kalie godkännas som skyddskemikalie om 
den är lämplig för sitt ändamål och om ke
mikalien eller de produkter som har behand
lats med den inte orsakar uppenbar hälso
eller miljöskada när kemikalien används en
ligt anvisningarna. Närmare bestämmelser 
om förfarandet vid förhandsgodkännande 
och anmälan av skyddskemikalier ingår i 
skyddskemikalieförordningen (12311994 ). 
Detaljerade bestämmelser om de uppgifter 
som skalllämnas om skyddskemikalier ingår 
i miljöministeriets beslut om förfarandet vid 

förhandsgodkännande och anmälan av 
skyddskemikalier (25611994). 

Finlands miljöcentral bedömer preparatets 
verkningar på miljön, dess effekt och an
vändbarhet och be&är vid behov utlåtande av 
Social- och hälsovardens produkttillsynscen
tral om preparatets verkningar för hälsan och 
av social- och hälsovårdsministeriets arbetar
skyddsavdelning om de säkerhetsåtgärder 
som en säker användning förutsätter. 

Då Finlands miljöcentral godkänner en 
skyddskemikalie, fastställer den använd
ningssyftet och bruksanvisningarna för pre
paratet samt fogar behövliga villkor och be
stämmelser till beslutet. Godkännandet kan 
meddelas antingen tills vidare eller för en 
bestämd tid. Finlands miljöcentral kan åter
kalla ett förhandsgodkännande eller ändra 
villkoren i det, om det visar sig att skydd
skemikalien inte längre motsvarar förutsätt
ningarna för godkännande eller de villkor 
som har fogats till beslutet. 

Vid ingången av 1999 fanns det samman
lagt 181 skyddskemikalier på marknaden 
som godkänts enligt kemikalielagen eller 
tillåtits med stöd av övergångsbestämmelser
na. A v dessa var antalet träskyddskemikalier 
som används på samma sätt som målarfärg 
67, antalet andra träskyddskemikalier 38 och 
antalet slembekämpningsmedel 76. Samman
lagt fanns det över 60 verksamma ämnen i 
dessa preparat. Tillsynen över att bestäm
melserna om skyddskemikalier iakttas hand
has av de tillsynsmyndigheter som nämns i 
kemikalielagen, dvs. av Finlands miljöcen
tral och Social- och hälsovårdens produkttill
synscentral inom centralförvaltningen och av 
länsstyrelserna och de regionala miljöcentra
lerna inom regionalförvaltningen. På lokal 
nivå är det de kommunala kemikalietillsyns
myndigheterna som ansvarar för tillsynen. 

Genom de beslut om förbud eller begräns
ningar som statsrådet utfärdat med stöd av 
kemikalielagen har tillverkning, import, an
vändning eller utsläppande på marknaden 
reglerats i fråga om vissa ämnen som an
vänds som biocider (bl.a. pentaklorfenol, 
arsenik och kreosotolja). 

Lagen om bekämpningsmedel 

I lagen och förordningen (79211995) om 
bekämpningsmedel ingår bestämmelser om 
förfarandet för godkännande och registrering 
av växtskyddsmedel och övriga bekämp
ningsmedel. Genom en ändring av lagen om 
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bekämpningsmedel år 1994 och genom för
ordningen om bekämpningsmedel genomför
des rådets direktiv 911414/EEG om utsläp
pande av växtskyddsmedel på marknaden, 
nedan växtskyddsmedelsdirektivet I lagens 
3 § definieras särskilt de växtskyddsmedel 
som omfattas av ett förfarande enligt direkti
vet och de övriga bekämpningsmedel som 
omfattas av ett nationellt förfarande för god
kännande. 

Med övriga bekämpningsmedel avses äm
nen som används för bekämpning av skade
djur i bostäder, djurstall, lagerrum och andra 
inomhusutrymmen samt byggnadsanlägg
nin~ar, flugmedel och insektrepellenter samt 
övnga .r.reparat som i fråga om användnings
ändamalet kan likställas med ovan nämnda 
preparat. Med avvikelse från kemikalielagen 
gäller lagen om bekämpningsmedel också 
biologiska bekämpningsmedel, dvs. virus, 
bakterier och svampar samt gentekniskt änd
rade organismer. 

Ett preparat som inte har registrerats som 
bekämpningsmedel får inte saluföras så som 
bekämpningsmedel eller annars överlåtas 
eller användas till förbrukning. Bekämp
ningsmedlen godkänns av en bekämpnings
medelsnämnd, som finns i anslutning till jord-
och skogsbruksministeriet. I nämnden finns 

en ordförande och en vice ordförande och 
dessutom representanter för jord- och skogs
bruksministeriet, Kontrollcentralen för växt
produktion, social- och hälsovårdsministeri
et, Social- och hälsovårdens produkttillsyns
central, Livsmedelsverket, och Finlands mil
jöcentraL 

Enligt 4 b § i lagen får som ett annat be
kämpningsmedel inte godkännas ett preparat 
vars användning för det avsedda ändamålet 
skulle kunna medföra uppenbar risk eller 
uppenbart men för hälsan eller miljön eller 
som på grund av bristfällig effekt eller av 
någon annan orsak, som inverkar på dess 
användbarhet, inte anses lämplig för sitt än
damål. 

Bekämpningsnämnden beslutar på förslag 
av Kontrollcentralen för växtproduktion vil
ka kontroller som skall göras på preparatet. 
Preparatets användbarhet och effektivitet 
kontrolleras av Lantbrukets forskningscentral 
eller skogsforskningsinstitutet och prepara
tets verksamma ämnen och fysikaliska egen
skaper i anslutning till den tekniska använd
barheten kontrolleras av Kontrollcentralen 
för växtproduktion. Eventuella rester analy
seras vid behov av Kontrollcentralen för 

växtproduktion eller Anstalten för veterinär
medicin och livsmedel. Preparatets hälsoef
fekter analyseras vid Social- och hälsovår
dens produkttillsynscentral och preparatets 
arbetshygieniska olägenheter vid social- och 
hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdel
ning. Preparatets effekter på miljön bedöms 
vid Finlands miljöcentraL 

På basis av de utlåtanden som bekämp
ningsmedelsnämnden erhållit av tillsynsmyn
digheterna beslutar den om godkännandet av 
preparatet. Nämnden godkänner även prepa
ratets användningsändamål, bruksanvisningar 
samt villkoren och begränsningarna i frå~a 
om användningen. Sedan besvärstiden gatt 
ut antecknar Kontrollcentralen för växtpro
duktion preparatet i bekämpningsmedelsregi
stret och därefter är det tillåtet att sälja och 
använda preparatet. 

Beslutet om godkännande av ett bekämp
ningsmedel är i kraft en viss tid, högst tio 
år. Därefter skall en ny ansökan om godkän
nande lämnas in. Bekämpningsmedelsnämn
den kan även i övrigt av särskilda skäl på 
nytt behandla godkännande av ett registrerat 
preparat. Godkännandet kan återkallas eller 
villkoren ändras på förslag av bekämpnings
medelsnämnden eller den som innehar god
kännandet. 

Vid ingången av 1999 fanns det samman
lagt 115 sådana preparat i bekämpningsme
delsregistret som omfattas av tillämpnings
området för biociddirektivet A v dessa var 
antalet insekticider 66 och antalet andra bio
cidpreparat 49. Sammanlagt fanns det 40 
olika verksamma ämnen i dessa preparat. 

Iakttagandet av bestämmelserna om be
kämpningsmedel övervakas av Kontrollcen
tralen för växtproduktion och arbetskrafts
och näringscentralemas landsbygdsavdel
ningar. Kontrollcentralen för växtproduktion 
skall årligen utarbeta en plan för tillsynen 
över bekämpningsmedel. När tillsynen pla
neras skall kontrollcentralen samarbeta med 
myndigheterna inom hälsovården, arbetar
skyddet, livsmedelskontrollen och miljövår
den samt med tullverket. 

Lagen om livsmedelshygien i fråga om 
animaliska livsmedel 

De tidigare lagarna om livsmedelshygien, 
dvs. fiskhygienlagen (330/1994), kötthygien
lagen (51111994), mjölkhygienlagen 
(67111994) och ä~gprodukthygienlagen 
(51711994), ersattes vid ingången av 1997 
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med lagen om livsmedelshygien i fråga om 
animaliska produkter (1195/1996), nedan 
hygienlagen. Den nya lagen ändrade inte 
tidigare tillsynsförfaranden och de bestäm
melser på lägre nivå som utfärdats med stöd 
av de separata lagarna förblev i kraft tills 
vidare. Genom hygienlagen har en rad av 
EG:s hygiendirektiv genomförts. Jord- och 
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme
delsavdelning kan meddela bestämmelser om 
de tvätt- och desinfektionsmedel som skall 
användas vid livsmedelsproduktion. Dessa 
desinfektionspreparat kan även anses vara 
biocidpreparat 

EG:s hygiendirektiv om animaliska livs
medel förutsätter att tvätt- och desinfek
tionsmedel som används i produktionsenhe
ter skall vara godkända av en behörig myn
dighet. Tvätt- och desinfektionsmedel skall 
dessutom användas på så sätt att de inte har 
några skadliga verkningar på de livsmedel 
som tillverkas eller på anordningarna eller 
de ytor som behandlas. I direktiven ingår 
dock inte några detaljerade bestämmelser om 
förfarandet för godkännande och därför har 
medlemsstatema tills vidare kunnat iaktta 
sina egna nationella förfaranden. 

Beslut om godkännande av tvätt- och des
infektionsmedel som används i produktion
senheter samt om ämnen för spendoppning 
fattas i Finland av Anstalten för veterinär
medicin och livsmedel, som också i övrigt 
övervakar de biocider som används i livsme
delsproduktionen. På basis av det material 
som sökanden, dvs. tillverkaren eller impor
tören, har tillställt utvärderas preparatets an
vändbarhet, effektivitet samt arten, mängden 
och verkningarna för konsumenten av de 
rester som eventuellt hamnar i livsmedlen. I 
praktiken krävs att de tvätt- och desinfek
tionsmedel som används på produktionsen
heterna har effektivitetstestats av Lantbru
kets forskningscentral eller att det finns mot
svarande bevis på användbarheten. Det finns 
tills vidare inga anvisningar om utvärdering
en av restema eller preparatens effektivitet 
och användbarhet eftersom man har velat 
vänta på att biociddirektivet blir färdigt. An
stalten för veterinärmedicin och livsmedel 
publicerar årligen en lista med godkända tvätt-
och desinfektionsmedel samt ämnen för 

spendoppning. 

Lagen om djursjukdomar 

Med stöd av lagen om djursjukdomar 

(55/1980) har jord- och skogsbruksministeri
ets veterinär- och livsmedelsavdelning med 
delat anvisningar om desinfektionsåtgärder 
vid bekämpande av djursjukdomar. I anvis
ningarna finns en förteckning över de desin
fektionsmedel som har godkänts för be
kämpning av vissa djursjukdomar. 

Hälsoskyddslagen 

Enligt 21 § hälsoskyddslagen meddelar social-
och hälsovårdsministeriet vid behov närma

re föreskrifter om bl.a. desinficering av hus
hållsvatten och ämnen som används vid be
handlingen. Dylika föreskrifter har hittills 
inte meddelats och medel för desinficering 
av hushållsvatten kontrolleras för närvarande 
inte separat i Finland. 

Hälsoskyddslagen reglerar i någon mån 
även användningen av vissa biocidpreparat 
Enligt lagens 31 § kan den kommunala häl
soskyddsmyndigheten ålägga den som äger 
eller innehar en fastighet eller ett allmänt 
område att vid behov vidta åtgärder för att 
från fastigheten eller det allmänna området 
utrota sådana mikrober eller skadedjur som 
orsakar sanitär olägenhet. Den kommunala 
myndigheten kan likaså i kommunen före
skriva om behövliga åtgärder för utrotning 
av skadedjur, om dessa kan anses sprida 
sjukdomar eller annars orsaka sanitär olä
genhet. 

Jaktlagen 

Jaktlagen (615/1993) reglerar för sin del 
användningen av medel avsedda för be
kämpning av fåglar och däggdjur. Lagen 
tillämpas på jakt och på fångst och dödande 
av icke fredade djur. Icke fredade djur är 
enligt lagens 5 § de vanligaste gnagarna och 
vissa allmänna skadefåglar. I lagens 33 § 
förbjuds bl.a. användningen av gifter och 
förgiftade beten samt dödande genom gas
ning eller utrökning. För fångst och dödande 
av icke fredade djur får dessa metoder i re
gel inte heller användas. Gifter eller förgifta
de beten får dock användas för fångst och 
dödande av andra icke fredade djur än fåglar 
och förvildade katter. Jord- och skogsbruks
ministeriet kan för förebyggande av djurs
jukdomar eller för andra godtagbara ändamål 
bevilja tillstånd att använda förbjudna fång
stredskap vid jakt eller dödande av icke fre
dade djur. 
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Lagen om fiske 

Enligt 30 § lagen om fiske (286/1982) får 
vid fiske inte användas bedövande eller gif
tiga ämnen eller ämnen som på annat sätt 
förorenar vattendraget. Dessa används nume
ra inte alls i naturliga vatten. Vissa fiskod
lare använder dock ännu rotenon för utrot
ning av icke önskvärda fiskar i dammar med 
naturligt foder. För detta behöver de i 38 § 
lagen om fiske avsett tillstånd som beviljas 
av fiskerienheten vid arbetskrafts- och nä
ringscentralens landsbygdsavdelning. 

Annan produktlagstiftning som berör biocid
preparat 

Biociddirektivet tillämpas inte på sådana 
ämnen eller preparat som redan berörs av 
någon sådan annan gemenskapsrättsakt som 
räknas upp i artikel l i direktivet. Gräns
dragningen mellan biocidpreparat och de 
läkemedel som avses i läkemedelslagen 
(395/1987), de produkter som avses i lagen 
om produkter och utrustning för hälso- och 
sjukvård (1505/1994) och de kosmetiska 
preparat som regleras med stöd av produkt
säkerhetslagen (914/1996) och kosmetikför
ordningen (189/1996) utreds som bäst på 
gemenskapsnivå. 

