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1139/2016

Lag
om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsed-

da för användning i explosionsfarliga omgivningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa överensstämmelse med kraven och fri rörlighet
för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga om-
givningar. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem
som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande produkter:
1) utrustning och säkerhetssystem som är avsedda att användas i explosionsfarliga om-

givningar,
2) säkerhets-, regler- och styranordningar som är avsedda att användas utanför explo-

sionsfarliga omgivningar och som behövs för att säkerställa att utrustningen och säker-
hetssystemen enligt 1 punkten fungerar på ett säkert sätt eller minskar de explosionsrisker
som orsakas av dem,

3) komponenter till sådan utrustning och sådana säkerhetssystem som avses i 1 punk-
ten.

3 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på
1) utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om produkter och utrust-

ning för hälso- och sjukvård (629/2010),
2) produkter som avses i 2 § när explosionsrisken enbart beror på förekomsten av ex-

plosiva eller instabila substanser,
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3) utrustning som är avsedd för sådan användning i hushåll och annan enskild använd-
ning där explosionsfarliga omgivningar endast sällan kan uppstå och då uteslutande till
följd av oavsedda gasutsläpp,

4) sådan personlig skyddsutrustning som det har föreskrivits om med stöd av arbetar-
skyddslagen (738/2002),

5) havsgående fartyg och rörliga off shore-enheter samt utrustning ombord på sådana
fartyg och enheter,

6) sådana fordon och släpvagnar till dessa som uteslutande är avsedda för passagerar-
transport på väg, på järnväg, i luften eller på vattenväg, eller sådana transportmedel som
är planerade för transport av gods på allmän väg, på järnvägsnät, i luften eller på vatten-
väg,

7) sådan utrustning som uttryckligen är avsedd för militärt bruk.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 6 punkten ska denna lag tillämpas på

sådana fordon som är avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) utrustning maskiner, apparater, fasta eller rörliga anordningar, kontrollkomponenter

med instrument och detektions- och skyddssystem, som enskilt eller i förening med annan
utrustning är avsedda att generera, överföra, lagra, mäta, kontrollera eller omforma energi
för materialbearbetning och som kan orsaka explosion genom sina inneboende potentiella
antändningskällor,

2) säkerhetssystem en konstruktionshelhet, med undantag för komponenter, som är av-
sedd att omedelbart stoppa en begynnande explosion eller begränsa explosionens inverkan
och som har tillhandahållits på marknaden separat som autonomt system,

3) komponent en enhet som är av väsentlig betydelse för att utrustning eller säkerhets-
system ska fungera på ett säkert sätt, men som saknar självständig funktion,

4) explosiv luftblandning blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och bränn-
bara ämnen i form av gas, ånga, imma eller stoft, i vilken förbränningen efter antändning
sprider sig till hela den oförbrända blandningen,

5) explosionsfarlig omgivning atmosfär där det kan bildas en explosiv luftblandning på
grund av lokala förhållanden eller driftsförhållanden,

6) avsedd användning användning av en produkt i överensstämmelse med utrustnings-
grupp och utrustningskategori samt med all information som lämnats av tillverkaren och
som behövs för att användningen ska vara trygg,

7) tillhandahållande på marknaden leverans av en produkt för distribution, förbruk-
ning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot
betalning eller kostnadsfritt,

8) utsläppande på marknaden första gången en produkt tillhandahålls på unionsmark-
naden,

9) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter
konstruera och tillverka en produkt och saluför produkten, i eget namn eller under eget va-
rumärke, eller använder den för egna ändamål,

10) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom uni-
onen och som enligt fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda
uppgifter,

11) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper
ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden,

12) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren el-
ler importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden,
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13) ekonomisk aktör tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distribu-
törer,

14) teknisk specifikation dokument där det bestäms vilka tekniska krav en produkt ska
uppfylla,

15) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Euro-
peiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

16) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida
en produkt uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i denna lag,

17) organ för bedömning av överensstämmelse ett organ som utför kalibrering, prov-
ning, certifiering och kontroll och andra bedömningar av överensstämmelse med kraven,

18) anmält organ ett organ som utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater
och anmälts till Europeiska kommissionen samt har rätt att utföra bedömningar av över-
ensstämmelse med kraven,

19) återkallelse åtgärder för att dra tillbaka en produkt som redan tillhandahållits slut-
användaren,

20) tillbakadragande åtgärder för att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhan-
dahålls på marknaden,

21) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning som harmoniserar villkoren
för saluföring av produkter,

22) CE-märkning märkning genom vilken tillverkaren visar att en produkt överens-
stämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskri-
ver CE-märkning.

