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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av vissa lagar som hänför sig till Mät-
teknikcentralens eller Ackrediteringstjänsten FINAS 
uppgifter och befogenheter  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

I denna proposition föreslås ändringar i tio 
lagar som innehåller bestämmelser om Mät-
teknikcentralens ackrediteringstjänst FINAS 
uppgifter och befogenheter. Namnet på Mät-
teknikcentralens ackrediteringsenhet föreslås 
bli ändrat till Säkerhets- och kemikaliever-
kets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS).  

Förslaget hänför sig till bildandet av aktie-
bolaget Teknologiska forskningscentralen 

VTT Ab och ombildandet av Mätteknikcen-
tralen och Teknologiska forskningscentralen 
VTT till aktiebolag. Samtidigt integreras 
Mätteknikcentralens ackrediteringstjänst FI-
NAS i Säkerhets- och kemikalieverket. 

Lagarna avses träda i kraft samtidigt med 
lagen om Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab den 1 januari 2015. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar 

Mätteknikcentralens (MIKES) ackredite-
ringsenhet, dvs. ackrediteringstjänsten FI-
NAS (FINAS = Finnish Accreditation Servi-
ce) svarar i Finland för den nationella ackre-
diteringen. Bestämmelser om dess uppgifter 
finns i lagen (1149/1990) och förordningen 
(678/1991) om mätteknikcentralen. Ackredi-
teringstjänsten FINAS är också Finlands na-
tionella ackrediteringsorgan, som det före-
skrivs om i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ac-
kreditering och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter och upphävande 
av förordning (EEG) nr 339/93. FINAS ac-
krediterar kalibrerings- och provningslabora-
torier, certifieringsorgan, besiktningsorgan, 
arrangörer av jämförelsemätningar samt ut-
släppshandels- och miljökontrollanter. Ac-
krediteringstjänsten FINAS har dessutom till 
uppgift att utföra kompetensbedömningar ut-
gående från specialkrav. Verksamheten vid 
ackrediteringsenheten styrs och övervakas av 
en delegation för ackrediteringsärenden. 

För att garantera oberoende har FINAS 
verksamhet avskiljts från Mätteknikcentra-
lens övriga verksamhet.  FINAS fungerar 
självständigt och objektivt i förhållande till 
de övriga aktörerna i samma organisation, 
kunderna och andra intressentgrupper. De 
tjänster som FINAS tillhandahåller är offent-
liga och de är jämlikt tillgängliga för alla 
som behöver dem. 

Statsrådet fattade den 5 september 2013 ett 
principbeslut om en totalreform av statens 
forskningsinstitut och forskningsfinansiering, 
som ska förbättra det finländska forsknings- 
och innovationssystemets förmåga att snabbt 
kunna reagera i föränderliga förhållanden 
och att effektivisera användningen av befint-
liga resurser.  Enligt principbeslutet ska Tek-
nologiska forskningscentralen VTT (VTT) 
och Mätteknikcentralen (MIKES) slås sam-
man och den nya enheten bolagiseras till 
VTT Ab. 

Mätteknikcentralens ackrediteringstjänst 
FINAS levererar tjänster till bl.a. VTT. Ac-
krediteringsorganets verksamhet måste ga-
ranteras objektivitet och opartiskhet, och or-

ganet kan inte integreras i ett bolag till vilket 
det levererar tjänster. Sammanslagningen 
förutsätter att FINAS omplaceras utanför den 
nya enhet som bildas och integreras i Säker-
hets- och kemikalieverket (Tukes). Proposi-
tionen ändrar inte ackrediteringstjänsten FI-
NAS ställning. I frågor som hänför sig till 
ackrediteringssubstansen ska beslutanderät-
ten på samma sätt som nu fördelas mellan 
chefen för ackrediteringsenheten och delega-
tionen för ackrediteringsärenden. Denna be-
fogenhetsavgränsning bidrar till att trygga 
ackrediteringsenhetens oberoende, objektiva 
och självständiga ställning. Ackrediterings-
verksamheten betraktas fortfarande som 
myndighetsverksamhet. Många författningar 
innehåller hänvisningar till Mätteknikcentra-
lens ackrediteringstjänst. 

Propositionen innehåller förslag till ändring 
av tio lagar som innehåller hänvisningar till 
Mätteknikcentralens ackrediteringstjänst. 
Avsikten är inte att ändra sakinnehållet i la-
garna, utan i syfte att förtydliga befogenheten 
ska myndighetens namn i de bestämmelser 
där det hänvisas till Mätteknikcentralen änd-
ras till Säkerhets- och kemikalieverkets ac-
krediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) i överensstämmelse med namnänd-
ringen. Enligt denna proposition ska Mättek-
nikcentralens ackrediteringsenhet, dvs. ac-
krediteringstjänsten FINAS namn ändras till 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) i 
substansförfattningarna på lagnivå. Myndig-
hetens namn ska i författningar på lägre nivå 
ändras efterhand som dessa ändras.  Den be-
stämmelse i den föreslagna lagen om ändring 
av Säkerhets- och kemikalieverket där det 
står att om det i någon annan lag eller med 
stöd av den utfärdade bestämmelser hänvisas 
till ackrediteringsenheten vid Mätteknikcen-
tralen, ska det anses att hänvisningen avser 
ackrediteringsenheten vid Säkerhets- och 
kemikalieverket, är primär i förhållande till 
de författningar på lägre nivå som utfärdas 
med stöd av lag såväl tidsmässigt som hie-
rarkiskt och åsidosätter enligt 107 § i grund-
lagen (731/1999) i en konfliktsituation för-
fattningarna på lägre nivå. Genom de före-
slagna ändringarna säkerställs det att de upp-
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gifter som enligt lagstiftningen har tilldelats 
Mätteknikcentralens ackrediteringstjänst FI-
NAS och den befogenhet att utöva offentlig 
makt som tilldelats den överförs till Säker-
hets- och kemikalieverket samtidigt som ac-
krediteringstjänsten FINAS överförs till Sä-
kerhets- och kemikalieverket. 

Enligt den rättsstatsprincip som uttrycks i 
2 § 3 mom. i grundlagen ska all utövning av 
offentlig makt bygga på lag. Om lagstift-
ningen inte ändrades samtidigt med namn-
ändringen, skulle det uppstå en situation där 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
inte skulle ha den befogenhet som grundla-
gen förutsätter att sköta vissa uppgifter som 
föreskrivits för enheten. Utöver namnänd-
ringen föreslås vissa lagtekniska ändringar. 

 
2  Proposit ionens konsekvenser 

Namnändringen i lagarna förtydligar in-
formationen till medborgarna och verksam-
hetsutövarna om myndigheternas uppgifter 
och befogenheter. Propositionen påverkar 
inte sakinnehållet i de lagar som ändras och 
propositionen har därför inga direkta ekono-
miska eller andra konsekvenser. 

 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet har begärt 
utlåtanden över utkastet till regeringsproposi-
tion av följande remissinstanser: justitiemini-
steriet, jord- och skogsbruksministeriet, 
kommunikationsministeriet, social- och häl-
sovårdsministeriet, finansministeriet, miljö-
ministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Mättek-
nikcentralen, Säkerhets- och kemikaliever-
ket, Teknologiska forskningscentralen, dele-
gationen för ackrediteringsärenden, Till-

stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården, Tullen, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, delegationen för ärenden som gäller be-
dömning av överensstämmelse med kraven. 