I Finland övervakas preparat som betraktas 
som läkemedel eller medicinsk utrustning av 
Läkemedelsverket. Konsumentverket ansva
rar för övervakningen av iakttagandet av 
bestämmelserna i produktsäkerhetslagen och 
med stöd av den utfärdade bestämmelser. 
Tillsynen över andra biocidpreparat har inte 
ordnats på något särskilt sätt utan de berörs 
bl.a. av de allmänna tillsynsförfarandena i 
kemikalie lagen. 

Tillsyn över rester 

Det finns särskilda bestämmelser om till
synen över rester i livsmedel. Tillsynen leds 
av Livsmedelsverket, som lyder under han
dels- och industriministeriet, till den del till
synen gäller andra än animaliska livsmedel. 
För den praktiska tillsynen ansvarar de kom
munala hälsotillsynsmyndighetema. Tillsy
nen över främmande ämnen i animaliska 
livsmedel ankommer på jord- och skogs
bruksministeriets förvaltningsområde. An
stalten för veterinärmedicin och livsmedel 
ansvarar för uppgörandet och genomförandet 
av nationella program för tillsynen över 

främmande ämnen när det gäller kött, mjölk, 
fiskprodukter, ägg och honung. Beträffande 
papper och kartong som kommer i kontakt 
med livsmedel finns särskilda bestämmelser 
om tillåtna mängder främmande ämnen. Till
synen ankommer på samma myndigheter 
som sköter tillsynen över rester i vegetabilis
ka livsmedel. 

2.2. Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/8/EG om utslä~pande av 
biocidprodukter pa madmaden 

Biociddirektivet, som godkändes i februari 
1998, har utfärdats med stöd av artikel lOOa 
i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. A v sikten med direktivet är att 
skapa ett harmoniserat kontrollförfarande för 
de preparat och verksamma ämnen i dem 
som omfattas av direktivets tillämpningsom
råde. Målet är att undanröja hindren på den 
inre marknaden samt att säkerställa en hög 
skyddsnivå för hälsan och miljön. I direkti
vet avses med biocidprodukter verksamma 
ämnen och preparat som innehåller ett eller 
flera verksamma ämnen avsedda att på ke
misk eller biologisk väg förstöra, hindra, 
oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller 
på något annat sätt utöva kontroll över skad
liga organismer. 

Biociderna indelas i bilaga V till direktivet 
i fyra huvud~rupper: desinfektionsmedel och 
allmänna btoctdprodukter, konserverings
och skyddsmedel, medel för bekämpning av 
skadedjur samt övriga biocidprodukter. Sam
manlagt finns det 23 produktgrupper i dessa 
huvudgrupper. I artikel l i biociddirektivet 
uppräknas 19 direktiv och de preparat som 
hör till dessa direktivs tillämpningsområde 
omfattas inte av biociddirektivets tillämp
ningsområde. Dylika preparat är bl.a. växt
skyddsmedel, läkemedel, kosmetiska produk
ter samt vissa andra produkter som hör till 
gemenskapens övriga produktla~stiftning. 

Sedan direktivet genomförts far biocidpre
parat inte längre släppas ut på marknaden 
eller användas utan godkännande eller regi
strering av den behöriga myndigheten i med
lemsstaten. Medlemsstatema kan godkänna 
endast sådana preparat som innehåller verk
samma ämnen som godkänts i den förteck
ning över tillåtna verksamma ämnen i bilaga 
I eller IA som upprätthålls av kommissio
nen. En central princip är att ett preparat 
som kontrollerats och godkänts på behörigt 
sätt i en medlemsstat på ansökan skall god-
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kännas nästan automatiskt även i ovnga 
medlemsstater. Beslut om en dylik ansökan 
skall fattas inom utsatt tid. Det skall dock 
vara möjligt att avvika från ömsesidigt er
kännande av godkännanden tex. om de arter 
som skall bekämpas inte förekommer i skad
liga mängder eller om förhållandena avviker 
väsentligt från förhållandena i den medlems
stat där biocidpreparatet ursprungligen god
kändes. 

I vissa fall kan förenklade förfaranden 
tillämpas i stället för förfarandet för godkän
nande. Preparat som endast företer mindre 
skillnader när det gäller sammansättningen 
kan jämställas i s.k. ramformuleringar som 
den behöriga myndigheten fastställer, varvid 
förfarandet för godkännande är klart mera 
begränsat och beslutet om godkännande 
skall fattas inom utsatt tid. Lågriskpreparat 
som innehåller sådana verksamma ämnen 
som tagits upp i bilaga lA registreras på na
tionell nivå. Förfarandet för registrering är 
bl.a. beträffande kraven på uppgifter inte så 
omfattande som förfarandet för godkännan
de. Allmänkemikalier som tagits upp i bila
ga IB och som har endast begränsad använd
ning som biocider är helt befriade från för
farandet för godkännande. 

Med tanke på hela gemenskapens kemika
liepolitik är det en viktig princip i direktivet 
att olika alternativ utvärderas: under vissa 
förutsättningar kan ett verksamt ämne läm
nas utan godkännande i gemenskapens för
teckning på den grunden att det finns andra 
användbara och mindre farliga ämnen eller 
metoder för samma användningsändamåL 

I direktivet ingår detaljerade bestämmelser 
bl.a. om de uppgifter som skall ingå i an
sökan, de principer som iakttas vid utvär
deringen och beslutsfattandet, hemlighållan
de och utnyttjande av uppgifter, uppgifter 
som skall antecknas på försäljningsemballa
ge, medlemsstatemas skyldighet att informe
ra och rapportera, kommitteförfarandet samt 
om förfarandena under övergån~sperioden. 

I biociddirektivet ingår inte nagra bestäm
melser om medlemsstatemas kontrollmyn
digheter och inte om det nationella förfaran
det vid beslutsfattande eftersom beslut om 
dessa frågor hör till den nationella lagstift
ningsmakten. Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstatema från att uppställa tillägg
skrav för användningen av biocidpreparat 
förutsatt att kraven inte strider mot gemen
skapslagstiftningen. I direktivets ingress er
känns dessutom medlemsstatens rätt att för-

bjuda att preparat som hör till vissa prepa
ratgrupper avsedda att bekämpa ryggradsdjur 
släpps ut på marknaden. 

2.3. Förhandstillsyn över biocidpreparat i 
vissa länder 

Av de nordiska länderna har Sverige hit
tills de mest heltäckande bestämmelserna om 
biocidpreparat Den förordning om bekämp
ningsmedel som givits med stöd av lagen 
om kemiska produkter har gällt bekämp
ningsmedel inom jordbruket och dessutom 
även slembekämpningsmedel och träskydds
medel som används inom industrin, insekti
cider, medel för bekämpning av skadegörare 
inomhus samt antifoulingmedel. Kemikali
einspektionen ansvarar för kontrollen av pre
paraten och för förhandsgodkännandet 

I Danmark har med stöd av kemikalielag
stiftningen krävts förhandsgodkännande av 
samma biocidpreparatgrupper som i Sverige, 
med undantag för antifoulingmedel. Miljös
tyrelsen ansvarar för kontrollen. Förfarande
na beträffande biocidpreparat är i Sverige, 
Danmark och Finland i huvudsak likadana 
och man har tex. försökt harmonisera kra
ven på de uppgifter som skall tillställas i 
samband med ansökan. 

I Norge och Island har det hittills inte fun
nits något förfarande för förhandsgranskning 
av biocidpreparat Trots detta har länderna 
intensivt deltagit i det nordiska samarbetet 
mellan biocidmyndi~hetema. Biociddirekti
vet genomförs ocksa i länder som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

A v de övriga länderna i Europeiska unio
nen har Nederländerna och Förenade ko
nungariket de mest heltäckande bestämmel
serna om biocidpreparat I andra länder har 
förhandsgranskningen gällt endast några få 
produktgrupper och granskningen har inte 
varit lika grundlig som tex. i de nordiska 
länderna. I en del av BU-länderna har kon
trollen koncentrerats till en myndighet och i 
en del har uppgifterna delats mellan flera 
myndigheter. 

A v de länder som hör till Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har speciellt Förenta statema en 
mycket heltäckande reglering av biocidpre
parat. A v sikten är att de undersökningskrav, 
utvärderingsprinciper och andra förfaranden 
som OECD-ländema uppställt för preparaten 
skall harmoniseras med hjälp av samarbete 
inom OECD. 
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2.4. Bedömning av nuläget 

De nuvarande förfarandena i Finland för 
förhandsgranskning av biocidpreparat gäller 
inte alla preparatgrupper som omfattas av 
biociddirektivets tillämpningsområde. De 
allmänna förpliktelserna enligt kemikalielag
stiftningen gäller kemiska ämnen och prepa
rat. Kemikalielagen gäller inte biologiska 
skyddskemikalier, men sådana finns tills 
vidare inte heller på marknaden. Lagen om 
bekämpningsmedel täcker även biologiska 
produkter och bland de produkter som god
känts finns åtminstone ett biologiskt insekt
bekämpningsmedel som omfattas av biocid
direktivet. 

De nuvarande förfarandena beträffande de 
preparattyper som skall förhandsgranskas, 
dvs. skyddskemikalier och övriga bekämp
ningsmedel, motsvarar i rätt stor utsträck
ning förfarandena enligt biociddirektivet 
Preparatens och de verksamma ämnenas ska
dor på hälsan och miljön utvärderas, men 
inte till alla delar lika grundligt som direkti
vet förutsätter. Inte heller undersökningskra
ven motsvarar helt kraven enligt direktivet. 

Funktionen hos de nuvarande förvaltnings
förfarandena kan anses tillfredsställande 
även om kontrollen av både bekämpnings
medel och skyddskemikalier är överbelastad. 
Det är främst verksamhetsidkarna som tar 
skada av detta eftersom det går långsamt att 
få ut preparaten på marknaden. De viktigaste 
orsakerna till överbelastningen är att myn
dighetemas resurser är knappa och verksam
hetsidkamas ansökningar bristfälliga. Vid 
behandlingen av skyddskemikalieansökning
ar och -anmälningar är arbetsfördelningen 
mellan Finlands miljöcentral och de myndig
heter som är remissinstanser i princip klar, 
men i praktiken har det inte varit möjligt att 
helt undvika överlappningar. 

Genomförandet av biociddirektivet förut
sätter ändringar i lagstiftningen och upprät
tande av ett heltäckande kontrollsystem. 
Kontrollförfarandet utvidgas till att omfatta 
flera sådana preparatgrupper som för närva
rande inte kontrolleras alls eller bara kon
trolleras till en del. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

Propositionens mål är att minska de skador 
på hälsan och i miljön som biocidpreparat 
orsakar samt att harmonisera bestämmelser-

292137Z 

na om biocidpreparat på det sätt som EG:s 
biociddirektiv förutsätter. 

Vid beredningen av genomförandet av bio
ciddirektivet har olika lagstiftningsalternativ 
granskats, bl.a. stiftande av en separat lag 
om biocidpreparat, en ramlag gällande både 
växtskyddsmedel och biocidpreparat, inta
gande av bestämmelserna om biocidpreparat 
i lagen om bekämpningsmedel och kemikali
elagen samt en koncentrering av bestämmel
serna endast till kemikalielagen. 

I syfte att genomföra biociddirektivet före
slås att bestämmelser om biocidpreparat och 
förfarandet för godkännande av dem skall 
tas in i kemikalielagen och i förordningar 
som ges med stöd av den. Kapitlet om 
skyddskemikalier i kemikalielagen ersätts 
med bestämmelser om biocidpreparat Det 
nuvarande anmälningsförfarandet som gäller 
tillverkning av skyddskemikalier enbart för 
export slopas helt. Anmälningsskyldigheten 
beträffande träskyddsmedel som används på 
samma sätt som målarfärg ersätts med en 
allmän skyldighet att låta godkänna biocid
preparat. 

Bestämmelserna i lagen om bekämpnings
medel om andra bekämpningsmedel än växt
skyddsmedel upphävs, varvid endast bestäm
melser om växtskyddsmedel kvarstår i lagen 
om bekämpningsmedel. 

Till 21 ~ hälsoskyddslagen fogas en hän
visning till förfarandet för godkännande av 
biocidpreparat Härmed klargörs förhållandet 
mellan bemyndigandet enligt paragrafen att 
utfärda bestämmelser om desinficering av 
hushållsvatten och förfarandet för godkän
nande av biocidpreparat 

Olika alternativ för ordnande av förfaran
det för godkännande av biocidpreparat har 
granskats. Om uppgifter inom kemikalietill
synens centralförvaltning koncentreras till en 
myndighet skulle även ansvaret för förfaran
det för godkännande av biocidpreparat läm
pa sig för dess uppgifter. Det kan inte anses 
vara motiverat att inrätta ett särskilt ämbets
verk som ansvarar enbart för förfarandet för 
godkännande av biocidpreparat 

Ett alternativ till en centraliserad förvalt
ningsmodell är en decentraliserad förvalt
ningsmodell liknande den nuvarande. Alter
nativen är en modell med en ansvarig myn
dighet och en eller flera myndigheter som är 
remissinstanser, inrättande av ett system 
med en nämnd av samma typ som bekämp
ningsmedelsnämnden eller en förvaltnings
modell som baserar sig på två ansvariga 
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myndigheter. 
De administrativa uppgifterna i anslutning 

till kontrollen av biocidpreparat föreslås bli 
fördelade mellan två ansvarsmyndigheter, 
Social- och hälsovårdens produkttillsynscen
tral och Finlands miljöcentraL Arbetsfördel
ningen mellan myndigheterna regleras 
genom förordning. I kontrollen skall enligt 
behov även kunna delta andra sakkunnig
myndigheter eller anstalter. 

På biocidpreparat som innehåller verksam
ma ämnen som finns på marknaden den dag 
då biociddirektivet skall vara genomfört in
om Europeiska gemenskapen skall tillämpas 
de författningar som var i kraft då lagänd
ringarna trädde i kraft till dess beslut har 
fattats om att inta de verksamma ämnena i 
bilagan till direktivet. Som undantag från 
denna allmänna övergångsbestämmelse före
slås att beträffande antifoulingmedel som 
används på fartyg och konstruktioner under 
vatten skall godkännande enligt den nya la
gen sökas redan före den l januari 2002. De 
skyddskemikalier som för närvarande god
känns med stöd av kemikalielagen och de 
övriga bekämpningsmedel som godkänns 
med stöd av lagen om bekämpningsmedel 
skall efter hand omfattas av det nya förfa
randet. 

