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Laki
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa anne-

tun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

annetun lain (387/2013) 2 ja 25 § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.
Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta:
1) sotilaskäyttöön tarkoitettuihin aseisiin, ammuksiin ja tarvikkeisiin eikä muihin val-

takunnan keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseen tai valvontaan liittyviin laitteisiin;
2) laitteisiin, jotka on suunniteltu avaruuteen lähetettäviksi;
3) sellaisiin suuriin kiinteisiin teollisuuden työkoneisiin, jotka ovat koneiden, laittei-

den tai komponenttien suurikokoisia yhdistelmiä, jotka toimivat tiettyä käyttötarkoitusta
varten ja joita ammattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat tietyssä paikassa ja joita
ammattihenkilöt käyttävät ja huoltavat teollisuustuotantolaitoksessa tai tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksessa;

4) sellaisiin suuriin kiinteästi asennettuihin laitteistoihin, jotka ovat laitteiden tai mui-
den kojeiden suurikokoisia kokoonpanoja, jotka ammattihenkilöt ovat koonneet ja asenta-
neet pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa paikassa ja jotka
ammattihenkilöt purkavat;

5) henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitettuihin kuljetusvälineisiin lukuun ot-
tamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty;

6) sellaisiin yksinomaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin liikkuviin työkoneisiin, jois-
sa on mukana teholähde tai joissa on vetomoottori, jota käytetään ulkoisella teholähteellä,
ja joiden toiminta edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista
usean määrätyn paikan välillä työn kuluessa;

7) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettuihin aktiivisiin implantoitaviin terveydenhuollon laitteisiin;

8) aurinkosähköpaneeleihin, jotka on tarkoitettu järjestelmään, jonka ammattihenkilöt
ovat suunnitelleet, koonneet ja asentaneet pysyvään käyttöön määritellyssä paikassa ener-
gian tuottamiseksi auringonvalosta julkisiin, kaupallisiin, teollisiin ja kotitalouksien käyt-
tötarkoituksiin;

9) erityisesti tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin suunniteltuihin laitteisiin, jotka on
tarkoitettu ainoastaan yrityskäyttöön;

10) pilliurkuihin;
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11) laitteisiin, jotka on erityisesti suunniteltu ja jotka asennetaan osiksi 1–10 kohdassa
tarkoitettuihin laitteisiin ja jotka voivat täyttää tehtävänsä ainoastaan kyseisten laitteiden
osina ja jotka voidaan korvata vain samanlaisella erityisesti suunnitellulla laitteella.

25 §

Kustannusten korvaaminen

Valvontaviranomainen ja Tulli voivat periä elinkeinonharjoittajalta kustannukset, jotka
ovat aiheutuneet vaatimusten vastaisen sähkö- ja elektroniikkalaitteen tutkimuksesta ja
testauksesta sekä tätä varten suoritetusta laitteen hankinnasta tai varastoinnista. Kustan-
nukset ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

————
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