Arbets- och näringsministeriet fick utlåtan-
den av följande organisationer: miljöministe-
riet, jord- och skogsbruksministeriet, kom-
munikationsministeriet, finansministeriet, 
Säkerhets- och kemikalieverket, Mätteknik-
centralen, delegationen för ackrediterings-
ärenden, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Livs-
medelssäkerhetsverket Evira, Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården 
Valvira, delegationen för ärenden som gäller 
bedömning av överensstämmelse med kraven 
och Tullen. Remissinstanserna hade inget att 
yttra eller anmärka beträffande utkastet till 
regeringsproposition. 

Jord- och skogsbruksministeriet påpekade 
att termerna ”den nationella förteckningen 
över gödselfabrikats typbeteckningar” samt 
EG:s förteckning över gödselmedelstyper” är 
etablerade begrepp. Denna anmärkning hän-
för sig till en proposition med förslag till 
ändring av hänvisningen till Europeiska ge-
menskapens (EG) förteckning över gödsel-
medelstyper till Europeiska unionens (EU) 
förteckning över gödselmedelstyper i 6 § 1 
mom. i lagen om gödselfabrikat. 

I samband med justitieministeriets lag-
granskning kom det fram att även justitiemi-
nisteriet håller på att bereda ett förslag till 
ändring av 13 § i lagen om frivilligt delta-
gande i miljölednings- och miljörevisions-
ordningen (121/2011). Av denna orsak ska 
beträffande 5 och 13 § i ovannämnda lag 
namnet på Mätteknikcentralens ackredite-
ringsenhet ändras till Säkerhets- och kemika-
lieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) i regeringens proposi-
tion till riksdagen med förslag till granskning 
av bestämmelserna om sökande av ändring i 
vissa förvaltningsärenden. 
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DETALJMOTIVERING

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om ordnande av enskilt god-
kännande av fordon 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningarna till Mätteknikcentra-
len i 17 och 22 § i lagen om ordnande av en-
skilt godkännande av fordon (958/2013) till 
hänvisningar till Säkerhets- och kemikalie-
verkets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS). 

 
1.2 Lagen om marin utrustning 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningarna till Mätteknikcentra-
len i 18 § 2—4 mom. och 19 § 2 mom. i la-
gen om marin utrustning (1503/2011) till 
hänvisningar till Säkerhets- och kemikalie-
verkets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS).  

 
1.3 Lagen om leksakers säkerhet 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralen s 
ackrediteringstjänst i 43 § 2 mom. i lagen om 
leksakers säkerhet (1154/2011) till en hän-
visning till Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS). 

 
1.4 Lagen om godkännande av alkolås 

för användning i trafik 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralens 
ackrediteringstjänst i 5 § 1 mom. i lagen om 
godkännande av alkolås för användning i tra-
fik (1109/2010) till en hänvisning till Säker-
hets- och kemikalieverkets ackrediteringsen-
het (Ackrediteringstjänsten FINAS). 

 
1.5 Lagen om godkännande av bedöm-

ningsorgan inom arbetarskyddet 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningarna till Mätteknikcentra-
lens ackrediteringstjänst i 3 § 2 mom. i lagen 

om godkännande av bedömningsorgan inom 
arbetarskyddet (1053/2010) till hänvisningar 
till Säkerhets- och kemikalieverkets ackredi-
teringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS). 

 
 
 
 

1.6 Lagen om krav på ekodesign för och 
energimärkning av produkter 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralens 
ackrediteringstjänst i 22 § 3 mom. i lagen om 
krav på ekodesign för och energimärkning av 
produkter (1005/2008) till en hänvisning till 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS). 

 
 
 

1.7 Lagen om gödselfabrikat 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralens 
(MIKES) ackrediteringsorgan i 19 § 4 mom. 
i lagen om gödselfabrikat (539/2006) till en 
hänvisning till Säkerhets- och kemikaliever-
kets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS). 

Med anledning av Lissabonfördragets 
ikraftträdande ändras hänvisningarna till Eu-
ropeiska gemenskapens (EG) förteckning 
över gödselmedelstyper i 6 § 1 mom. och 7 § 
1 mom. till hänvisningar till Europeiska uni-
onens (EU) förteckning över gödselmedels-
typer, hänvisningarna till EG:s lagstiftning i 
6 § 2 mom. 2 punkten och 19 § 1 mom. till 
hänvisningar till EU:s lagstiftning samt hän-
visningarna till Europeiska gemenskapens in-
spektörer i 26 § och i paragrafens rubrik till 
hänvisningar till Europeiska unionens in-
spektörer. 

Dessutom ändras hänvisningarna till tull-
verket i 17 § 1 och 2 mom. till hänvisningar 
till Tullen. Tullens namn har ändrats i och 
med lagen om Tullens organisation 
(960/2012) och ändringen av tullagen 
(961/2012), som trädde i kraft den 1 januari 
2013. 
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1.8 Lagen om säker lastning och lossning 

av vissa bulkfartyg 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralen i 
11 § i lagen om säker lastning och lossning 
av vissa bulkfartyg (1206/2004) till en hän-
visning till Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS). 

Med anledning av Lissabonfördragets 
ikraftträdande ändras hänvisningen till Euro-
peiska gemenskapernas kommission i 15 § 3 
mom. till en hänvisning till Europeiska 
kommissionen samt hänvisningen till Euro-
peiska gemenskapens direktiv i 21 § 3 mom. 
till en hänvisning till Europeiska unionens di-
rektiv. 

 
1.9 Lagen om transport av farliga äm-

nen 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningen till Mätteknikcentralens 
ackrediteringsenhet i 13 e § 2 mom. i lagen 
om transport av farliga ämnen (719/1994) till 
en hänvisning till Säkerhets- och kemikalie-
verkets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS). 

Med anledning av Lissabonfördragets 
ikraftträdande ändras hänvisningen till Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning i 6 a § till 
en hänvisning till Europeiska unionens lag-
stiftning. 

 
1.10 Tobakslagen 

I enlighet med den allmänna motiveringen 
ändras hänvisningarna till Mätteknikcentra-
len i 6 a § 2 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten 
samt 14 § 2 mom. i tobakslagen (693/1976) 
till hänvisningar till Säkerhets- och kemika-
lieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS). 

Med anledning av Lissabonfördragets 
ikraftträdande ändras hänvisningen till Euro-
peiska gemenskapernas rättsakter i 5 § 3 
mom. till en hänvisning till Europeiska unio-
nens rättsakter, hänvisningen till Europeiska 
gemenskapernas kommission enligt den fins-
ka språkdräkten i 6 c 2 mom. till en hänvis-
ning till Europeiska kommissionen, hänvis-
ningen till Europeiska gemenskaperna i 7 a § 
1 mom. till en hänvisning till Europeiska 
unionen samt hänvisningen till Europeiska 
gemenskapens lagstiftning i 28 § 3 mom. 3 
punkten till en hänvisning till Europeiska 
unionens lagstiftning. 