Det nya förfarandet förutsätter grundligare 
utvärderingar och kontroller än för närvaran
de och det medför även helt nya administra
tiva förfaranden, såsom t.ex. godkännande 
av verksamma ämnen på gemenskapsnivå 
och ömsesidigt erkännande av godkännan
den. 

Utöver de bestämmelser som behövs för 
genomförande av biociddirektivet görs även 
några andra, närmast tekniska ändringar i 
kemikalielagen. Som ett viktigt principiell 
reform föreslås dock att en bestämmelse om 
skyldigheten att välja mindre farliga kemika
lier eller metoder (16 a §) tas in i lagen. 
Denna skyldighet innebär att verksamhetsid
karen då det rimligtvis är möjligt skall välja 
att använda den kemikalie eller metod som 
orsakar minst fara för hälsan eller miljön. 
Principen har intagits i vissa av Europeiska 
gemenskapens direktiv och den ingår också i 
det handlingsprogram (Agenda 21) som 
FN:s miljö- och utvecklin&skonferens antog 
1992. Kommissionen för hallbar utveckling i 
Finland har i sitt betänkande 1995 föreslagit 
att det bör övervägas om principen kan tas 
in i kemikalielagen. I Sverige har motsva
rande princip redan intagits i lagen om ke-

miska produkter. 
I propositionen har bestämmelserna i 80 § 

i den nya grundlagen beaktats och i enlighet 
därmed används termen "förordning" beträf
fande både statsrådets och ministeriets för
fattningar. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Det beräknas att det för närvarande finns 
ca 900 produkter på marknaden i Finland 
som hör till biociddirektivets tillämpnings
område. A v dessa är antalet skyddskemikali
er som redan omfattas av förfarandet för 
förhandsgodkännande ca l QP och antalet 
bekämpningsmedel ca 115. Overgången till 
ett gemensamt förfarande inom Europeiska 
gemenskapen utökar sannolikt antalet prepa
rat på marknaden i Finland. För närvarande 
finns det ca 300 verksamma ämnen i de bio
cidpreparat som finns på marknaden i Fin
land. Det har beräknats att det inom hela 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
finns över 1200 olika verksamma biocidäm
nen. Övergången till ett förfarande enligt 
biociddirektivet har på grund av de ökade 
kostnaderna för undersökning och kontroll 
beräknats reducera åtminstone antalet verk
samma ämnen och eventuellt också antalet 
produkter på marknaden. 

Avsikten är att säkerheten och effektivite
ten hos de verksamma ämnen som för när
varande används skall utvärderas i enlighet 
med de nya bestämmelserna under den l O år 
långa övergångsperioden. Finlands andel av 
kontrollen har beräknats uppgå till 20-25 
verksamma ämnen, dvs. 2-3 ämnen per år 
under den l O år långa övergångsperioden. 
Efter övergångsperioden beräknas minst 
70-100 ansökningar om ~odkännande av 
-~,>reparaten inkomma varje ar. Allt som allt 
asamkar kontrollerna enligt biociddirektivet 
och arbetet i anslutning därtill myndigheter
na kostnader om uppskattningsvis 5-7 milj. 
mk per år. Avsikten är att dessa kostnader 
skall täckas med avgifter som uppbärs av 
dem som lämnar in ansökan, till vilket ke
mikalielagen och lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/1992) ger möjlighet. 
I artikel 25 i direktivet bestäms att medlems
staterna skall införa system som förpliktar 
sökandena att betala avgifter för förfarande
na enligt direktivet i syfte att täcka de kost
nader som åsamkas medlemsstaterna. 
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Uppfyllandet av kraven i biociddirektivet 
medför avsevärda kostnader för den som 
producerar biocider. Framtagande av ett di
rektivenligt undersökningsmaterial för ett 
nytt verksamt ämne och ett nytt preparat 
kostar 30-50 milj. mk. Med tanke på hela 
Europa har biocidindustrin dock klar nytta 
av direktivet. Undersökningskraven och kon
trollförfarandena harmoniseras och därmed 
undviks överlappande arbete. Dessutom 
kommer det åtminstone på lång sikt att bli 
lättare och gå snabbare att släppa ut en pro
dukt på marknaden inom gemenskapen. U n
dersöknings- och ansökningskostnaderna 
överförs sannolikt direkt på produkternas 
priser, vilket kan inverka på den totala efter
frågan på biocidpreparat. 

I Finland finns det nästan inga sådana för
etag som producerar verksamma biocidäm
nen och som drabbas av de största undersök
ningskostnaderna. Det finns inte heller sär
skilt många som formulerar preparat. Det är 
relativt klart att små företag inte ensamma 
har ekonomiska möjligheter att uppfylla de 
krav som biociddirektivet ställer bl.a. på 
grund av de höga kostnaderna för säkerhet
stesten. 

4.2. Verlmingar i fråga om organisation 
och personal 

Enligt biociddirektivet skall ett stort antal 
biocidpreparat kontrolleras och godkännas, 
vilket innebär att det administrativa arbetet 
kommer att mångdubblas i jämförelse med 
den nuvarande kontrollverksamheten beträf
fande skyddskemikalier och bekämpnings
medel. Dessutom förutsätter ett kontrollför
farande som omfattar hela gemenskapen 
grundligare utvärderingar än tidigare samt 
ett utökat behov av nära samarbete och in
formationsutbyte mellan EV-länderna och 
kommissionen. Med tanke på genomförandet 
av hela det krävande gemenskapsförfarandet 
är det viktigt att alla medlemsstater har till
räckliga resurser för dessa uppgifter. 

Enligt förslaget skall huvudansvaret för 
kontrollen av biocidpreparat ligga på Social
och hälsovårdens produkttillsynscentral och 
Finlands miljöcentraL Myndigheterna får ett 
stort antal nya uppgifter, för vilka båda 
myndigheterna måste garanteras tillräckliga 
resurser. Enligt biocidarbetsgruppen, som 
bedömt resursbehovet inom biocidtillsynen, 
borde nya anslag motsvarande sammanlagt 
15,5 nya årsverken anvisas för uppgifterna 

åren 2000 och 200 l. 
Eftersom de nuvarande administrativa för

farandena gällande skyddskemikalier eventu
ellt kommer att kvarstå vid sidan av de nya 
förfarandena under hela den långa över
gångsperioden kan de nuvarande resurserna 
inte tills vidare överföras till de nya uppgif
terna. Senast efter övergångsperioden på l O 
år kan man dock beräkna att 4-5 årsverken 
frigörs från kontrollen av skyddskemikalier 
och att dessa då kan inriktas på kontroll av 
biQcidpreparat. 

A ven kontrollen av andra bekämpningsme
del enligt lagen om bekämpnin&smedel bibe
hålls som tidigare under övergangsperioden. 
Arbetsmängden för Kontrollcentralen för 
växtproduktion och andra myndigheter som 
deltar i kontrollen av bekämpningsmedel 
kommer så småningom att minska under 
övergångsperioden eftersom de nya ansök
ningarna enligt biociddirektivet skall lämnas 
in till den nya behöriga myndigheten sedan 
lagen trätt i kraft. Eftersom kontrollen av 
växtskyddsmedel är överbelastad skall de 
resurser som så småningom frigörs från kon
trollen av biocidpreparat inriktas på kontroll 
av dem. Därigenom är det inte nödvändigt 
att göra personalförflyttningar mellan myn
digheterna. 

4.3. Miljökonsekvenser 

Ett centralt mål för propositionen är att 
trygga en hög nivå på hälsoskyddet och mil
jövården. Kontrollförfarandet kommer att 
omfatta nya preparatgrupper som hittills inte 
har övervakats särskilt. Ett exempel på en ur 
miljösynpunkt viktig preparatgrupp som 
kommer att omfattas av det nya förfarandet 
är antifoulingmedel som används på fartyg 
och konstruktioner under vatten. A v milJö
vårdsskäl föreslås att skyldigheten att lata 
godkänna dessa skall tidigareläggas. 

Preparatens och de verksamma ämnenas 
verkningar på hälsan och miljön skall under
sökas i större omfattning än tidigare. Den 
utvärdering av miljöriskerna som görs på 
basis av undersökningsmaterialet ger en god 
grund för beslutsfattandet. Kontrollförfaran
det gör det möjligt att förbjuda och dra in de 
biocidpreparat som är farligast med tanke på 
hälsan och miljön. Dessutom gör kontrollen 
av doseringen och bruksanvisningarna det 
möjligt att minska exponeringen. 

Antalet verksamma ämnen och biocidpre
parat på marknaden har beräknats minska 
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avsevärt i och med att biociddirektivet ge
nomförs. De ämnen och preparat som är 
godtagbara med tanke på hälsan och miljön 
och som beräknas haoefterfrågan torde kvar
stå på marknaden. A andra sidan kan de 
höga kostnaderna leda till att det blir svårare 
att utveckla och släppa ut miljövänliga bio
cidpreparat med ringa åtgång. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts i en arbetsgrupp 
som tillsatts av miljöministeriet I arbets
gruppen var miljöministeriet och dessutom 
social- och hälsovårdsministeriet, handels
och industriministeriet samt jord- och skogs
bruksministeriet representerade. I arbetsgrup
pen ingick dessutom sakkunniga från Social
och hälsovårdens produkttillsynscentral och 
Finlands miljöcentraL Under arbetets gång 
hörde arbetsgruppen andra centrala myndig
heter och organisationer som representerar 
verksamhets idkarna. 

Utlåtande om biocidarbetsgruppens delbe-

tänkande begärdes av de viktigaste myndig
heterna samt av näringslivet, centrala organi
sationer och forskningsanstalter. Majoriteten 
av dem som gav ett utlåtande förhöll sig 
positivt till arbetsgruppens lagförslag. De 
flesta betonade att det är viktigt att tillräckli
ga resurser anvisas för de nya uppgifterna så 
att de förfaranden som direktivet förutsätter 
kan skötas på ett behörigt sätt. Organisa
tionerna inom industrin och handeln förhöll 
sig reserverat till förslaget om skyldigheten 
att välja mindre farliga kemikalier eller me
toder. Arbetsgruppen har gjort ett samman
drag av utlåtandena. Regeringens proposition 
baserar sig på biocidarbetsgruppens förslag. 
Vid den fortsatta beredningen har de an
märkningar om detaljerna som lagts fram i 
utlåtandena beaktats i mån av möjlighet. 

6. Samband med andra propositioner 

Propositionen hänför sig till budgetpropo
sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

1.1. Kemikalielagen 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Eftersom 
effektiviteten hos ett biocidpreparat kan ba
sera sig på både en kemikalie och en mikro
organism föreslås att kemikalielagens 
tillämpningsområde utvidgas så att det även 
omfattar biologiska biocidpreparat En be
stämmelse om detta skall tas in som para
grafens 2 mom. En bestämmelse som mot
svarar gällande 2 mom. är onödig eftersom 
bestämmelsen redan ingår i 44 §. En utvid
gning av lagens tillämpningsområde är nöd
vändig för att biocidpreparat och de verk
samma ämnen som ingår i dem skall kunna 
omfattas av bestämmelserna i 6 kap. om 
biocidpreparat och av de allmänna bestäm
melser som ingår i andra kapitel i kemikalie
lagen, t.ex. bestämmelserna om verksamhet
sidkarens allmänna skyldigheter, förbud och 
begränsningar, tillsyn, tvångsmedel och på
följder samt ändringssökande. I momentet 
skall dock för klarhetens skull bestämmas att 
5 kap. (anmälan om ett nytt ämne) och 7 
kap. (industriell hantering och upplagring 

samt överlåtelse av hälso- och miljöfarliga 
kemikalier) likväl inte skall tillämpas på bio
logiska biocidpreparat 

12 §. Biocidpreparat. I stället för den 12 § 
som upphävdes genom lag 1412/1992 skall 
en ny paragraf med en definition på biocid
preparat tas in i lagen. Definitionen skall 
motsvara definitionen i artikel 2.1 punkt a i 
biociddirektivet. I stället för ordet biocidpro
dukt, som används i direktivet, skall dock 
det exaktare begreppet biocidpreparat använ
das i la&en. Med ett verksamt ämne avses ett 
ämne pa vilket biocidpreparatets effektivitet 
huvudsakligen baserar sig. 

Definitionen är avsevärt mera omfattande 
än begreppet "skyddskemikalie" i den nuva
rande lagen. Till biocidpreparaten hör där
med en stor mängd preparat avsedda att be
kämpa olika skadliga organismer. Avsikten 
är att genom förordning utfärda närmare be
stämmelser om vilka preparatgrupper som är 
biocidpreparat 

16 a§. Skyldighet att välja. Enligt den 
nuvarande kemikalielagen hör till verksam
hetsidkamas allmänna skyldigheter om
sorgsplikt, skyldighet att inhämta informa
tion och informationsskyldighet Till dessa 
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skyldigheter fogas en så kallad skyldighet att 
välja, som innebär att verksamhetsidkaren, 
där det rimligen är möjligt, av tillbudsståen
de alternativ skall välja den kemikalie eller 
metod som orsakar minst risk. Vid tillämp
ningen av denna princip beaktas utöver risk
bedömningen de ekonomiska och tekniska 
möjligheterna att av de tillbudsstående alter
nativen välja lämpligaste. Bestämmelsen om 
skyldigheten att välja är avsedd att vara rikt
givande, och underlåtenhet att efterleva den 
orsakar inget hot om sanktioner. 