5 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om minimikraven avseende ackreditering av organ för bedömning av
överensstämmelse, marknadskontroll och yttre gränskontroll av produkter som importeras
från tredjeländer samt på CE-märkning av produkter finns i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan
NLF-förordningen.

Bestämmelser om marknadskontroll, den yttre gränskontrollen enligt artiklarna 27—29
i NLF-förordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheter-
nas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om krav som ställs på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och sö-
kande av ändring i anmälda organs beslut finns i lagen om anmälda organ för vissa
produktgrupper  (278/2016).

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (1135/2016).
Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen.
Bestämmelser om förhindrande av explosioner och skydd mot explosioner finns i lagen

om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

2 kap.

Överensstämmelse med kraven samt ekonomiska aktörers skyldigheter

6 §

Väsentliga hälso- och säkerhetskrav

En produkt ska uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i denna pa-
ragraf för att den ska få släppas ut på marknaden och tas i bruk.
3



1139/2016  
En produkt som släpps ut på marknaden ska konstrueras och tillverkas så att den under
normala och förutsebara användningsförhållanden orsakar så liten fara som möjligt för
människors hälsa, säkerhet och egendom samt miljön.

En produkt ska lämpa sig för sitt ändamål och fungera korrekt när den används för sitt
avsedda ändamål. I konstruktionen och tillverkningen av en produkt ska i den utsträckning
det är möjligt beaktas driftsstörningar som kan inträffa samt sådan felaktig användning
som rimligen kan förutses.

En produkt ska konstrueras och tillverkas med hänsyn till de särskilda villkoren för kon-
troll och underhåll samt förses med de märkningar som krävs för en trygg användning.
Produkten ska åtföljas av instruktioner och information om tryggt idrifttagande och trygg
användning.

Närmare bestämmelser om de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för produkter ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

7 §

Presumtion om överensstämmelse med kraven

En produkt anses uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i 6 §, om
den överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller den.

En produkt kan uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven fastän den inte över-
ensstämmer med harmoniserade standarder, om produktens överensstämmelse med kra-
ven annars kan påvisas på ett tillförlitligt sätt.

8 §

Kategorisering av produkter

Produkter ska kategoriseras utifrån deras användningsändamål och den krävda explo-
sionsskyddsnivån.

Närmare bestämmelser om kategoriseringen av produkter utfärdas genom förordning
av statsrådet.

9 §

Tillverkarens skyldighet att säkerställa produkters överensstämmelse med kraven

Innan en tillverkare släpper ut en produkt på marknaden eller använder den för egna än-
damål ska tillverkaren se till att produkten har konstruerats och tillverkats i enlighet med
de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i 6 §.

Tillverkaren ska utföra lämpliga förfaranden för bedömning av produktens överens-
stämmelse med kraven. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas, om de förfaranden
för bedömning av överensstämmelse med kraven som används förutsätter det.

Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att pro-
dukten överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och förse produkten
med CE-märkning i enlighet med 11 §, när det har visats att produkten överensstämmer
med kraven.

Kraven på upprättande av EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning til-
lämpas dock inte på komponenter. I fråga om komponenter räcker det att en försäkran om
överensstämmelse upprättas efter det att komponentens överensstämmelse med kraven
har visats enligt det relevanta förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kra-
ven.