 
 

2  Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft samtidigt med 
lagen om Teknologiska forskningscentralen 
VTT Ab, (  /2014, RP 74/2014 rd) den 1 ja-
nuari 2015. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

Lag 

om ändring av 17 och 22 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 17 och 22 § som 

följer: 
 

17 § 

Visande av att de villkor som gäller beviljare 
av enskilt godkännande är uppfyllda 

För att uppfylla kraven i fråga om det kva-
litetssystem som avses i 9 § 2 mom. ska sö-
kanden visa upp ett intyg eller utlåtande som 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
eller någon annan motsvarande inrättning har 
gett om att villkoren är uppfyllda. 

Vid bedömningen av om andra än i 1 mom. 
avsedda krav på beviljare av enskilt godkän-
nande uppfylls ska hänsyn tas till det intyg 
eller utlåtande som Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande in-

rättning har gett om uppfyllandet av villko-
ren. 

 
22 § 

Tillsyn 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
beviljandet av enskilda godkännanden samt 
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den.  Trafiksäkerhetsverket kan 
vid tillsynen anlita Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande in-
rättning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 18 och 19 § i lagen om marin utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 18 § 2—4 mom. och 19 § 2 mom. som föl-

jer: 
 

18 § 

Förutsättningarna för utseende av ett anmält 
organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det anmälda organet ska genom ackredite-

ring vid Säkerhets- och kemikalieverkets ac-
krediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) visa att det uppfyller villkoren enligt 
1 mom. Ackrediteringsintyget ska fogas till 
en ansökan enligt 17 §. 

Det anmälda organet ska till kommunika-
tionsministeriet och Ackrediteringstjänsten 
FINAS anmäla alla sådana förändringar som 
kan påverka uppfyllandet av de villkor som 
anges i 1 mom. 

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlig-
het med ackrediteringsförfarandena regel-
bundet göra en bedömning av huruvida det 
anmälda organet fortfarande uppfyller kraven 
enligt 1 mom. Det anmälda organet ska läm-
na Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgif-

ter som behövs för bedömning av kompeten-
sen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 § 

Ett anmält organs uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett anmält organ kan till sin hjälp anlita ut-

omstående provnings- och kontrolltjänster el-
ler andra tjänster, om den utomstående tjäns-
televerantören uppfyller kraven i 18 §.  De 
anmälda organen ansvarar för de åtgärder 
som de har låtit någon utomstående utföra 
och för bedömningen av överensstämmelsen 
med kraven i dess helhet.  De anmälda orga-
nen ska meddela kommunikationsministeriet 
och Ackrediteringstjänsten FINAS vilka ut-
omstående tjänster de anlitar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 43 § i lagen om leksakers säkerhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) 43 § 2 mom. som följer: 

 
43 § 

Anmälan av organ för bedömning av över-
ensstämmelse 

— — — — — — — — — — — — — —  

Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
utför i Finland bedömningar av kompetensen 
hos anmälda organ. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Lag  

om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) 5 § 1 mom. 

sådant det lyder i lag 909/2011 som följer: 
 

5 § 

Tekniska tjänster 

Intyg över överensstämmelse får utfärdas 
av en av Säkerhets- och kemikalieverkets ac-
krediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) eller av något annat motsvarande na-
tionellt ackrediteringsorgan ackrediterad tek-

nisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst 
som har motsvarande kompetens.  På ackre-
diteringen tillämpas lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedöm-
ning av överensstämmelse med kraven 
(920/2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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5.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) 3 § 

2 mom. som följer: 
 

3 § 

Ansökan om godkännande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan ska åtföljas av ett ackrediterings-

beslut från Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 

FINAS) eller om ett sådant beslut saknas nå-
gon annan motsvarande redogörelse från Ac-
krediteringstjänsten FINAS eller något mot-
svarande opartiskt expertorgan som visar att 
villkoren för godkännande enligt 2 § är upp-
fyllda. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  

Lag  

om ändring av 22 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 22 § 

3 mom. som följer: 
 

22 §  

Krav för godkännande av ett besiktningsor-
gan 

— — — — — — — — — — — — — —  
 Besiktningsorganet ska genom bedömning 

som utförs av Säkerhets- och kemikaliever-
kets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-

tjänsten FINAS) eller något annat ackredite-
ringsorgan som omfattas av ackrediterings-
organens avtal om ömsesidigt erkännande av 
besiktningsorgan visa att det uppfyller kra-
ven enligt 1 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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7.  

Lag  

om ändring av lagen om gödselfabrikat   

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 6 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 7 § 1 

mom., 17 §, 19 § 1 och 4 mom. samt 26 §, av dem 17 § sådan den lyder i lag 1498/2009, som 
följer: 

 
6 §  

Gödselfabrikats typbeteckningar 

Endast sådana gödselfabrikat får importe-
ras, släppas ut på marknaden eller tillverkas 
för utsläppande på marknaden vilkas typbe-
teckning ingår antingen i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i fråga om EG-gödselmedel i Eu-
ropeiska unionens (EU) förteckning över 
gödselmedelstyper som publiceras som bila-
ga till gödselmedelsförordningen. 

Till den nationella förteckningen över göd-
selfabrikats typbeteckningar kan fogas en ny 
typbeteckning, om 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) de gödselfabrikat som ingår i den kan 

analyseras och av dem kan tas prov med 
hjälp av en metod enligt EU:s lagstiftning el-
ler, om någon EU-lagstiftning inte finns, med 
hjälp av internationellt godkända standard-
metoder eller, om även sådana saknas, lika 
beprövade validerade metoder som är avsed-
da för analys och provtagning av gödselfab-
rikat. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 §  

Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat 

Ansökan om att en ny typbeteckning för ett 
gödselfabrikat ska tas in i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i EU:s förteckning över gödsel-
medelstyper görs hos Livsmedelssäkerhets-
verket. Till en ansökan som gäller fogande av 
en ny typbeteckning till den nationella för-

teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar ska fogas följande uppgifter: 

1) förslaget till ny typbeteckning och moti-
veringen till förslaget, 

2) en beskrivning av tillverkningsproces-
sen, 

3) en utredning om de råvaror som huvud-
sakligen används och deras ursprung, 

4) en utredning om den centrala kemiska 
och biologiska sammansättningen samt om 
de fysikaliska egenskaperna, 

5) provtagnings- och analysmetoder för att 
mäta väsentliga egenskaper, 

6) rekommenderad användningsmängd, 
bruksanvisningar och faktorer som begränsar 
användningen samt lagringsegenskaper, med 
beaktande av förebyggandet av olägenheter 
för hälsan, säkerheten och miljön, och  

7) sökandens kontaktuppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  

Tillsynsmyndigheter 

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verk-
ställigheten av gödselmedelsförordningen, 
biproduktförordningen och denna lag samt 
för tillsynen över att gödselmedelsförord-
ningen, biproduktförordningen samt denna 
lag och de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den iakttas samt för or-
ganiseringen av tillsynen.  Livsmedelssäker-
hetsverket anlitar närings-, trafik- och miljö-
centralerna vid tillsynen. Förutom Livsme-
delssäkerhetsverket övervakar Tullen impor-
ten och exporten av gödselfabrikat. 