Iakttagandet av skyldigheten att välja blir 
beroende av kemikalieanvändarens omdöme 
och verksamhet eftersom de som släpper ut 
kemikalien på marknaden eller andra utom
stående i allmänhet inte har tillräckligt med 
kunskap om användningssituationen och om 
de tillbudsstående alternativen för att kunna 
bedöma deras lämplighet. 

skyldigheten att välja ingår i principerna i 
det handlingsprogram som FN:s miljö- och 
utvecklingskonferens antog år 1992 (Agenda 
21). Europeiska unionens råd behandlade 
ärendet i juni 1999 i samband med att den 
godkände slutsatserna i fråga om gemen
skapens kemikaliepolitik. Det föreligger 
emellertid ingen direkt förpliktelse till än
dring av den nationella lagstiftningen i detta 
hänseende. A v medlemsländerna i Europeis
ka gemenskapen har Sverige tagit in denna 
princip i den nationella lagstiftningen. I Fin
land skall arbetsgivaren enligt l 7 § lagen 
om skydd i arbete (299/1958) vidta erfor
derliga skyddsåtgärder för att avlägsna sådan 
fara för hälsan som orsakas av hälsofarliga 
ämnen, och om faran inte genom dylika åt
gärder i tillräcklig grad kan avlägsnas, skall 
det farliga ämnet ersättas med något annat 
ämne. 

Biociddirektivet ger en möjlighet att till
ämpa skyldigheten att välja i beslutsfattande 
på gemenskapsnivå som gäller bedömning 
och godkännande av verksammaämnen. Di
rektivet förutsätter inte att principen tilläm
pas i beslutsfattande på nationell nivå som 
gäller biocidpreparat. 

Tillämpningen av skyldigheten att välja 
bör ske med beaktande av utvecklingen i 
gemenskapslagstiftningen och de erfarenhe
ter man får av tillämpningen av skyldigheten 
att välja. 

20 §. A nmälningsskyldighet. I paragrafen 
skall bestämmas om anmälningsskyldigheten 
beträffande s.k. nya ämnen. Enligt paragra
fens 2 mom. anses ett ämne som nytt om 

det inte har varit i bruk innan kemikaliela
gen trädde i kraft, dvs. den l september 
1990. Bestämmelsen är föråldrad och den 
föreslås bli ersatt med en hänvisning till för
teckningen över ämnen i kommersiellt bruk, 
om vilken skall bestämmas genom förord
ning. Anda sedan EES-avtalet trädde i kraft 
har ett anmälningsförfarande för nya ämnen 
som inte har nämnts i denna förteckning 
tillämpats i Finland. Närmare bestämmelser 
om anmälningsskyldigheten skall utfärdas 
genom en förordning av social- och hälso
vårdsministeriet 

6 kap. 

B iocidpreparat. 

Det nuvarande 6 kap. om skyddskemikali
er (25-30 §) skall ändras i sin helhet. I 
kapitlet skall specialbestämmelserna om bio
cidpreparat tas in. 

25 §. skyldighet att låta godkänna biocid
preparat. I paragrafen skall bestämmas om 
skyldigheten att låta godkänna biocidprepa
rat i enlighet med artikel 3.1 i biociddirekti
vet Ett biocidpreparat skall inte få släppas 
ut på marknaden eller användas utan för
handsgodkännande. skyldigheten att låta 
godkänna kemikalier skall utvidgas till att 
också omfatta flera andra preparatgrupper än 
de skyddskemikalier som regleras för närva
rande. Det skall dock finnas vissa undantag 
från skyldigheten. Om dessa skall bestäm
mas i 30 b §. I vissa fall skall skyldigheten 
att låta godkänna biocidpreparat ersättas av 
ett sådant registreringsförfarande som det 
bestäms om i 30 c §. 

I paragrafen skall även bestämmas om de 
myndigheter som fattar beslut om godkän
nande. Dessa myndigheter är samtidigt de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 26 
i biociddirektivet Beroende på preparattypen 
fattas beslutet om godkännande av Social
och hälsovårdens produkttillsynscentral eller 
Finlands miljöcentraL Genom förordning 
skall detaljerade bestämmelser utfärdas om 
arbetsfördelningen mellan myndigheterna. 

26 §. Ansökan om godkännande. I para
grafens l mom. skall bestämmas om den 
som ansöker om godkännande. I enlighet 
med artikel 8.1 i biociddirektivet skall an
sökan om godkännande göras av den verk
samhetsidkare eller på uppdrag av den verk
samhetsidkare som ansvarar för att biocid
preparatet först släpps ut på marknaden. Den 
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som ansöker skall ha ett fast verksamhets
ställe i en stat som hör till Europeiska ge
menskapen. Bestämmelsen ändrar den nuva
rande praxisen eftersom endast en inhemsk 
tillverkare eller importör för närvarande kan 
ansöka om godkännande av skyddskemikali
er och andra bekämpningsmedel. 

I paragrafens 2 mom. skall allmänna be
stämmelser om innehållet i ansökan i enlig
het med artikel 8.2 och 8.3 i biociddirektivet 
ingå. A v sikten är att närmare bestämmelser 
om innehållet i ansökan och om de uppgifter 
som skall fogas till den skall utfärdas genom 
en förordning av miljöministeriet. Genom 
den genomförs även de detaljerade be
stämmelser i bilagorna II, III och IV till bio
ciddirektivet som gäller verksamma ämnen 
och uppgifter som skall företes om prepara
ten. 

27 §. Förutsättningar för godkännande. I 
paragrafens l mom. skall i enlighet med 
artikel 5 .l i biociddirektivet bestämmas om 
de allmänna förutsättningarna för godkän
nande av ett biocidpreparat. Biocidpreparat 
och därmed behandlade produkter får inte 
orsaka uppenbar hälso- eller miljöskada när 
de används enligt villkoren för godkännan
de. Preparatet skall dessutom vara tillräckligt 
effektivt och i övrigt lämpligt för sitt ända
mål. Dessa villkor motsvarar även de villkor 
för godkännande som för närvarande upp
ställts för skyddskemikalier och andra be
kämpningsmedel. I momentet skall dessutom 
bestämmas att de verksamma ämnen som 
biocidpreparatet innehåller skall ha godkänts 
i bilaga I eller IA till biociddirektivet. 

Med preparatets lämplighet för sitt all
vändningsändamål skall bl.a. avses att prepa
ratet inte får ha oacceptabla verkningar på 
mål organismerna, t.ex. för hög resistens .~ller 
onödigt lidande eller onödig smärta. A ven 
preparatets fysikaliska och kemiska egenska
per skall vara sådana att preparatet lämpar 
sig för behörig användning, lagring och 
transport. 

I paragrafens 2 mom. skall i enlighet med 
artikel 5.2 i biociddirektivet bestämmas om 
förbudet mot att godkänna att vissa preparat 
som klassificerats som hälsofarliga släpps ut 
på marknaden för allmänt bruk. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall myndig
heten vid prövning av förutsättningarna för 
godkännande beakta det som i bilaga VI till 
biociddirektivet bestäms om gemensamma 
principer för bedömning av dokumentation 
om biocidprodukter. 

28 §.Beslut om godkännande. Enligt para
grafens l mom. skall godkännande endast 
kunna beviljas för en viss tid. Enligt artikel 
3.6 i biociddirektivet kan tidsperioden vara 
högst l O år. Enligt den nuvarande lagen kan 
en skyddskemikalie även godkännas tills 
vidare. Godkännande skall kunna förnyas 
om sökandena har ansökt om godkännande 
på nytt och om förutsättningarna för god
kännande fortfarande föreligger. A v sikten är 
att mer detaljerade bestämmelser om hur 
länge godkännandet gäller och om förnyande 
av det skall utfärdas genom förordning. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall den be
höriga myndigheten när den godkänner ett 
biocidpreparat fastställa preparatets använd
ningsändamål och bruksanvisningar. I beslu
tet om godkännande skall det vara möjligt 
att bestämma att biocidpreparatet får över
låtas till eller användas av bara en viss an
vändargrupp eller av sådana som har avlagt 
specialexamen. Bestämmelsen gör det möj
ligt att vid behov t.ex. begränsa användning
en av preparatet endast för yrkesmässigt 
bruk. Den examen som eventuellt uppställs 
som villkor för överlåtelsen eller använd
ningen skall motsvara den specialexamen 
som avses i lagen om bekämpningsmedel 
och som uppställts som villkor för överlåtel
se av de farligaste bekämpningsmedlen. 
Dessutom skall till beslutet om godkännande 
kunna fogas villkor om användningen av 
preparatet, påskrifter på förpackningen, 
marknadsföring, tilläggsinformation och and
ra villkor som är nödvändiga för att förut
sättningarna för godkännande skall föreligga. 
Bestämmelsen motsvarar nuvarande lagstift
ning och den överensstämmer med artikel 
5.3 i biociddirektivet. 

I paragrafens 3 mom. skall ingå ett be
myndigande att utfärda en förordning om 
beslutet om godkännande och om de villkor 
som foga.,s till det. 

29 §. A terkallande eller ändring av god
kännande. På de villkor som bestäms i para
grafens l mom. skall den behöriga myndig
heten på vissa bestämda villkor kunna åter
kalla ett godkännande helt eller delvis. Ett 
godkännande skall återkallas om det sedan 
beslutet fattats visar sig att biocidpreparatet 
inte uppfyller villkoren för godkännande 
t.ex. pa grund av att det verksamma ämne 
som ingår i det inte längre upptagits i bilaga 
I eller IA till biociddirektivet. Om villkoren 
i beslutet inte iakttas eller om felaktiga eller 
vilseledande uppgifter lämnas skall godkän-
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nandet också återkallas. 
I paragrafens 2 mom. skall bestämmas om 

ändring av villkoren för beslutet om godkän
nande. Villkoren för användning av ett bio
cidpreparat skall ändras om det på basis av 
nya rön bedöms vara nödvändigt för att 
skydda hälsan och miljön. I paragrafens 3 
mom. skall för klarhetens skull bestämmas 
att även sökanden har rätt att ansöka om att 
ett godkännande återkallas eller villkoren för 
det ändras. 

Bestämmelserna i paragrafen baserar sig 
på artiklarna 6 och 7 i biociddirektivet och 
de motsvarar även den nuvarande lagstift
ningen. Bestämmelserna skall i tillämpliga 
delar även iakttas vid återkallande och änd
ring av den registrering som avses i 30 c §. 
Genom förordning utfärdas närmare bestäm
melser om förfarandet för återkallande och 
ändring, vilka motsvarar bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 7 i direktivet. På basis av 
dessa kan myndigheten begära behövliga 
tilläggsuppgifter, temporärt förlänga giltig
hetstiden för godkännandet så länge beslutet 
omprövas samt i beslutet om återkallande 
fastställa under vilken tid de preparat som 
finns på marknaden får förstöras, lagras, 
marknadsföras och användas. 

30 §. Nya uppgifter. I paragrafens skall 
bestämmas om en skyldighet för den som 
ansöker om godkännande att till den behöri
ga myndigheten anmäla alla nya uppgifter 
som eventuellt kan påverka godkännandet av 
preparatet. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 14.1 i biociddirektivet och den mot
svarar i stor utsträckning 6 § i den nuvaran
de skyddskemikalieförordningen. Eftersom 
skyldigheten direkt gäller verksamhetsidka
ren är det motiverat att ta in den i lag. 

30 a §. A n vändning av uppgifter vid be
handling av annan ansökan. Enligt nuvaran
de praxis gällande skyddskemikalier och 
andra bekämpningsmedel skall det undersök
ningsmaterial som sökanden eller hans hu
vudman äger anses vara privat egendom och 
användning av detta material till förmån för 
en annan sökande är inte möjlig utan äga
rens skriftli&a samtycke. Det skydd som det
ta material atnjuter är obegränsat. Enligt ar
tikel 12 i biociddirektivet skall huvudregeln 
alltjämt vara densamma, dock så att uppgif
terna skall ha en viss skyddstid varefter de 
blir tillgängliga även för andra sökande. Be
stämmelser om längden på skyddstiden ingår 
i artikel 12.1 och 12.2 i biociddirektivet 
skyddstiderna varierar mellan 5 och 15 år 

bl.a. beroende på om det verksamma ämne 
som undersökningen gäller är nytt eller om 
det redan varit i bruk den dag då direktivet 
genomfördes. A v sikten är att mer detaljerade 
bestämmelser om skyddstiderna skall utfär
das genom förordning. 

Bestämmelserna om rätten att använda 
uppgifter varierar för närvarande kraftigt i 
olika länder. I vissa länder, t.ex. i Danmark, 
har det material som sökanden tillställer 
inget skydd utan andra sökande kan hänvisa 
till det inlämnade materialet. I Finland har 
bl.a. i lagen om bekämpningsmedel föreskri
vits om skydd under en viss tid för uppgifter 
om växtskyddsmedel. 

30 b §. Undantag från skyldigheten att låta 
godkänna biocidpreparat. I paragrafen skall 
bestämmas om två undantag då biocidprepa
rat inte behöver godkännas. Dessa undantag 
baserar sig på de detaljerade bestämmelserna 
i biociddirektivet Enligt artikel 3.1 punkt ii 
i direktivet skall medlemsstatema utan god
kännande eller registrering tillåta att s.k. all
mänkemikalier som används som biocider 
släpps ut på marknaden och används när de 
tagits upp i bilaga IB. Med allmänkemikalier 
avses ett ämne som inte huvudsakligen an
vänds som bekämpningsmedel men som i 
begränsad omfattning också används som 
biocider antingen direkt eller i form av enkel 
blandning. Dylika ämnen är t.ex. etanol och 
koldioxid. Undantaget beträffande allmänke
mikalier skall ingå i l mom. l punkten. 

I l mom. 2 punkten skall bestämmas om 
undantaget beträffande s.k. lågriskbiocidpre
parat i enlighet med artikel 3.2 punkt i i di
rektivet. Med lågriskbiocidpreparat avses i 
enlighet med artikel 2.1 punkt b i direktivet 
ett preparat vars verksamma ämne endast är 
ämnen som förtecknas i bilaga lA och som 
inte innehåller något potentiellt skadligt äm
ne eller något ämne som beträffande egen
skaperna kan jämföras med ett sådant ämne. 
Vid användning får preparatet enligt 2 mom. 
endast medföra låg risk för hälsan och mil
jön. 