Närmare bestämmelser om Tullens tillsyn 
utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 
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19 § 

Godkända laboratorier 

Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsver-
ket fungerar som officiellt laboratorium en-
ligt gödselmedelsförordningen, biprodukt-
förordningen och denna lag för analyser som 
hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat 
och som officiellt laboratorium enligt bipro-
duktförordningen för analyser som hänför sig 
till egenkontrollen. Analyser som hänför sig 
till tillsynen över gödselfabrikat och i bipro-
duktförordningen förutsatta analyser som 
hänför sig till anläggningarnas egenkontroll 
kan också utföras i något annat laboratorium 
som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. 
Andra laboratorier ska godkännas, om de är 
kompetenta att utföra ovan nämnda analyser 
enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-
lagstiftning inte finns, med internationellt 
godkända standardmetoder eller, om även 
sådana saknas, med lika beprövade validera-
de metoder som är avsedda för analys och 
provtagning av gödselfabrikat.  Genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet 

utfärdas närmare bestämmelser om de hand-
lingar som ska fogas till ansökan och som vi-
sar att förutsättningarna föreligger. 

— — — — — — — — — — — — — —  
En testanläggning som utför detonationssä-

kerhetsprov med gödselfabrikat ska vara ac-
krediterad för behörighetsområdet i fråga av 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
eller av ett ackrediteringsorgan i någon annan 
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller ska på något annat 
tillförlitligt sätt kunna påvisa sin behörighet. 

 
 

26 §  

Europeiska unionens inspektörer 

Vad som i 24 och 25 § bestäms om finska 
myndigheters rätt att utföra inspektion och få 
upplysningar gäller också EU:s inspektörer. 
Vid dessa inspektioner ska Livsmedelssäker-
hetsverket samarbeta med EU:s inspektörer. 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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8. 

Lag  

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 11 §, 15 § 3 

mom. och 21 § 3 punkten som följer: 
 

11 § 

Utnämningsförutsättningar 

Ett bedömningsorgan ska visa sin kompe-
tens genom en utvärdering gjord av Säker-
hets- och kemikalieverkets ackrediteringsen-
het (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på 
motsvarande sätt. 

 
15 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till 

Europeiska kommissionen om resultatet av 
övervakning som utförts i enlighet med den-
na lag.  Närmare bestämmelser om rapporten 
och om att lämna den utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. 

21 §  

Utlämnande av sekretessbelagd information 

Trots sekretessen enligt lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får Tra-
fiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd 
information som verket har fått i samband 
med skötseln av sina uppgifter enligt denna 
lag till  

— — — — — — — — — — — — — —  
3) en behörig utländsk myndighet och ett 

internationellt organ för genomförande av en 
skyldighet enligt Europeiska unionens direk-
tiv eller ett för Finland bindande internatio-
nellt avtal. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
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9. 

Lag  

om ändring av 6 a och 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 6 a § och 13 e § 2 mom., sådana de 

lyder, 6 a § i lag 215/2005 och 13 e § 2 mom. i lag 1004/2011, som följer: 
 

6 a § 

Erkännande av åtgärder av myndigheter i ut-
landet eller landskapet Åland 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmelser utfärdas om erkännande i Finland 
av godkännande av en sådan åtgärd i sam-
band med transport eller tillfällig förvaring 
av farliga ämnen som vidtas av en myndighet 
i utlandet eller landskapet Åland eller av ett 
annat organ som en myndighet i utlandet el-
ler landskapet Åland bemyndigat, och av ett 
intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd 
som berättigar till transport av farliga ämnen, 
ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassifice-
ring av ett farligt ämne samt godkännande av 
en förpackning eller tank, om erkännandet av 
åtgärden eller intyget baserar sig på Europe-
iska unionens lagstiftning eller på en förplik-
telse i ett internationellt avtal som är bindan-
de för Finland eller om säkerhetskrav som 
motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt 

har beaktats när åtgärden vidtagits och inty-
get givits. 

 
 

13 e §  

Förutsättningar för erkännande av besikt-
ningsorgan 

— — — — — — — — — — — — — —  
För att påvisa att de krav som anges i 1 

mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan 
som utför bedömningar av överensstämmel-
se, förnyade bedömningar och besiktningar 
av transportabla tryckbärande anordningar 
vara ackrediterad av Säkerhets- och kemika-
lieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) som ett besiktningsor-
gan av typ A eller B enligt den standard som 
avses i 1 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
————— 
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10. 

Lag 

om ändring av tobakslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tobakslagen (693/1976) 5 § 3 mom., 6 a § 2 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, den 

finska språkdräkten i 6 c § 2 mom., 7 a § 1 mom., 14 § 2 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten, 
sådana de lyder, 5 § 3 mom. i lag 498/2002, 6 a § 2 mom. och 6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 
698/2010, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom. samt 7 a § 1 mom. i lag 984/2008, 14 § 2 
mom. i lag 1538/2009 och 28 § 3 mom. 3 punkten i lag 681/1999, som följer: 

 
5 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Beträffande andra än i 1 mom. avsedda för 

hälsan farliga eller menliga ämnen som en 
tobaksprodukt innehåller eller som uppstår 
vid rökning därav bestäms deras högsta till-
låtna halter genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet så som verkställigheten 
av Europeiska unionens rättsakter förutsätter. 

 
 
 

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om godkännande av ett prov-

ningslaboratorium ska lämnas till tillstånds- 
och tillsynsverket.  Verket godkänner ett la-
boratorium, om laboratoriet till sin ansökan 
fogar ett intyg över att Säkerhets- och kemi-
kalieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) har konstaterat att labo-
ratoriet uppfyller de internationella kompe-
tenskraven för provningslaboratorier och att 
de testmetoder som avses i 6 § 2 mom. hör 
till dess kompetensområde. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

6 b § 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

och hälsovården kan avbryta verksamheten 
vid ett laboratorium för viss tid eller återkalla 
godkännandet av ett laboratorium om 

1) Ackrediteringstjänsten FINAS konstate-
rar att provningslaboratoriet inte uppfyller de 
kompetenskrav som ställs på laboratoriet el-
ler testmetoderna, eller 

— — — — — — — — — — — — — —  

7 a § 
Texter, namn, varumärken och figurativa 

märken eller andra märken som ger intrycket 
att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig 
än andra får inte användas på tobaksproduk-
ters förpackningar.  Vad som bestäms i detta 
moment gäller dock inte förpackningar för 
tobaksprodukter som exporteras till länder 
utanför Europeiska unionen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

och hälsovården styr regionförvaltningsver-
ken och kommunerna i deras skötsel av de 
uppgifter som med stöd av denna lag an-
kommer på dem.  Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården övervakar 
iakttagandet av bestämmelserna i 5, 6, 6 a–
6 c, 7, 7 a, 8 och 9 § om sammansättning och 
kvalitetsövervakning av, provningslaborato-
rier för samt försäljning av och reklam för 
tobaksprodukter.  Ackrediteringstjänsten FI-
NAS bistår i den övervakning av provnings-
laboratoriernas och testmetodernas kompe-
tenskrav som ankommer på Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården.  
Ackrediteringstjänsten FINAS har i denna 
uppgift samma rättigheter som en övervak-
ningsmyndighet har enligt 28 §. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av bestämmelserna om sekre-

tess i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) kan sådana uppgifter 
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om affärs- eller yrkeshemlighet som erhållits 
vid övervakningen av att denna lag iakttas el-
ler vid utförande av uppgifter i anslutning till 
övervakningen lämnas ut till 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) utländska organ och inspektörer som 

förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning 

eller något annat internationellt avtal som är 
bindande för Finland, i de fall då ifrågava-
rande lagstiftning eller avtal förutsätter detta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 

Helsingfors den 18 september 2014 

 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av 17 och 22 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 17 och 22 § som 

följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

17�§ 

Visande av att de villkor som gäller beviljare 
av enskilt godkännande är uppfyllda 

För att uppfylla kraven i fråga om det kvali-
tetssystem som avses i 9�§ 2 mom. ska sö-
kanden visa upp ett intyg eller utlåtande av 
Mätteknikcentralen eller någon annan mot-
svarande inrättning har gett om att villkoren 
är uppfyllda. 