30 c §. R e g is trering. I paragrafen skall 
bestämmas om registreringsföfarandet för 
sådana biocidpreparat som medför liten risk 
och som avses i 30 b § l mom. 2 punkten. 
Detta förfarande kan jämställas med godkän
nande, men det är ett betydligt enklare för
farande administrativt och beträffande kra
ven på information. Registreringsskyldighe
ten baserar sig på artikel 3.2 i biociddirekti
vet Registrering skall sökas hos samma be-
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höriga myndigheter som godkännandet och 
den skall i tillämpliga delar omfattas av be
stämmelserna om godkännande i 26--30 
a §. Beslutet om registrering fattas för viss 
tid och registreringen kan återkallas eller 
ändras. Genom förordning bestäms om för
delningen av behörigheten mellan myndig
heterna och om annat förfarande gällande 
registreringen. A v sikten är att närmare be
stämmelser om innehållet i ansökan om regi
strering och de uppgifter som skall fogas till 
ansökan skall utfärdas genom en förordning 
av miljöministeriet. 

30 d §. Exceptionell användning och tem
porärt godkännande. I biociddirektivet finns 
bestämmelser om två olika fall då den be
höriga myndigheten kan avvika från de för
utsättningar för godkännande som finns i 27 
§. Avsikten är att endast allmänna bestäm
melser om saken skall ingå i paragrafen och 
att närmare bestämmelser skall utfärdas ge
nom förordning. En medlemsstat kan enligt 
artikel 15.1 i biociddirektivet för en period 
som inte överstiger 120 dagar tillfälligt god
känna begränsad och kontrollerad använd
ning av biocidpreparat som inte uppfyller 
bestämmelserna i direktivet. Förutsättningen 
är att detta är nödvändigt på grund av en 
oförutsedd fara som inte kan bekämpas på 
annat sätt. 

Bestämmelser om ett annat undantag ingår 
i artikel 15.2 i direktivet. Enligt denna be
stämmelse kan en medlemsstat för en period 
som inte överstiger tre år ge tillfälligt god
kännande för utsläppande på marknaden av 
ett biocidpreparat som innehåller ett verk
samt ämne som är föremål för en ansökan 
enligt direktivet men som ännu inte har god
känts i bilaga I eller IA. Medlemsstaten skall 
dock härvid säkerställa att direktivets övriga 
villkor för godkännande uppfylls. Det till
fälliga godkännandet kan förlängas med ett 
år. 

30 e §. Försöksverksamhet. I paragrafen 
föreslås att ett biocidpreparat som inte har 
godkänts samt ett verksamt ämne som en
dast är avsett att användas i ett biocidprepa
rat får släppas ut på marknaden för försök 
inom forskning och utveckling endast på de 
villkor som bestäms genom förordning. Arti
kel 17 i biociddirektivet förutsätter att na
tionella bestämmelser utfärdas om försöks
verksamhet. A ven i gällande kemikalielag 
finns en bestämmelse om försök som görs 
med skyddskemikalier. 

Närmare bestämmelser om försöksverk-

sambeten och skyldigheterna i anslutning 
därtill skall utfärdas genom en förordning av 
statsrådet, genom vilken de detaljerade be
stämmelserna i biociddirektivet genomförs. 
En anmälan om produktionsförsök skall gör
as till den behöriga myndigheten. Om för
söket kan medföra utsläpp i miljön skall det 
krävas tillstånd av den behöriga myndighe
ten. Myndigheten skall kunna ställa villkor 
för försöket eller förbjuda det helt, om det 
är nödvändigt för att skydda hälsan eller 
miljön. Bestämmelser om innehållet i anmä
lan om försök och ansökan om försök
stillstånd samt om andra förfaranden skall 
utfärdas genom en förordning av miljömin
isteriet. 

30 f§. Utsläppande av verksamma ämnen 
på marknaden. På basis av artikel 9 i biocid
direktivet skall medlemsstatema föreskriva 
att ett ämne, som är ett nytt verksamt ämne 
för användning i biocidpreparat, får släppas 
ut på marknaden endast om de handlingar 
som förutsätts i direktivet har tillställts med
lemsstaten och om ämnet har klassificerats, 
packats och märkts i enlighet med bestäm
melserna. I enlighet med detta föreslås att i 
paragrafen bestäms att ett sådant verksamt 
ämne som inte har funnits på marknaden när 
denna lag träder i kraft får släppas ut på 
marknaden för användning som biocid en
dast om en anmälan gjorts till den behöriga 
myndigheten. Närmare bestämmelser om 
saken skall utfärdas genom förordning. 

Kravet på att klassificera, förpacka och 
märka en kemikalie gäller i Finland alla ke
mikalier, även biocidpreparatens verksamma 
ämnen. Det är därigenom inte nödvändigt att 
utfärda särskilda bestämmelser om detta. 

30 g §. A n vändning av biocidpre parat. I 
paragrafen skall bestämmas allmänt om an
vändningen av biocidpreparat. Det skall vara 
tillåtet att använda biocidpreparat endast en
ligt bruksanvisningarna och även i övri11;t på 
behörigt sätt. Kravet på användning pa be
hörigt sätt ingår även i gällande lagstiftning 
om skyddskemikalier och bekämpningsme
del. I biociddirektivet ingår ett krav på riktig 
användning i artikel 3.7, i vilken det dess
utom redogörs för vad som avses med den
na. Riktig användning innebär, förutom iakt
tagande av villkoren i beslutet om godkän
nande, en rationell användning av en kom
bination av fysikaliska, biologiska, kemiska 
eller andra metoder varigenom användningen 
av biocidpreparat begränsas till det absolut 
nödvändiga. skyldigheten till behörig an-
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vändning är således nära förknippad med 
den skyldighet att välja mindre farliga kemi
kalier eller metoder som avses i lagför
slagets 16 a §. 

I paragrafen hänvisas dessutom allmänt till 
annan lagstiftning som reglerar användning
en av biocidpreparat Användningen av bio
cidpreparat regleras bl.a. genom jaktlagen, 
lagen om fiske, lagen om skydd i arbete och 
hälsoskyddslagen samt de författningar som 
utfärdats med stöd av dem. Enligt punkt l O i 
ingressen till biociddirektivet har medlems
statema rätt att ställa upp tilläggskrav för 
användningen av biocidpreparat i syfte att 
skydda miljö och hälsa. Tilläggskraven får 
dock inte strida mot gemenskapens lagstift
ning. 

52 §. Straff. Till följd av ändringarna av 6 
kap. ändras paragrafhänvisningarna i para
grafens l mom. 2 punkt och ordalydelsen på 
motsvarande sätt. Eftersom lagens tillämp
ningsområde till följd av ändringen av 2 § 
kommer att omfatta även biologiska biocid
preparat skall 52 § i sin helhet gälla även 
dem. 

55 §. Ä ndringssökande. Det föreslås att 
paragrafens 2 mom. görs tydligare så att 
hänvisningen till förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) skall gälla alla myndighetsbeslut 
som meddelas med stöd av kemikalielagen, 
med undantag för beslut som fattas av en 
kommunal tjänsteman. Bestämmelser om 
rättelseförfarandet för sistnämnda beslut in
går i paragrafens l mom. Därmed anförs 
också besvär över beslut om biocidpreparat 
hos den förvaltningsdomstol som avses i 
lagen om.. förvaltningsdomstolarna 
( 43011999). Over förvaltningsdomstolens 
beslut kan besvär anföras hos högsta förvalt
ningsdomstolen. 

56 §. Verkställighet. Hänvisningarna i pa
ragrafen till bestämmelserna i 6 kap. skall 
ändras så att de motsvarar de föreslagna pa
ragrafändringarna. 

57 §. Testlaboratorier. Enligt paragrafen 
kan Social- och hälsovårdens produkttill
synscentral godkänna ett laboratorium som 
utför undersökningar enligt kemikalielagen 
såsom ett auktoriserat testlaboratorium. I 
lagen ingår inte några närmare bestämmelser 
om förfarandet för godkännande. Eftersom 
det är ändamålsenligt att dylika bestämmel
ser utfärdas genom en förordning av social
och hälsovårdsministeriet föreslås att till pa
ragrafens 2 mom. fogas ett bemyndigande 
för ministeriet att utfärda en förordning om 

292137Z 

förfarandet för godkännande. 
57 a §. D jurförsök. I ingressen till biocid

direktivet har det konstaterats vara viktigt att 
antalet försök på ryggradsdjur minskar. I 
artikel 13 i direktivet försöker man undvika 
upprepade försök på ryggradsdjur genom att 
bestämma om ett förfarande som sökanden 
och den behöriga myndigheten skall iaktta 
innan nya försök på ryggradsdjur utförs. 

I gällande paragraf ingår bestämmelser om 
begränsning av antalet försöksdjur och lidan
det, men i den ingår inte någon skyldighet 
att undvika utförande av djurförsök. Inte 
heller djurskyddslagen (247/1996) eller för
ord ningen om försöksdjursverksamhet 
(1076/1985) innehåller någon dylik skyldig
het. A v denna orsak föreslås att en be
stämmelse om detta fogas till början av pa
ragrafen. Mer detaljerade bestämmelser om 
de förfaranden med vilka upprepade djurför
sök undviks på det sätt som biociddirektivet 
förutsätter skall utfårdas genom en förord
ning av miljöministeriet Bestämmelser om 
motsvarande förfaranden som baserar sig på 
Europeiska gemenskapens lae;stiftning ingår 
redan i social- och hälsovardsministeriets 
beslut om förfarandet vid anmälan av nya 
ämnen (1642/1993). I paragrafen intas därför 
ett bemyndi$ande att utfärda förordning vil
ket gäller bada ministerierna. 

I artikel 13.2 tredje stycket i direktivet 
hänvisas till medlemsstatemas möjlighet att 
införa nationella åtgärder som tvingar 
sökanden inom deras territorium att samar
beta för att dela undersökningsmaterialet. I 
Finland finns inte några bestämmelser om 
detta i den nuvarande lagstiftningen. Det 
föreslås inte några bestämmelser om tvång i 
detta sammanhang eftersom det är fråga om 
ett mera omfattande ärende än end.ast ge
nomförandet av biociddirektivet Arendet 
kräver mera omfattande beredning vilket inte 
har varit möjligt i detta sammanhang. 

I paragrafens 2 mom. intas en hänvisning 
till lagstiftningen om skydd för försöksdjur, 
dvs. djurskyddslagen och förordningen om 
försöksdjursverksamhet Förbudet mot att 
orsaka onödigt lidande för försöksdjur och 
skyldigheten att begränsa antalet försöksdjur 
ingår i dessa bestämmelser och därför slopas 
bestämmelserna om dessa skyldigheter i ke
mikalielagen. Paragrafens rubrik ändras så 
att den motsvarar den term som används 
inom d jurskyddslagstiftningen. 

59 a §. Krav på skydd för en affärs- och 
yrkeshemlighet. Enligt lagen om offentlighet 
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i myndighetemas verksamhet (62111999) 
kan det bestämmas om hemlighållande av 
handlingar endast genom lag. A v denna or
sak ändrades även kemikalielagen i samband 
med stiftandet av lagen om offentlighet i 
myndighetemas verksamhet så att de be
stämmelser som tidigare ingått i förordning 
togs in i lag. Det föreslås att behövliga tek
niska ändringar görs i ordalydelsen i den 
nya 59 a §. Paragrafen motsvarar bestäm
melserna i lagen om offentlighet i myndig
hetemas verksamhet och artikel 19.1 och 
19.2 samt 19.3 andra stycket i biociddirekti
vet 

59 c §. Avgränsning av en affärs- och yr
keshemlighet som gäller ett biocidpreparat. I 
paragrafen skall bestämmas vilka uppgifter 
om biocidpreparat som i inga händelser skall 
kunna hållas hemliga. Bestämmelsen mot
svarar bestämmelserna i artikel 19.3 i direk
tivet och den ersätter nuvarande motsvaran
de bestämmelse om skyddskemikalier. Ut
över vad som bestäms i direktivet skall i 
bestämmelsen, på motsvarande sätt som i 
gällande bestämmelse om skyddskemikalier, 
förutsättas att inte heller uppgifter om meto
derna för att behandla det avfall som pro
dukter som behandlats med ett biocidprepa
rat ger upphov till skall kunna hållas hem
liga. 

1.2. Lagen om bekämpningsmedel 

l och 3 §. Eftersom regleringen av andra 
bekämpningsmedel än växtskyddsmedel 
skall överföras från lagen om bekämpnings
medel till kemikalielagen, skall definitionen 
på bekämpningsmedel på motsvarande sätt 
begränsas till att gälla endast växtskyddsme
del. Definitionen intas i paragrafens l mom. 
genom en kombination av nuvarande l § l 
mom. och 3 § 2 mom. Samtidigt upphävs 3 
mom. Tillämpningsområdet för lagen om 
bekämpningsmedel skall efter ändringen 
motsvara tillämpningsområdet för direktiv 
911414/EEG om utsläppande av växtskydds
medel på marknaden. 

4 §. I paragrafen skall omnämnandet av 
annat bekämpningsmedel slopas. 

4 b §. Det föreslås att paragrafen om för
utsättningarna för godkännande av andra 
bekämpningsmedel slopas. 

1.3. Hälsoskyddslagen 

21 §. Förordningar om hushållsvatten. En-

ligt paragrafens l mom. har social- och häl
sovardsministeriet rätt att meddela närmare 
föreskrifter bl.a. om desinficering av hus
hållsvatten och de ämnen som används vid 
behandlingen. Desinfektionsmedlen är bio
cidpreparat och om godkännande av dessa 
skall bestämmas i kemikalielagen. För klar
hetens skull föreslås att en hänvisning om 
detta fogas till momentet. Dessutom skall 
uttrycket "allmänna föreskrifter" i ~aragra
fens rubrik ersättas med uttrycket 'förord
ningar" i enlighet med den nya grundlagen 
och skall även de ändringar detta föranleder 
i författningstexten göras. Social- och hälso
vårdsministeriet skall utfärda den förordning 
som avses i paragrafens 2 mom. 

2. N ärmare bestämmelser 

Ett behörigt genomförande av biociddirek
tivet förutsätter, utöver stiftandet av de före
slagna lagarna, att ett stort antal bestämmel
ser på lägre nivå meddelas. Det är nödvän
digt att med stöd av kemikalielagen utfärda 
en särskild biocidförordning, som bl.a. skall 
innehålla närmare bestämmelser om biocid
preparatgrupperna och om vilken behörig 
myndighet som godkänner preparaten i re
spektive grupp. Genom förordning utfärdas 
också närmare bestämmelser om förfarandet 
för godkännande, beslutet om godkännande, 
ömsesidigt erkännande av godkännanden, 
skyddstider för uppgiftsmaterial, undantag, 
försöksverksamhet, klassificering, märkning 
och förpackning av preparat samt om vissa 
andra saker. 

Om vissa detaljer vid förfarandet för 
granskning av biocidpreparat, såsom om in
nehållet i ansökan och om undersöknings
krav, skall bestämmas genom en förordning 
av miljöministeriet. Genom ministeriets för
ordning skall också bestämmas om godkän
nande av preparat i bilaga l, lA och IB till 
Europeiska kommissionens biociddirektiv 
och om villkoren för godkännande. 

3. Ikraftträdande 

EU:s medlemsstater skall införa bestäm
melserna i biociddirektivet inom 24 månader 
sedan direktivet trädde i kraft, dvs. senast 
den 13 maj 2000. Därför föreslås att de la
gar som ingår i propositionen skall träda i 
kraft vid denna tidpunkt. A v sikten är att 
även författningarna på lägre nivå skall träda 
i kraft vid samma tidpunkt. 
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Tidpunkten för när direktivet senast skall 
träda i kraft är också den tidpunkt före vil
ken ett verksamt ämne i ett biocidpreparat 
skall finnas på marknaden inom Europeiska 
gemenskapens tullområde för att direktivets 
övergångsbestämmelser skall tillämpas på 
det. På sådana verksamma ämnen och bio
cidpreparat innehållande dessa ämnen vilka 
kommer in på marknaden efter ikraftträdet
setidpunkten skall tillämpas de nya be
stämmelserna, vilket innebär att de inte får 
släppas ut på marknaden eller användas utan 
godkännande. 

Enligt de övergångsbestämmelser som tas 
in i kemikalielagen och lagen om bekämp
ningsmedel skall på sådana biocidpreparat 
innehållande verksamma ämnen som finns 
på marknaden inom Europeiska gemenska
pen när denna lag träder i kraft tillämpas 
nuvarande bestämmelser till dess kommis
sionens beslut om intagande av det verksam
ma ämnet i bilaga I, IA eller IB till direkti
vet har fattats. Härigenom kvarstår förfaran
dena för förhandsgodkännande och anmälan 
av skyddskemikalier ända tills dess alla 
gamla verksamma ämnen som ingår i prepa
ratet har bedömts och beslut har fattats om 
att det skall intas i bilagan till direktivet. 
Detta gäller även andra bekämpningsmedel 
enligt lagen om bekämpningsmedel. I 
kommissionens beslut om godkännande av 
verksamma ämnen uppställs tidsfrister för 
när medlemsstatema senast skall behandla 
godkännandet av de preparat som innehåller 
det verksamma ämnet på det sätt som direk
tivet förutsätter, eller, om beslutet är nega
tivt, före vilken tidpunkt medlemsstaten 
skall säkerställa att biocidpreparat som in
nehåller det verksamma ämnet skall tas bort 
från marknaden. 

Som ett undantag från ovan nämnda hu
vudregel föreslås att det skall bestämmas att 
ansökan om i 25 § avsett godkännande av 
sådana antifoulingmedel som innehåller 

verksamma ämnen som finns på marknaden 
skall sökas före ingången av 2002. Artikel 
16.1 i biociddirektivet gör det möjligt för 
medlemsstatema att börja tillämpa bestäm
melserna i direktivet redan innan övergångs
tiden har gått ut. Grunden för en tidigare
läggning av tillämpningen av skyldigheten 
att låta godkänna antifoulingmedel är att 
dessa medel på grund av användningsända
målet orsakar direlct exponering av vatten
miljön. Eftersom Ostersjön som ekosystem 
är särskilt känslig för skadliga ämnen är det 
ändamålsenligt att få antifoulingmedel att 
omfattas av förfarandet för godkännande i 
Finland så snabbt som möjligt. Förfarandet 
för godkännande gör det möjligt att ställa 
upp villkor för bruksanvisningarna och an
vändningen av varje preparat vilket är nöd
vändigt speciellt för förebyggande av miljös
kador. 

Enligt övergångsbestämmelsen till kemika
lielagen skall 27 § l mom. l punkten inte 
tillämpas vid beslutet om godkännande av 
antifoulingmedel innan beslutet om godkän
nande av det verksamma ämnet har fattats 
på gemenskapsnivå. Under övergångsperio
den skall möjligheten enligt direktivet att 
tänja på undersökningskraven för aasökan 
om godkännande vid behov tillämpas. Detta 
är nödvändigt eftersom tidsfristen för inläm
nande av ansökan är klart kortare än över
gångsperioden enligt direktivet och eftersom 
sökandena inte nödvändigtvis har tillräckligt 
med tid för att producera alla behövliga un
dersökningar. Eftersom antifoulingmedel i 
många länder redan omfattas av ett förfaran
de för godkännande orsakar en tidigarelagd 
tillämpning av detta förfarande på dessa pre
parat inte oskäliga men för verksamhetsid
karen. 

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

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 2 § 2 mom., 20 § 2 mom., 6 

kap., 52 § l mom. 2 punkten, 55 § 2 mom., 56 §, 57 § 2 mom. samt 57 a, 59 a och 59 c §, 
av dessa lagrum 2 § 2 mom. samt 56 och 57 a § sådana de lyder i lag 1412/1992, 6 kap. 

sådant det lyder jämte ändringar, 55 § 2 mom. sådant det lyder i lag 57/1999, 57 § 2 mom. 
sådant det lyder i lag 1147/1994, samt 59 a och 59 c §sådana de lyder i lag 659/1999, samt 

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda lag 
1412/1992, och en ny 16 a § som följer: 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas även, med undantag 
av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat 
vilkas effektivitet baserar sig på mikroorga
nismer. 

12 § 

Biocidpreparat 

I denna lag avses med biocidpreparat ett 
preparat som innehåller ett eller flera verk
samma ämnen i den form de levereras till 
användaren och som är avsedda att på ke
misk eller biologisk väg förstöra, hindra, 
oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller 
på något annat sätt utöva kontroll över skad
liga organismer. 

16 a§ 

Skyldighet att välja 

I syfte att förhindra skador av kemikalier 
skall verksamhetsidkaren, då det rimligen är 
möjligt, bland tillbudsstående alternativ välja 
den kemikalie eller metod som orsakar minst 
fara. 

20 § 

Anmälningsskyldighet 

Ett ämne anses som nytt, om det inte har 
nämnts i förteckningen över ämnen i kom-

mersielit bruk. Närmare bestämmelser om 
förteckningen utfärdas genom förordning. 
Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda 
närmare bestämmelser om vilka ämnen som 
omfattas av anmälningsskyldigheten. 

6 kap. 

B i oddpreparat 

25 § 

skyldighet att låta godkänna biocidpreparat 

Biocidpreparat får inte släppas ut på mark
naden eller användas utan godkännande, om 
inte något annat bestäms nedan. Beslut om 
godkännande fattas av Social- och hälsovår
dens produkttillsynscentral eller Finlands 
miljöcentral (behöriga myndigheter). Genom 
förordning bestäms hur behörigheten förde
las mellan myndigheterna. 

26 § 

Ansökan om godkännande 

Den som svarar för att ett biocidpreparat 
först släpps ut på marknaden i Finland skall 
själv eller genom sin representant ansöka om 
godkännande av preparatet. Den som ansö
ker om godkännande skall ha ett fast verk
samhetsställe inom Europeiska gemenska
pen. 

I ansökan skall läggas fram de uppgifter 
som för en utvärdering av förutsättningarna 
för godkännande behövs om preparatets 
verkningar på hälsan och miljön, effektivitet 
och andra egenskaper. Närmare bestämmel
ser om ansökan och om de uppgifter som 
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skall fogas till den utfärdas av miljöministe
riet genom förordning. 

27 § 

Förutsättningar för godkännande 

Ett biocidpreparat godkänns, om följande 
villkor är uppfyllda: 

l) de verksamma ämnen som biocidprepa
ratet innehåller har godkänts i bilaga I eller 
IA till Europaparlamentets och rådets direk
tiv 98/8/EG om utsläppande av biocidpro
dukter på marknaden, nedan biociddirektivet, 

2) biocidpreparatet och därmed behandlade 
produkter eller därav uppkomna rester orsa
kar inte uppenbar skada på hälsan eller mil
jön vid användning enligt villkoren för god
kännande, 

3) biocidpreparatet är tillräckligt effektivt 
och lämpligt för sitt ändamål, samt 

4) det finns analysmetoder för undersök
ning av biocidpreparatets verksamma ämnen 
samt av sådana ämnen i preparatet och såda
na rester till följd av användningen som kan 
ha betydande verkningar på hälsan eller mil
jön. 

Ett biocidpreparat som med stöd av denna 
lag klassificeras som giftigt, mycket giftigt, 
eller cancerframkallande i kategori l eller 2, 
som ett preparat som kan orsaka genetiska 
skador i kategori l eller 2 eller som ett pre
parat som är farligt för fortplantningen i ka
tegori l eller 2, får inte godkännas för att 
släppas ut på marknaden för allmänt bruk. 

Den behöriga myndigheten skall vid pröv
ning av förutsättningarna för godkännande 
beakta det som i bilaga VI till biociddirekti
vet bestäms om gemensamma principer för 
bedömning av dokumentation om biocidpro
dukter. 

28 § 

Beslut om godkännande 

Godkännande beviljas för en viss tid och 
det kan förnyas på ansökan, om förutsätt
ningarna för godkännande fortfarande före
ligger. 

När den behöriga myndigheten godkänner 
ett biocidpreparat skall den fastställa prepa
ratets användningsändamål och bruksanvis
ningar. I beslutet om godkännande kan det 
även bestämmas att biocidpreparatet får 
överlåtas till eller användas av bara en viss 

användargcupp eller sådana som har avlagt 
specialexamen. Dessutom kan till beslutet 
om godkännande fogas villkor som är nöd
vändiga för att förutsättningarna för godkän
nande skall föreligga. 

Närmare bestämmelser om beslutet om 
godkännande och om de villkor som fogas 
till det utfärdas genom förordning. 

29 § 

Å terkallande eller ändring av godkännande 

Ett godkännande av ett biocidpreparat kan 
återkallas, om 

l) biocidpreparatet inte längre uppfyller 
villkoren enligt 27 §, 

2) de villkor som fogats till beslutet om 
godkännande inte har iakttagits, 

3) felaktiga eller vilseledande uppgifter har 
lämnats om de omständigheter som inverkat 
på godkännandet. 

Villkoren för beslutet om godkännande 
skall ändras, om detta är nödvändigt av ve
tenskapliga eller tekniska skäl eller för att 
skydda hälsan eller miljön. 

Ett godkännande kan återkallas eH~r vill
koren för det ändras även på sökandens eget 
initiativ. 

30 § 

Nya uppgifter 

Den som ansökt om godkännande skall 
omedelbart till den behöriga myndigheten 
anmäla sådana nya uppgifter om ett verk
samt ämne, ett biocidpreparat som innehåller 
detta ämne eller verkningarna av dessa som 
sökanden rimligen kan förmodas känna till 
och som kan påverka det fortsatta godkän
nandet. 

30 a§ 

A n vändning av uppgifter vid behandling av 
en annan ansökan 

Den behöriga myndigheten får vid behand
lingen av en ansökan använda uppgifter som 
en annan sökande tillställt myndigheten och 
som inte finns allmänt tillgängliga endast 
om den som äger upJ?.giftema skriftligen har 
gett sitt samtycke till detta eller om den 
skyddstid för informationen som bestäms 
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närmare genom förordning och som baserar 
sig på biociddirektivet har löpt ut. 

30 b§ 

Undantag från skyldigheten att låta 
godkänna biocidpreparat 

Sådant godkännande som avses i 25 § be
hövs inte för 

l) ett biocidpreparat som är en sådan all
mänkemikalie som har tagits upp i bilaga IB 
till biociddirektivet, eller 

2) ett biocidpreparat vars verksamma ämne 
har tagits upp i bilaga lA till biociddirektivet 
och som vid användning orsakar endast obe
tydlig risk för hälsan och miljön. Ett biocid
preparat som avses i l mom. 2 punkten får 
mte innehålla ett ämne som klassificeras 
som farligt på basis av denna lag eller som 
beträffande egenskaperna kan jämföras med 
ett sådant. 

30 c§ 

R e g is trering 

Ett biocidpreparat som avses i 30 b § l 
mom. 2 punkten skall registreras innan det 
släpps ut på marknaden eller tas i använd
ning. Ansökan om re&istrering skall lämnas 
till Social- och hälsovardens produkttillsyns
central eller Finlands miljöcentral enligt vad 
som genom förordning bestäms om fördel
ningen av behörigheten mellan myndigheter
na. Beträffande registrering gäller i övrigt i 
tillämpliga delar bestämmelserna om god
kännande i 26-30 §. 

Närmare bestämmelser om ansökan om 
registrering och de uppgifter som skall fogas 
till ansökan utfärdas av miljöministeriet ge
nom förordning. 

30 d§ 

Exceptionell användning och temporärt 
godkännande 

Utan hinder av 27 § kan den behöriga 
myndigheten bevilja tillstånd för exceptio
nell användning av ett biocidpreparat under 
viss tid, om detta är nödvändigt på grund av 
en oförutsebar fara som inte kan avvärjas på 
annat sätt. 

Den behöriga myndigheten kan temporärt 
godkänna ett biocidpreparat som innehåller 

ett verksamt ämne som inte har godkänts i 
bilaga I eller lA till biociddirektivet och som 
inte har funnits på marknaden innan denna 
lag trädde i kraft. En förutsättning för tem
porärt godkännande är dock att biocidprepa
ratet uppfyller villkoren för godkännande i 
27 § l mom. 2-4 punkten och att dess 
verksamma ämne uppfyller villkoren för 
godkännande i biociddirektivet 

Närmare bestämmelser om tillstånd till 
exceptionell användning och temporärt god
kännande utfärdas genom förordning. 