 
Vid bedömningen av om andra än i 1 mom. 

avsedda krav på beviljare av enskilt godkän-
nande uppfylls ska hänsyn tas till det intyg el-
ler utlåtande som Mätteknikcentralen eller 
någon annan motsvarande inrättning har gett 
om uppfyllandet av villkoren. 

17 § 

Visande av att de villkor som gäller beviljare 
av enskilt godkännande är uppfyllda 

För att uppfylla kraven i fråga om det kva-
litetssystem som avses i 9 § 2 mom. ska sö-
kanden visa upp ett intyg eller utlåtande som 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
eller någon annan motsvarande inrättning har 
gett om att villkoren är uppfyllda. 

Vid bedömningen av om andra än i 1 mom. 
avsedda krav på beviljare av enskilt godkän-
nande uppfylls ska hänsyn tas till det intyg 
eller utlåtande som Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande inrätt-
ning har gett om uppfyllandet av villkoren. 

 
 

22 § 

Tillsyn 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
beviljandet av enskilda godkännanden samt 
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den. Trafiksäkerhetsverket kan 
vid tillsynen anlita Mätteknikcentralen eller 
någon annan motsvarande inrättning. 

 

22 § 

Tillsyn 

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över 
beviljandet av enskilda godkännanden samt 
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den.  Trafiksäkerhetsverket kan 
vid tillsynen anlita Ackrediteringstjänsten 
FINAS eller någon annan motsvarande inrätt-
ning. 
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2. 

Lag 

om ändring av 18 och 19 § i lagen om marin utrustning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 18 § 2—4 mom. och 19 § 2 mom. som föl-

jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 

Förutsättningarna för utseende av ett anmält 
organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det anmälda organet ska genom ackredite-

ring vid Mätteknikcentralens ackrediterings-
enhet visa att det uppfyller villkoren enligt 1 
mom. Ackrediteringsintyget ska fogas till en 
ansökan enligt 17 §. 

 
Det anmälda organet ska till kommunika-

tionsministeriet och Mätteknikcentralens ac-
krediteringsenhet anmäla alla sådana föränd-
ringar som kan påverka uppfyllandet av de 
villkor som anges i 1 mom. 

Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet 
ska i enlighet med ackrediteringsförfarandena 
regelbundet göra en bedömning av huruvida 
det anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven enligt 1 mom. Det anmälda organet 
ska lämna Mätteknikcentralens ackredite-
ringsenhet de uppgifter som behövs för be-
dömning av kompetensen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Förutsättningarna för utseende av ett anmält 
organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det anmälda organet ska genom ackredite-

ring vid Säkerhets- och kemikalieverkets ac-
krediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) visa att det uppfyller villkoren enligt 
1 mom. Ackrediteringsintyget ska fogas till 
en ansökan enligt 17 §. 

Det anmälda organet ska till kommunika-
tionsministeriet och Ackrediteringstjänsten 
FINAS anmäla alla sådana förändringar som 
kan påverka uppfyllandet av de villkor som 
anges i 1 mom. 

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlig-
het med ackrediteringsförfarandena regel-
bundet göra en bedömning av huruvida det 
anmälda organet fortfarande uppfyller kraven 
enligt 1 mom. Det anmälda organet ska läm-
na Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgif-
ter som behövs för bedömning av kompeten-
sen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 § 

Ett anmält organs uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett anmält organ kan till sin hjälp anlita ut-

omstående provnings- och kontrolltjänster el-
ler andra tjänster, om den utomstående tjäns-
televerantören uppfyller kraven i 18 §. De 
anmälda organen ansvarar för de åtgärder 
som de har låtit någon utomstående utföra 
och för bedömningen av överensstämmelsen 

19 § 

Ett anmält organs uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett anmält organ kan till sin hjälp anlita ut-

omstående provnings- och kontrolltjänster el-
ler andra tjänster, om den utomstående tjäns-
televerantören uppfyller kraven i 18 §.  De 
anmälda organen ansvarar för de åtgärder 
som de har låtit någon utomstående utföra 
och för bedömningen av överensstämmelsen 
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med kraven i dess helhet.  De anmälda orga-
nen ska meddela kommunikationsministeriet 
och Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet 
vilka utomstående tjänster de anlitar. 

 

med kraven i dess helhet.  De anmälda orga-
nen ska meddela kommunikationsministeriet 
och Ackrediteringstjänsten FINAS vilka ut-
omstående tjänster de anlitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Lag 

om ändring av 43 § i lagen om leksakers säkerhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) 43 § 2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

43 § 

Anmälan av organ för bedömning av över-
ensstämmelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ackrediteringstjänsten FINAS vid Mättek-

nikcentralen utför i Finland bedömningar av 
kompetensen hos anmälda organ. 

 

43 § 

Anmälan av organ för bedömning av över-
ensstämmelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-

ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
utför i Finland bedömningar av kompetensen 
hos anmälda organ. 
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4. 

Lag  

om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) 5 § 1 mom. 

sådant det lyder i lag 909/2011 som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Tekniska tjänster 

Intyg över överensstämmelse får utfärdas 
av en av ackrediteringsenheten vid Mättek-
nikcentralen eller av något annat motsvarande 
nationellt ackrediteringsorgan ackrediterad 
teknisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst 
som har motsvarande kompetens.   På ackre-
diteringen tillämpas lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedöm-
ning av överensstämmelse med kraven 
(920/2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Tekniska tjänster 

Intyg över överensstämmelse får utfärdas 
av en av Säkerhets- och kemikalieverkets ac-
krediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) eller av något annat motsvarande na-
tionellt ackrediteringsorgan ackrediterad tek-
nisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst 
som har motsvarande kompetens.  På ackre-
diteringen tillämpas lagen om konstaterande 
av tillförlitligheten hos tjänster för bedöm-
ning av överensstämmelse med kraven 
(920/2005). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5.  

Lag  

om ändring av 3 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) 3 § 

2 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Ansökan om godkännande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan ska åtföljas av ett ackrediterings-

beslut från ackrediteringsenheten vid Mättek-
nikcentralen eller om ett sådant beslut saknas 
någon annan motsvarande redogörelse från 
ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen 
eller något motsvarande opartiskt expertorgan 
som visar att villkoren för godkännande en-
ligt 2 § är uppfyllda. 