30 e§ 

Försöksverksamhet 

Ett biocidpreparat som varken har god
känts eller registrerats samt ett verksamt äm
ne som endast är avsett att användas i ett 
biocidpreparat får släppas ut på marknaden 
för försök i anslutning till forsknings- och 
utvecklingsarbete endast på de villkor som 
bestäms genom förordning. Ett dylikt försök 
kan förutsätta en anmälan till eller ansökan 
om tillstånd av den behöriga myndigheten. 
Försöket kan vid behov förbjudas eller vill
kor kan uppställas för utförandet av det, om 
det är nödvändigt för att skydda hälsan eller 
miljön. 

Bestämmelser om anmälnings- och till
ståndsförfarandet utfärdas av miljöministeriet 
genom förordning. 

30 f§ 

Utsläppande av verksamma ämnen på 
marknaden 

Ett verksamt ämne som är avsett att an
vändas i biocidpreparat och som inte har 
funnits på marknaden när denna lag träder i 
kraft får släppas ut på marknaden för sådan 
användning endast om en anmälan gjorts till 
den behöriga myndigheten. Närmare bestäm
melser om saken utfärdas genom förordning. 

30 g§ 

A n vändning av biocidpreparat 

Biocidpreparat skall användas på behörigt 
sätt med iakttagande av bruksanvisningarna. 
Beträffande användningen av biocidpreparat 
gäller dessutom vad som bestäms nagon an
nanstans i lag. 
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52§ 

Straff 

Den som 

2) försummar att ansöka om godkännande 
som avses i 25 §, att ansöka om registrering 
som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd 
eller göra en anmälan som avses i 30 e §, 
att ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att 
göra en anmälan som avses i 20 eller 32 §, 
att utarbeta och distribuera ett skyddsinfor
mationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller 
sin skyldighet att tillställa uppgifter enligt 18 
a §, 

skall för kemikalieförseelse dömas till bö
ter eller fängelse i högst sex månader, om 
det inte stadgas strängare straff för gärning
en i någon annan lag. 

55§ 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som en annan myndig
het har fattat med stöd av denna lag kan 
sökas i enlighet med förvaltningsprocessla
gen (586/1996). 

56§ 

Verkställighet 

I ett beslut som fattats med stöd av 29 §, 
33 § 2 mom., 42, 45 eller 46 §, 66 § l 
mom. eller 68 § 3 mom. kan bestämmas att 
beslutet skall iakttas trots att ändring har 
sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
något annat. 

57§ 

Testlaboratorier 

Social- och hälsovårdens produkttillsyns
central kan foga villkor, begränsningar och 
anvisningar till sitt godkännande av ett labo
ratorium. Närmare bestämmelser om förfa
randet för godkännande utfärdas av social-

och hälsovårdsministeriet genom förordning. 

57 a§ 

Djurförsök 

Vid planering av djurförsök som behövs 
för uppfyllande av förpliktelserna i denna 
lag skall försök på ryggradsdjur undvikas 
alltid då detta är möjligt. Bestämmelser om 
de förfaranden som syftar till att undvika 
onödiga djurförsök utfärdas av social- och 
hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet 
genom förordning. 

Vid försök på ryggradsdjur iakttas det som 
i djurskyddslagen (247/1996) och med stöd 
av den bestäms om försöksdjursverksamhet 

59 a§ 

Krav på skydd för affärs- och 
yrkeshemligheter 

En anmälare enligt 5 kap. och den som 
ansöker om godkännande eller registrering 
enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgif
ter som han betraktar som affärs- eller yr
keshemligheter och som han yrkar att skall 
hållas hemliga för andra än de myndigheter 
som deltar i behandlingen av ansökan eller 
anmälan. Den som framställer ett yrkande 
skall motivera detta. 

Om en anmälare som avses i 5 kap. eller 
en tillverkare eller en importör själv offent
liggör uppgifter som tidigare varit sekretess
belagda, skall Social- och hälsovårdens pro
dukttillsynscentral underrättas om detta. En 
sökande som avses i 6 kap. skall göra mot
svarande anmälan till den behöriga myndig
heten. 

59 c§ 

Avgränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller ett biocidpreparat 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet är följande 
uppgifter om biocidpreparat inte sekretessbe
lagda på basis av ett yrkande som enligt 59 
a § framställts av den som ansöker om god
kännande eller registrering av biocidprepa
rat 

l) sökandens namn och adress, 
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2) namnet och adressen för den som till
verkar biocidpreparatet och de verksamma 
ämnen som preparatet innehåller, 

3) biocidpreparatets namn samt namnen på 
de verksamma ämnen som preparatet inne
håller och haltema av dem i preparatet, 

4) namnen på andra ämnen som betraktas 
som farliga och som inverkar på klassifice
ringen av r.reparatet, 

5) uppgtfter om de verksamma ämnenas 
och biocidpreparatets fysikaliska och kemis
ka egenskaper, 

6) sammandrag av resultaten från under
sökningar om biocidpreparatets effektivitet, 
förmåga att ge upphov till resistens samt 
dess verkningar pa människor, djur och mil
jö, 

7) uppgifter om hur det verksamma ämnet 
eller biocidpreparatet kan oskadliggöras eller 
om metoder och åtgärder för de fall att äm
net eller preparatet stänker eller läcker, 

8) rekommenderade metoder och försiktig
hetsåtgärder för att avvärja faror vid hante
ring, lagring, transport och användning samt 
vid eldsvåda och andra olyckor, 

9) uppgifter om första hjälpen och medi
cinsk behandling vid skador, 

10) uppgifter om metoderna för att be
handla det avfall som biocidpreparatet och 
dess förpackning samt produkter som 
behandlas med biocidpreparatet ger upphov 
till, 

11) de uppgifter som ingår i skyddsinfor
mationsbladet, 

12) de analysmetoder för verksamma äm
nen eller för ämnen som nämns i förteck
ningen enligt 11 § 4 mom. med vilkas hjälp 
ämnen som kommit ut i miljön kan upptäck
as samt restema bestämmas. 

Denna lag träder i kraft den 
20. 

På biocidpreparat som innehåller verksam
ma ämnen som finns på marknaden inom 
Europeiska gemenskapen när denna lag trä
der i kraft tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet till dess att beslut 
om intagande av det verksamma ämnet i 
bilaga I, lA eller IB till direktiv 98/8/EG om 
utsläppande av biocidprodukter på markna
den har fattats med iakttagande av det för
farande som bestäms i direktivet. Vid god
kännande eller återkallande av preparat som 
innehåller dylika verksamma ämnen iakttas 
den tidsfrist som uppställts i beslutet om det 
verksamma ämnet. 

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 
mom. skall för antifoulingpreparat som finns 
på marknaden när denna lag träder i kraft 
sökas i 25 § avsett godkännande före den l 
januari 2002. När beslutet om godkännande 
fattas tillämpas inte 27 § l mom. l punkten 
innan det beslut som avses ovan i 2 mom. 
har fattats om det verksamma ämnet. 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 3 och 4 b§, sådana 

de lyder i lag 1204/1994, och 
ändras l § l mom. och 4 § l mom., av dessa lagrum det senare sådant det lyder i nämnda 

lag 1204/1994, som följer: 

l § 
Med bekämpningsmedel avses i denna lag 

växtskyddsmedel som används i jord- och 
skogsbruk, i produkter från jord- och skogs
bruk och i hushåll. Dessa ämnen och prepa
rat är avsedda för 

l) skydd av växter eller växtprodukter mot 
skadliga organismer eller förhindrande av 
sådana organismers inverkan, 

2) påverkan av växters livsprocesser på 
annat sätt än som näring, 

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, 
om dessa ämnen och preparat inte omfattas 
av särskilda bestämmelser om konserve
ringsmedel, 

4) förstörande av besvärande växter, eller 
5) förstöring av växtdelar eller förhindran

de av besvärande tillväxt hos växter. 

4§ 
Ett preparat som inte har registrerats som 

bekämpningsmedel får inte saluföras som 
bekämpningsmedel eller annars överlåtas 

292137Z 

eller användas till förbrukning. Bekämp
ningsmedlet registreras på ansökan av kon
trollcentralen för växtproduktion. En förut
sättning för registrering är att bekämpnings
medelsnämnden har godkänt preparatet för 
användning som växtskyddsmedel. 

Denna lag träder i kraft den 
20 . 
På bekämpningsmedel som innehålter 

verksamma ämnen som finns på marknaden 
inom Europeiska gemenskapens område när 
denna lag träder i kraft tillämpas de bestäm
melser som gällde vid ikraftträdandet till 
dess att beslut om intagande av det verksam
ma ämnet i bilaga I, lA eller IB till direktiv 
98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter 
på marknaden har fattats med iakttagande av 
det förfarande som bestäms i direktivet. Vid 
godkännande eller återkallande av preparat 
som innehåller dylika verksamma ämnen 
iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet 
om det verksamma ämnet. 
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3. 
Lag 

om ändring av 21 § hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 21 §, sådan den lyder i lag 

777/1996, som följer: 

21 § 

Förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
vid behov genom förordning bestämmelser 
om kvalitetskraven på hushållsvatten, om 
desinficering, kemikalier som används vid 
behandlingen, materialen i lednings- och 
behandlingsanordnin_f;ar samt om andra om
ständigheter som paverkar vattenkvaliteten 
och likaså om regelbunden övervakning av 

Helsingfors den 24 september 1999 

hushållsvatten och om de undersökningar 
som behövs. Om godkännande av desinfek
tionsmedel för hushållsvatten bestäms i ke
mikalielagen (744/1989). 

Social- och hälsovårdsministeriet föreskri
ver genom förordning om de grunder på vil
ka ett vattenverk kan beviljas undantag en
ligt 17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvali
tetskraven. 

Denna lag träder i kraft den 
20 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Miljöminister Satu Hassi 
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Bilaga l 

l. 
Lag 

om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 2 § 2 mom., 20 § 2 mom., 6 

kap., 52 § l mom. 2 punkten, 55 § 2 mom., 56 §, 57 § 2 mom. samt 57 a, 59 a och 59 c §, 
av dessa lagrum 2 § 2 mom. samt 56 och 57 a§ sådana de lyder i lag 141211992, 6 kap. 

sådant det lyder jämte ändringar, 55 § 2 mom. sådant det lyder i lag 57/1999, 57 § 2 mom. 
sådant det lyder i lag 114711994, samt 59 a och 59 c§ sådana de lyder i lag 659/1999, samt 

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom nämnda lag 
1412/1992, och en ny 16 a§ som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Lagens 44 § tillämpas även på produkter 
och förnödenheter som innehåller eller som 
har behandlats med en kemikalie. 

Denna lag tillämpas även, med undantag 
av 5 och 7 kap., på sådana biocidpreparat 
vilkas effektivitet baserar sig på mikroorga
nismer. 

12 § 

Biocidpreparat 

I denna lag avses med biocidpreparat ett 
preparat som innehåller ett eller flera verk
samma ämnen i den form de levereras till 
användaren och som är avsedda att på ke
misk eller biologisk väg förstöra, hindra, 
oskadliggöra,förhindra verkningarna av eller 
på något annat sätt utöva kontroll över skad
liga organismer. 

16 a§ 

skyldighet att välja 

I syfte att förhindra skador av kemikalier 
skall verksamhetsidkaren, då det rimligen är 
möjligt, bland tillbudsstående alternativ välja 
den kemikalie eller metod som orsakar minst 
fara. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

20 § 

Anmälningsskyldighet 

Ett ämne anses som nytt, om det inte har 
varit i bruk innan denna lag träder i kraft. 
Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer 
närmare vilka ämnen anmälningssky ldighe
ten skall gälla. Ministeriet kan härvid bäs
tärorna att något ämne inte skall omfattas av 
anmälningsskyldigheten, om detta kan anses 
vara motiverat med beaktande av ämnets 
användning utomlands. 

6 kap. 

Förhandsgodkännande av skydds kemikalier 

(25-30 §) 

Den som 

52§ 

Straff 

2) försummar att ansöka om godkännande 
som avses i 25 §, att ansöka om tillstånd 
som avses i 32 §, att göra en anmälan som 
avses i 20 eller 32 §, att utarbeta och distri
buera ett skyddsinformationsblad som avses 
i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att till
ställa uppgifter enligt 18 a §, 

Ett ämne anses som nytt, om det inte har 
nämnts i förteckningen över ämnen i kom
mersiellt bruk. N ärmare bestämmelser om 
förteckningen utfärdas genom förordning. 
Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda 
närmare bestämmelser om vilka ämnen som 
omfattas av anmälningsskyldigheten. 

6 kap. 

B iocidprepamt 

(25-30 g §; helt nya) 

52§ 

Straff 

Den som 

2) försummar att ansöka om godkännande 
som avses i 25 §, att ansöka om registrering 
som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd 
eller göra en anmälan som avses i 30 e §,att 
ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att 
göra en anmälan som avses i 20 eller 32 §, 
att utarbeta och distribuera ett skyddsinfor
mationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller 
sin skyldighet att tillställa uppgifter enligt 18 
a§, 

skall för kemikalieförseelse dömas till bö
ter eller fängelse i högst sex månader, om 
det inte stadgas strängare straff för gärning
en i någon annan lag. 

55§ 

Ändringssökande 

I ett beslut som en kommunal nämnd eller 
något organ som avses i 7 § har fattat med 

55§ 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som en annan myndig
het har fattat med stöd av denna lag kan 
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Gällande lydelse 

stöd av denna lag söks ändring genom be
svär hos länsrätten i den ordning som be
stäms i förvaltningsprocesslagen. 

56§ 

Verkställighet 

I ett beslut som fattats med stöd av 28 §, 
eller 29 §, 33 § 2 mom., 42, 45 eller 46 §, 
66 § l mom. eller 68 § 3 mom. kan bestäm
mas att beslutet skall iakttas trots att ändring 
har sökts, om inte besvärsmyndigheten be
si u tar något annat. 