 

3 § 

Ansökan om godkännande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan ska åtföljas av ett ackrediterings-

beslut från Säkerhets- och kemikalieverkets 
ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten 
FINAS) eller om ett sådant beslut saknas nå-
gon annan motsvarande redogörelse från Ac-
krediteringstjänsten FINAS eller något mot-
svarande opartiskt expertorgan som visar att 
villkoren för godkännande enligt 2 § är upp-
fyllda. 
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6.  

Lag  

om ändring av 22 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 22 § 

3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 § 

Krav för godkännande av ett besiktningsor-
gan 

— — — — — — — — — — — — — —  
 Besiktningsorganet ska genom bedömning 

som utförs av Mätteknikcentralens ackredite-
ringsenhet eller något annat ackrediteringsor-
gan som omfattas av ackrediteringsorganens 
avtal om ömsesidigt erkännande av besikt-
ningsorgan visa att det uppfyller kraven enligt 
1 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Krav för godkännande av ett besiktningsor-
gan 

— — — — — — — — — — — — — —  
 Besiktningsorganet ska genom bedömning 

som utförs av Säkerhets- och kemikaliever-
kets ackrediteringsenhet (Ackrediterings-
tjänsten FINAS) eller något annat ackredite-
ringsorgan som omfattas av ackrediterings-
organens avtal om ömsesidigt erkännande av 
besiktningsorgan visa att det uppfyller kraven 
enligt 1 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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7.  

Lag  

om ändring av lagen om gödselfabrikat   

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 6 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 7 § 1 

mom., 17 §, 19 § 1 och 4 mom. samt 26 §, av dem 17 § sådan den lyder i lag 1498/2009, som 
följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Gödselfabrikats typbeteckningar 

Endast sådana gödselfabrikat får importe-
ras, släppas ut på marknaden eller tillverkas 
för utsläppande på marknaden vilkas typbe-
teckning ingår antingen i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i fråga om EG-gödselmedel i Eu-
ropeiska gemenskapens (EG) förteckning 
över gödselmedelstyper som publiceras som 
bilaga till gödselmedelsförordningen. 

Till den nationella förteckningen över göd-
selfabrikats typbeteckningar kan fogas en ny 
typbeteckning, om 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) de gödselfabrikat som ingår i den kan 

analyseras och av dem kan tas prov med hjälp 
av en metod enligt EG:s lagstiftning eller, om 
någon EG-lagstiftning inte finns, med hjälp 
av internationellt godkända standardmetoder 
eller, om även sådana saknas, lika beprövade 
validerade metoder som är avsedda för analys 
och provtagning av gödselfabrikat. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Gödselfabrikats typbeteckningar 

Endast sådana gödselfabrikat får importe-
ras, släppas ut på marknaden eller tillverkas 
för utsläppande på marknaden vilkas typbe-
teckning ingår antingen i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i fråga om EG-gödselmedel i Eu-
ropeiska unionens (EU) förteckning över 
gödselmedelstyper som publiceras som bila-
ga till gödselmedelsförordningen. 

Till den nationella förteckningen över göd-
selfabrikats typbeteckningar kan fogas en ny 
typbeteckning, om 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) de gödselfabrikat som ingår i den kan 

analyseras och av dem kan tas prov med 
hjälp av en metod enligt EU:s lagstiftning el-
ler, om någon EU-lagstiftning inte finns, med 
hjälp av internationellt godkända standard-
metoder eller, om även sådana saknas, lika 
beprövade validerade metoder som är avsed-
da för analys och provtagning av gödselfab-
rikat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

7 § 

Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat 

Ansökan om att en ny typbeteckning för ett 
gödselfabrikat skall tas in i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i EG:s förteckning över gödsel-
medelstyper görs hos Livsmedelssäkerhets-

7 § 

Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat 

Ansökan om att en ny typbeteckning för ett 
gödselfabrikat ska tas in i den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar eller i EU:s förteckning över gödsel-
medelstyper görs hos Livsmedelssäkerhets-
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verket. Till en ansökan som gäller fogande av 
en ny typbeteckning till den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar skall fogas följande uppgifter: 

1) förslaget till ny typbeteckning och moti-
veringen till förslaget, 

2) en beskrivning av tillverkningsprocessen, 
3) en utredning om de råvaror som huvud-

sakligen används och deras ursprung, 
4) en utredning om den centrala kemiska 

och biologiska sammansättningen samt om de 
fysikaliska egenskaperna, 

5) provtagnings- och analysmetoder för att 
mäta väsentliga egenskaper, 

6) rekommenderad användningsmängd, 
bruksanvisningar och faktorer som begränsar 
användningen samt lagringsegenskaper, med 
beaktande av förebyggandet av olägenheter 
för hälsan, säkerheten och miljön, och  

7) sökandens kontaktuppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

verket. Till en ansökan som gäller fogande av 
en ny typbeteckning till den nationella för-
teckningen över gödselfabrikats typbeteck-
ningar ska fogas följande uppgifter: 

1) förslaget till ny typbeteckning och moti-
veringen till förslaget, 

2)en beskrivning av tillverkningsprocessen, 
3) en utredning om de råvaror som huvud-

sakligen används och deras ursprung, 
4) en utredning om den centrala kemiska 

och biologiska sammansättningen samt om 
de fysikaliska egenskaperna, 

5) provtagnings- och analysmetoder för att 
mäta väsentliga egenskaper, 

6) rekommenderad användningsmängd, 
bruksanvisningar och faktorer som begränsar 
användningen samt lagringsegenskaper, med 
beaktande av förebyggandet av olägenheter 
för hälsan, säkerheten och miljön, och  

7) sökandens kontaktuppgifter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Tillsynsmyndigheter 

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verk-
ställigheten av gödselmedelsförordningen, 
biproduktförordningen och denna lag samt för 
tillsynen över att gödselmedelsförordningen, 
biproduktförordningen samt denna lag och de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den iakttas samt för organise-
ringen av tillsynen.  Livsmedelssäkerhetsver-
ket anlitar närings-, trafik- och miljöcentra-
lerna vid tillsynen. Förutom Livsmedelssä-
kerhetsverket övervakar tullverket importen 
och exporten av gödselfabrikat. 

Närmare bestämmelser om tullverkets till-
syn utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

 

17 § 

Tillsynsmyndigheter 

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verk-
ställigheten av gödselmedelsförordningen, 
biproduktförordningen och denna lag samt 
för tillsynen över att gödselmedelsförord-
ningen, biproduktförordningen samt denna 
lag och de bestämmelser och föreskrifter som 
utfärdats med stöd av den iakttas samt för or-
ganiseringen av tillsynen.  Livsmedelssäker-
hetsverket anlitar närings-, trafik- och miljö-
centralerna vid tillsynen. Förutom Livsme-
delssäkerhetsverket övervakar Tullen impor-
ten och exporten av gödselfabrikat. 

Närmare bestämmelser om Tullens tillsyn 
utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

 
 

19 § 

Godkända laboratorier 

Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsverket 
fungerar som officiellt laboratorium enligt 
gödselmedelsförordningen, biproduktförord-
ningen och denna lag för analyser som hänför 

19 § 

Godkända laboratorier 

Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsver-
ket fungerar som officiellt laboratorium en-
ligt gödselmedelsförordningen, biproduktför-
ordningen och denna lag för analyser som 



 RP 163/2014 rd  
  

 

26 

sig till tillsynen över gödselfabrikat och som 
officiellt laboratorium enligt biproduktför-
ordningen för analyser som hänför sig till 
egenkontrollen. Analyser som hänför sig till 
tillsynen över gödselfabrikat och i biprodukt-
förordningen förutsatta analyser som hänför 
sig till anläggningarnas egenkontroll kan ock-
så utföras i något annat laboratorium som 
Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. 
Andra laboratorier skall godkännas, om de är 
kompetenta att utföra ovan nämnda analyser 
enligt EG:s lagstiftning eller, om någon EG-
lagstiftning inte finns, med internationellt 
godkända standardmetoder eller, om även så-
dana saknas, med lika beprövade validerade 
metoder som är avsedda för analys och prov-
tagning av gödselfabrikat.  

 Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet bestäms närmare om de 
handlingar som skall fogas till ansökan och 
som visar att förutsättningarna föreligger. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
En testanläggning som utför detonationssä-

kerhetsprov med gödselfabrikat skall vara ac-
krediterad för behörighetsområdet i fråga av 
Mätteknikcentralen (MIKES) eller av ett ac-
krediteringsorgan i någon annan medlemsstat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller skall på något annat tillförlitligt 
sätt kunna påvisa sin behörighet. 

 

hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat 
och som officiellt laboratorium enligt bipro-
duktförordningen för analyser som hänför sig 
till egenkontrollen. Analyser som hänför sig 
till tillsynen över gödselfabrikat och i bipro-
duktförordningen förutsatta analyser som 
hänför sig till anläggningarnas egenkontroll 
kan också utföras i något annat laboratorium 
som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. 
Andra laboratorier ska godkännas, om de är 
kompetenta att utföra ovan nämnda analyser 
enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-
lagstiftning inte finns, med internationellt 
godkända standardmetoder eller, om även 
sådana saknas, med lika beprövade validera-
de metoder som är avsedda för analys och 
provtagning av gödselfabrikat.  

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om de handlingar som ska fogas till 
ansökan och som visar att förutsättningarna 
föreligger. 

— — — — — — — — — — — — — —  
En testanläggning som utför detonationssä-

kerhetsprov med gödselfabrikat ska vara ac-
krediterad för behörighetsområdet i fråga av 
Säkerhets- och kemikalieverkets ackredite-
ringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) 
eller av ett ackrediteringsorgan i någon annan 
medlemsstat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller ska på något annat 
tillförlitligt sätt kunna påvisa sin behörighet. 

 
 

26 § 

Europeiska gemenskapens inspektörer 

Vad som i 24 och 25 § bestäms om finska 
myndigheters rätt att utföra inspektion och få 
upplysningar gäller också EG:s inspektörer.  
Vid dessa inspektioner skall Livsmedelssä-
kerhetsverket samarbeta med EG:s inspektö-
rer. 

 

26 § 

Europeiska unionens inspektörer 

Vad som i 24 och 25 § bestäms om finska 
myndigheters rätt att utföra inspektion och få 
upplysningar gäller också EU:s inspektörer.  
Vid dessa inspektioner ska Livsmedelssäker-
hetsverket samarbeta med EU:s inspektörer. 
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8. 

Lag  

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 11 §, 15 § 3 

mom. och 21 § 3 punkten som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 

Utnämningsförutsättningar 

Ett bedömningsorgan skall visa sin kompe-
tens genom en utvärdering gjord av Mättek-
nikcentralen eller på motsvarande sätt. 

 

11 § 

Utnämningsförutsättningar 

Ett bedömningsorgan ska visa sin kompe-
tens genom en utvärdering gjord av Säker-
hets- och kemikalieverkets ackrediteringsen-
het (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på 
motsvarande sätt. 

 
 

15 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till 

Europeiska gemenskapernas kommission om 
resultatet av övervakning som utförts i enlig-
het med denna lag. Närmare bestämmelser 
om rapporten och om att lämna den utfärdas 
genom förordning av kommunikationsmini-
steriet. 

 

15 § 

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till 

Europeiska kommissionen om resultatet av 
övervakning som utförts i enlighet med den-
na lag.  Närmare bestämmelser om rapporten 
och om att lämna den utfärdas genom förord-
ning av kommunikationsministeriet. 

 

 
21 § 

Utlämnande av sekretessbelagd information 

Trots sekretessen enligt lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet får Trafik-
säkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd in-
formation som verket har fått i samband med 
skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till   

— — — — — — — — — — — — — —  
 
3) en behörig utländsk myndighet och ett 

internationellt organ för genomförande av en 
skyldighet enligt Europeiska gemenskapens 

21 § 

Utlämnande av sekretessbelagd information 

Trots sekretessen enligt lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet får Tra-
fiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd 
information som verket har fått i samband 
med skötseln av sina uppgifter enligt denna 
lag till  

— — — — — — — — — — — — — —  
3) en behörig utländsk myndighet och ett 

internationellt organ för genomförande av en 
skyldighet enligt Europeiska unionens direk-
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direktiv eller ett för Finland bindande interna-
tionellt avtal. 

 

tiv eller ett för Finland bindande internatio-
nellt avtal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

Lag  

om ändring av 6 a och 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 6 a § och 13 e § 2 mom., sådana de 

lyder, 6 a § i lag 215/2005 och 13 e § 2 mom. i lag 1004/2011, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 a § 

Erkännande av åtgärder av myndigheter i ut-
landet eller landskapet Åland 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmelser utfärdas om erkännande i Finland 
av godkännande av en sådan åtgärd i sam-
band med transport eller tillfällig förvaring av 
farliga ämnen som vidtas av en myndighet i 
utlandet eller landskapet Åland eller av ett 
annat organ som en myndighet i utlandet eller 
landskapet Åland bemyndigat, och av ett in-
tyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd som 
berättigar till transport av farliga ämnen, ett 
intyg av en säkerhetsrådgivare, klassificering 
av ett farligt ämne samt godkännande av en 
förpackning eller tank, om erkännandet av åt-
gärden eller intyget baserar sig på Europeiska 
gemenskapens lagstiftning eller på en förplik-
telse i ett internationellt avtal som är bindan-
de för Finland eller om säkerhetskrav som 
motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt 
har beaktats när åtgärden vidtagits och intyget 
givits. 

 

6 a § 

Erkännande av åtgärder av myndigheter i ut-
landet eller landskapet Åland 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmelser utfärdas om erkännande i Finland 
av godkännande av en sådan åtgärd i sam-
band med transport eller tillfällig förvaring 
av farliga ämnen som vidtas av en myndighet 
i utlandet eller landskapet Åland eller av ett 
annat organ som en myndighet i utlandet el-
ler landskapet Åland bemyndigat, och av ett 
intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd 
som berättigar till transport av farliga ämnen, 
ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassifice-
ring av ett farligt ämne samt godkännande av 
en förpackning eller tank, om erkännandet av 
åtgärden eller intyget baserar sig på Europe-
iska unionens lagstiftning eller på en förplik-
telse i ett internationellt avtal som är bindan-
de för Finland eller om säkerhetskrav som 
motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt 
har beaktats när åtgärden vidtagits och inty-
get givits. 