57§ 

Testlaboratorier 

Social- och hälsovårdens produkttillsyns
central kan foga villkor, begränsningar och 
anvisningar till sitt godkännande av ett labo
ratorium. 

57 a§ 

Skydd av försöksdjur 

Då kemikaliers egenskaper undersöks och 
testas skall försöksdjuren inte orsakas onö
digt lidande. Antalet försöksdjur skall dess
utom hållas så lågt som det för att nå tillför
litliga undersökningsresultat är möjligt. 

I djurskyddslagen stadgas om skydd av 
försöksdjur. 

59 a§ 

Krav på skydd för affärs- och 
yrkeshemligheter 

En anmälare enligt 5 kap. och den som 
ansöker om förhandsgodkännande eller gör 
en anmälan om skyddskemikalier enligt 6 

Föreslagen lydelse 

sökas i enlighet med förvaltningsprocessla
gen (58611996). 

56§ 

Verkställighet 

I ett beslut som fattats med stöd av 29 §, 
33 § 2 mom., 42, 45 eller 46 §, 66 § l 
mom. eller 68 § 3 mom. kan bestämmas att 
beslutet skall iakttas trots att ändring har 
sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar 
något annat. 

57§ 

T estlaboratorier 

Social- och hälsovårdens produkttillsyns
central kan foga villkor, begränsningar och 
anvisningar till sitt godkännande av ett labo
ratorium. N ärmare bestämmelser om förfa
randet för godkännande utfärdas av social
och hälsovårdsministeriet genom förordning. 

57 a§ 

Djurförsök 

V id planering av djurförsök som behövs 
för uppfyllande av förpliktelserna i denna 
lag skall försök på ryggradsdjur undvikas 
alltid då detta är möjligt. Bestämmelser om 
de förfaranden som syftar till att undvika 
onödiga djurförsök utfärdas av social- och 
hälsovårdsministeriet eller miljöministeriet 
genom förordning. 

Vidförsök på ryggradsdjur iakttas det som 
i djurskyddslagen (24711996) och med stöd 
av den bestäms om försöksdjursverksamhet. 

59 a§ 

Krav på skydd för affärs- och 
yrkeshemligheter 

En anmälare enligt 5 kap. och den som 
ansöker om godkännande eller registrering 
enligt 6 kap. skall särskilt nämna de uppgif-
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kap. skall särskilt nämna de uppgifter som 
han betraktar som affärs- eller yrkeshemlig
heter och som han yrkar att skall hållas 
hemliga för andra än de myndigheter som 
deltar i behandlingen av ansökan eller anmä
lan. Den som framställer ett yrkande skall 
motivera detta. 

Om en anmälare som avses i 5 kap. eller 
en tillverkare eller en importör själv offent
liggör uppgifter som tidigare varit sekretess
belagda, skall Social- och hälsovårdens pro
dukttillsynscentral underrättas om detta. En 
sökande eller anmälare som avses i 6 kap. 
skall göra motsvarande anmälan till Finlands 
miljöcentraL 

59 c§ 

A v gränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller ett 

skyddskemikalie 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet är följande 
uppgifter om skyddskemikalie inte sekretess
belagda på basis av ett yrkande som enligt 
59 a § framställts av den som ansöker om 
skyddskemikalier eller gör en anmälan om 
skyddskemikalier: 

l) sökandens eller anmälarens namn, 
2) namnet på den som tillverkar skyddske

mikalien och de verksamma substanser 
skyddskemikalien innehåller, 

3) namnen på de verksamma substanser 
som skyddskemikalien innehåller och halter
na av dem i preparatet och skyddskemikali
ens namn, 

4) uppgifter om de verksamma substanser
nas och skyddskemikaliens fysikaliska och 
kemiska egenskaper, 

5) sammandrag av resultaten av undersök
ningar om skyddskemikaliens effekt samt 
dess verkningar på hälsan och miljön, 

6) uppgifter om hur skyddskemikalien kan 
oskadliggöras, 

7) metoderna för att behandla det avfall 
som skyddskemikalien och dess emballage 
samt produkter som behandlats med skydd-

Föreslagen lydelse 

ter som han betraktar som affärs- eller yr
keshemligheter och som han yrkar att skall 
hållas hemliga för andra än de myndigheter 
som deltar i behandlingen av ansökan eller 
anmälan. Den som framställer ett yrkande 
skall motivera detta. 

Om en anmälare som avses i 5 kap. eller 
en tillverkare eller en importör själv offent
liggör uppgifter som tidigare varit sekretess
belagda, skall Social- och hälsovårdens pro
dukttillsynscentral underrättas om detta. En 
sökande som avses i 6 kap. skall göra mot
svarande anmälan till den behöriga myndig
heten. 

59 c§ 

Avgränsning av en affärs- och 
yrkeshemlighet som gäller ett 

biocidpreparat 

Oberoende av bestämmelserna om affärs
eller yrkeshemligheter i lagen om offentlig
het i myndighetemas verksamhet är följande 
uppgifter om biocidpreparat inte sekretessbe
lagda på basis av ett yrkande som enligt 59 
a § framställts av den som ansöker om god
kännande eller registrering av biocidprepa
rat: 

l) sökandens namn och adress, 
2) namnet och adressen för den som till

verkar biocidpreparatet och de verksamma 
ämnen som preparatet innehåller, 

3) biocidpreparatets namn samt namnen på 
de verksamma ämnen som preparatet inne
håller och haltema av dem i preparatet, 

4) namnen på andra ämnen som betraktas 
som farliga och som inverkar på klassifice
ringen av preparatet, 

5) uppgifter om de verksamma ämnenas 
och biocidpreparatets fysikaliska och kemis
ka egenskaper, 

6) sammandrag av resultaten från under
sökningar om biocidpreparatets effektivitet, 
förmåga att ge upphov till resistens samt 
dess verkningar på människor, djur och mil
jö, 

7) uppgifter om hur det verksamma ämnet 
eller biocidpreparatet kan oskadliggöras eller 
om metoder och åtgärder för de fall att äm-
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skemikalien ger upphov till, 
8) de uppe;ifter som skyddsinformations

bladet innehaller, 

9) de analysmetoder för verksamma sub
stanser eller ämnen som nämns i den för
teckning som avses i 11 § 4 mom. med vil
kas hjälp man kan upptäcka ämnen som 
kommit ut i miljön samt bestämma männi
skomas omedelbara exponering för ämnet. 

Föreslagen lydelse 

net eller preparatet stänker eller läcker, 
8) rekommenderade metoder ochförsiktig

hetsåtgärder för att avvärja faror vid hante
ring, lagring, transport och användning samt 
vid eldsvåda och andra olyckor, 

9) uppgifter om första hjälpen och medi
cinsk behandling vid skador, 

JO) uppgifter om metoderna för att be
handla det avfall som biocidpreparatet och 
dess förpackning samt produkter som be
handlas med biocidpreparatet ger upphov 
till, 

11) de uppgifter som ingår i skyddsinfor
mationsbladet, 

12) de analysmetoder för verksamma äm
nen eller för ämnen som nämns i förteck
ningen enligt 11 § 4 mom. med vilkas hjälp 
ämnen som kommit ut i miljön kan upptäck
as samt resterna bestämmas. 

Denna lag träder i kraft den 
20. 

På biocidpreparat som innehåller verksam
ma ämnen som finns på marknaden inom 
Europeiska gemenskapen när denna lag trä
der i kraft tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet till dess att beslut 
om intagande av det verksamma ämnet i 
bilaga l, JA eller /B till direktiv 9818/EG om 
utsläppande av biocidprodukter på markna
den har fattats med iakttagande av det för
farande som bestäms i direktivet. V id god
kännande eller återkallande av preparat som 
innehåller dylika verksamma ämnen iakttas 
den tidsfrist som uppställts i beslutet om det 
verksamma ämnet. 

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 
m om. skall för antifoulingpreparat som finns 
på marknaden när denna lag träder i kraft 
sökas i 25 § avsett godkännande före den l 
januari 2002. När beslutet om godkännande 
fattas tillämpas inte 27 § l mom. l punkten 
innan det beslut som avses ovan i 2 mom. 
har fattats om det verksamma ämnet. 
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Lag 

om ändring av lagen om bekämpningsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (32711969) 3 och 4 b§, sådana 

de lyder i lag 1204/1994, och 
ändras l § l mom. och 4 § l mom., av dessa lagrum det senare sådant det lyder i nämnda 

lag 1204/1994, som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
Med bekämpningsmedel avses i denna lag 

sådana ämnen och preparat som kan använ
das mot skadedjur, skadesvamp och ogräs i 
jord- och skogsbruk, i fråga om produkter 
från jord- och skogsbruk och i hemhushåll 
samt sådana växtregleringsämnen som an
vändes för behandling av odlade växter. 

3 § 
Bekämpningsmedlen indelas enligt an

vändningssändamålet i bekämpningsmedel 
inom växtproduktionen (växtskyddsmedel) 
och övriga bekämpningsmedel. 

M ed växtskyddsmedel avses ämnen och 
preparat som används för följande ändamål: 

l) skydd av växter eller växtprodukter mot 
skadliga organismer eller förhindrande av 
sådana organismers inverkan, 

2) påverkan av växters livsprocesser på 
annat sätt än som näring, 

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, 
om dessa ämnen och preparat inte omfattas 
av särskilda bestämmelser om konserve
ringsmedel, 

4) förstörande av besvärande växter, eller 
5) förstöring av växtdelar eller förhindran

de av besvärande tillväxt hos växter. 

Med övriga bekämpning avses 

Föreslagen lydelse 

l § 
M ed bekämpningsmedel avses i denna lag 

växtskyddsmedel som används i jord- och 
skogsbruk, i produkter från jord- och skogs
bruk och i hushåll. Dessa ämnen och prepa
rat är avsedda för 

l) skydd av växter eller växtprodukter mot 
skadliga organismer eller förhindrande av 
sådana organismers inverkan, 

2) påverkan av växters livsprocesser på 
annat sätt än som näring, 

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, 
om dessa ämnen och preparat inte omfattas 
av särskilda bestämmelser om konserve
ringsmedel, 

4) förstörande av besvärande växter, eller 
5) förstöring av växtdelar eller förhindran

de av besvärande tillväxt hos växter. 

3 § 
(upphävs) 
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J) ämnen som används för bekämpning av 
skadedjur i bostäder, djurstall, lagerrum och 
andra inomhusutrymmen samt byggnadsan
läggningar, 

2) flugmedel och insektrepellenter, samt 
3) övriga preparat som i fråga om använd

ningsändamålet kan likställas med de i 1-2 
punkten nämnda bekämpningsmedlen. 

4§ 
Ett preparat som inte har registrerats som 

bekämpnmgsmedel får inte saluföras som 
bekämpningsmedel eller annars överlåtas 
eller användas till förbrukning. Bekämp
ningsmedlet registreras på ansökan av kon
trollcentralen för växtproduktion. En förut
sättning för registrering är att bekämpnings
medelsnämnden har godkänt preparatet för 
användning som växtskyddsmedel eller an
nat bekämpningsmedel. 

4b§ 
Som ett 3 § 3 mom. avsett annat bekämp

ningsmedel får inte godkännas ett preparat 
vars användning för det avsedda ändamålet 
skulle kunna medföra uppenbar risk eller 
uppenbart men för hälsan eller miljön eller 
som på grund av bristfällig effekt eller av 
någon annan orsak, som inverkar på dess 
användbarhet, inte anses lämpligt för sitt 
ändamål. 

292137Z 
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4§ 
Ett preparat som inte har registrerats som 

bekämpnmgsmedel får inte saluföras som 
bekämpningsmedel eller annars överlåtas 
eller användas till förbrukning. Bekämp
ningsmedlet registreras på ansökan av kon
trollcentralen för växtproduktion. En förut
sättning för registrering är att bekämpnings
medelsnämnden har godkänt prer.aratet för 
användning som växtskyddsmede . 

4b§ 
(Upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 
20 . 
På bekämpningsmedel som innehåller 

verksamma ämnen som finns på marknaden 
inom Europeiska gemenskapens område när 
denna lag träder i kraft tillämpas de bestäm
melser som gällde vid ikraftträdandet till 
dess att beslut om intagande av det verksam
ma ämnet i bilaga /, JA eller /B till direktiv 
9818/EG om utsläppande av biocidprodukter 
på marknaden har fattats med iakttagande av 
det förfarande som bestäms i direktivet. V id 
godkännande eller återkallande av preparat 
som innehåller dylika verksamma ämnen 
iakttas den tidsfrist som uppställts i beslutet 
om det verksamma ämnet. 
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Lag 

om ändring av 21 § hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 21 §.sådan den lyder i lag 

777/1996, som följer: 

Gällande lydelse 

21 § 

Allmänna förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar 
vid behov närmare föreskrifter om kvali
tetskraven på hushållsvatten, om desinfice
ring, ämnen som används vid behandlingen, 
materialen i lednings- och behandlingsanord
ningar samt om andra omständigheter som 
påverkar vattenkvaliteten och likaså om re
gelbunden övervakning av hushållsvatten 
och om de undersökningar som behövs. 

Vederbörande ministerium meddelar all
männa föreskriver om de grunder på vilka 
ett vattenverk kan beviljas undantag enligt 
17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvali
tetskraven. 

Föreslagen lydelse 

21 § 

Förordningar om hushållsvatten 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
vid behov genom förordning bestämmelser 
om kvalitetskraven på hushållsvatten, om 
desinficering, kemikalier som används vid 
behandlingen, materialen i lednings- och 
behandlingsanordningar samt om andra om
ständigheter som påverkar vattenkvaliteten 
och likaså om regelbunden övervakning av 
hushållsvatten och om de undersökningar 
som behövs. Om godkännande av desinfek
tionsmedel för hushållsvatten bestäms i ke
mikalielagen (7441 1989 ). 

Social- och hälsovårdsministeriet föreskri
ver genom förordning om de grunder på vil
ka ett vattenverk kan beviljas undantag en
ligt 17 § 3 mom. från uppfyllandet av kvali
tetskraven. 

Denna lag träder i kraft den 
20 . 