 



 RP 163/2014 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

29 

13 e § 

Förutsättningar för erkännande av besikt-
ningsorgan 

— — — — — — — — — — — — — —  
För att påvisa att de krav som anges i 1 

mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan 
som utför bedömningar av överensstämmelse, 
förnyade bedömningar och besiktningar av 
transportabla tryckbärande anordningar vara 
ackrediterad av Mätteknikcentralens ackredi-
teringsenhet som ett besiktningsorgan av typ 
A eller B enligt den standard som avses i 1 
mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 e § 

Förutsättningar för erkännande av besikt-
ningsorgan 

— — — — — — — — — — — — — —  
För att påvisa att de krav som anges i 1 

mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan 
som utför bedömningar av överensstämmel-
se, förnyade bedömningar och besiktningar 
av transportabla tryckbärande anordningar 
vara ackrediterad av Säkerhets- och kemika-
lieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) som ett besiktningsor-
gan av typ A eller B enligt den standard som 
avses i 1 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av tobakslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tobakslagen (693/1976) 5 § 3 mom., 6 a § 2 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, den 

finska språkdräkten i 6 c § 2 mom., 7 a § 1 mom., 14 § 2 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten, 
sådana de lyder, 5 § 3 mom. i lag 498/2002, 6 a § 2 mom. och  6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 
689/2010, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom. samt 7 a § 1 mom.  i lag 984/2008, 14 § 2 
mom. i lag 1538/2009 och 28 § 3 mom. 3 punkten i lag 681/1999, som följer: 
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5 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
Beträffande andra än i 1 mom. avsedda för 

hälsan farliga eller menliga ämnen som en to-
baksprodukt innehåller eller som uppstår vid 
rökning därav bestäms deras högsta tillåtna 
halter genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet så som verkställigheten av 
Europeiska gemenskapernas rättsakter förut-
sätter. 

 

5 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
Beträffande andra än i 1 mom. avsedda för 

hälsan farliga eller menliga ämnen som en 
tobaksprodukt innehåller eller som uppstår 
vid rökning därav bestäms deras högsta till-
låtna halter genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet så som verkställigheten 
av Europeiska unionens rättsakter förutsätter. 
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6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om godkännande av ett provnings-

laboratorium ska lämnas till tillstånds- och 
tillsynsverket.  Verket godkänner ett laborato-
rium, om laboratoriet till sin ansökan fogar ett 
intyg över att Mätteknikcentralen har konsta-
terat att laboratoriet uppfyller de internatio-
nella kompetenskraven för provningslabora-
torier och att de testmetoder som avses i 6 § 2 
mom. hör till dess kompetensområde. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Ansökan om godkännande av ett prov-

ningslaboratorium ska lämnas till tillstånds- 
och tillsynsverket.  Verket godkänner ett la-
boratorium, om laboratoriet till sin ansökan 
fogar ett intyg över att Säkerhets- och kemi-
kalieverkets ackrediteringsenhet (Ackredite-
ringstjänsten FINAS) har konstaterat att labo-
ratoriet uppfyller de internationella kompe-
tenskraven för provningslaboratorier och att 
de testmetoder som avses i 6 § 2 mom. hör 
till dess kompetensområde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 b § 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården kan avbryta verksamheten vid ett 
laboratorium för viss tid eller återkalla god-
kännandet av ett laboratorium om 

1) Mätteknikcentralen konstaterar att prov-
ningslaboratoriet inte uppfyller de kompe-
tenskrav som ställs på laboratoriet eller test-
metoderna, eller 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 b § 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

och hälsovården kan avbryta verksamheten 
vid ett laboratorium för viss tid eller återkalla 
godkännandet av ett laboratorium om 

1) Ackrediteringstjänsten FINAS konstate-
rar att provningslaboratoriet inte uppfyller de 
kompetenskrav som ställs på laboratoriet el-
ler testmetoderna, eller 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 a § 

Texter, namn, varumärken och figurativa 
märken eller andra märken som ger intrycket 
att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig än 
andra får inte användas på tobaksprodukters 
förpackningar.  Vad som bestäms i detta mo-
ment gäller dock inte förpackningar för to-
baksprodukter som exporteras till länder utan-
för Europeiska gemenskaperna. 

— — — — — — — — — — — — — —  

7 a § 
Texter, namn, varumärken och figurativa 

märken eller andra märken som ger intrycket 
att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig 
än andra får inte användas på tobaksproduk-
ters förpackningar.  Vad som bestäms i detta 
moment gäller dock inte förpackningar för 
tobaksprodukter som exporteras till länder 
utanför Europeiska unionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården styr regionförvaltningsverken 
och kommunerna i deras skötsel av de uppgif-
ter som med stöd av denna lag ankommer på 
dem. Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar iakttagandet av 
bestämmelserna i 5, 6, 6 a–6 c, 7, 7 a, 8 och 9 
§ om sammansättning och kvalitetsövervak-
ning av, provningslaboratorier för samt för-
säljning av och reklam för tobaksprodukter.  

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

och hälsovården styr regionförvaltningsver-
ken och kommunerna i deras skötsel av de 
uppgifter som med stöd av denna lag an-
kommer på dem. Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården övervakar 
iakttagandet av bestämmelserna i 5, 6, 6 a–6 
c, 7, 7 a, 8 och 9 § om sammansättning och 
kvalitetsövervakning av, provningslaborato-
rier för samt försäljning av och reklam för 
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Mätteknikcentralen bistår i den övervakning 
av provningslaboratoriernas och testmetoder-
nas kompetenskrav som ankommer på Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården.  Mätteknikcentralen har i denna 
uppgift samma rättigheter som en övervak-
ningsmyndighet har enligt 28 §. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

tobaksprodukter.  Ackrediteringstjänsten FI-
NAS bistår i den övervakning av provnings-
laboratoriernas och testmetodernas kompe-
tenskrav som ankommer på Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården.  
Ackrediteringstjänsten FINAS har i denna 
uppgift samma rättigheter som en övervak-
ningsmyndighet har enligt 28 §. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

  
28 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av bestämmelserna om sekre-

tess i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) kan sådana uppgifter 
om affärs- eller yrkeshemlighet som erhållits 
vid övervakningen av att denna lag iakttas el-
ler vid utförande av uppgifter i anslutning till 
övervakningen lämnas ut till 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) utländska organ och inspektörer som 

förutsätts i Europeiska gemenskapens lag-
stiftning eller något annat internationellt avtal 
som är bindande för Finland, i de fall då ifrå-
gavarande lagstiftning eller avtal förutsätter 
detta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av bestämmelserna om sekre-

tess i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) kan sådana uppgifter 
om affärs- eller yrkeshemlighet som erhållits 
vid övervakningen av att denna lag iakttas el-
ler vid utförande av uppgifter i anslutning till 
övervakningen lämnas ut till 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) utländska organ och inspektörer som 

förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning 
eller något annat internationellt avtal som är 
bindande för Finland, i de fall då ifrågava-
rande lagstiftning eller avtal förutsätter detta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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