Tillverkaren ska se till att varje produkt åtföljs av en kopia av antingen EU-försäkran
om överensstämmelse eller försäkran om överensstämmelse i fråga om komponenter. Om
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ett stort antal produkter levereras till en och samma användare får emellertid partiet eller
sändningen av produkter åtföljas av ett enda exemplar. EU-försäkran om överensstäm-
melse eller försäkran om överensstämmelse ska vara avfattat på finska och svenska.

Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överens-
stämmelse eller försäkran om överensstämmelse i tio år från det att produkten har släppts
ut på marknaden eller tagits i bruk.

Närmare bestämmelser om förfarandena för bedömning av överensstämmelse med kra-
ven, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och försäkran om över-
ensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §

Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven

Tillverkaren ska se till att serietillverkade produkter överensstämmer med de väsentliga
hälso- och säkerhetskrav som anges i 6 §. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en pro-
dukts konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller
andra tekniska specifikationer av vilka följer krav som produkterna ska uppfylla.

11 §

CE-märkning och fästande av annan märkning

Tillverkaren ska förse produkter som uppfyller kraven i denna lag eller deras märkskyl-
tar med CE-märkning innan produkterna släpps ut på marknaden. Märkningen ska vara
synlig, lätt läsbar och varaktig. Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa CE-märk-
ningen på produkten på grund av produktens art, ska den fästas på produktens förpackning
och på de medföljande dokumenten.

Om ett anmält organ medverkar i produktionskontrollen, ska CE-märkningen åtföljas
av det anmälda organets identifikationsnummer. Det anmälda organets identifikations-
nummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller den-
nes representant.

CE-märkningen och, i tillämpliga fall, det anmälda organets identifikationsnummer ska
åtföljas av det särskilda explosionsskyddsmärket samt utrustningsgruppens och utrust-
ningskategorins symboler.

CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer samt andra märk-
ningar, symboler och uppgifter som avses i denna paragraf får åtföljas av annan informa-
tion som berör en särskild fara eller ett särskilt användningsområde. Produkter som är ut-
formade för användning i en särskild typ av explosionsfarlig omgivning ska förses med
lämplig märkning.

Bestämmelser om de allmänna principerna för CE-märkning finns i artikel 30 i NLF-
förordningen.

Närmare bestämmelser om andra än i denna paragraf nämnda märkningar och uppgifter
som ska åtfölja CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer utfärdas
genom förordning av statsrådet.

12 §

Märkningar, kontaktuppgifter, medföljande dokument och språkkrav

Tillverkaren ska säkerställa att en produkt som släppts ut på marknaden är försedd med
de märkningar som krävs enligt denna lag och att produkten åtföljs av bruksanvisningar
och säkerhetsinformation.

Tillverkaren ska se till att en produkt som tillverkaren har släppt ut på marknaden är för-
sedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning.
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Om märkningen inte kan fästas på produkten på grund av produktens storlek eller art, ska
den fästas på förpackningen eller på de medföljande dokumenten.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varu-
märke samt postadress. Uppgifterna ska anges på produkten eller, om detta inte är möjligt,
på produktens förpackning eller i ett dokument som åtföljer produkten. Adressen ska ange
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

Märkningarna, säkerhetsinformationen och bruksanvisningarna ska finnas på finska
och svenska.

Närmare bestämmelser om de krav som ställs på märkningar, bruksanvisningar och sä-
kerhetsinformation utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Tillverkarens representants skyldigheter

Fullgörandet av skyldigheter enligt 9 § 1 mom. och skyldigheten enligt 9 § 3 mom. att
utarbeta teknisk dokumentation får inte delegeras till tillverkarens representant.

Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillver-
karen. Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att hålla EU-försäkran
om överensstämmelse eller försäkran om överensstämmelse enligt 9 § och teknisk doku-
mentation enligt 9 § tillgängliga för den myndighet som svarar för tillsynen över efterlev-
naden av denna lag i tio år från det att produkten har släppts ut på marknaden eller tagits
i drift.

Bestämmelser om tillverkarens representants skyldighet att lämna information och
samarbeta finns i 20 §.

14 §

Importörens skyldigheter när en produkt släpps ut på marknaden

En importör får på marknaden släppa ut endast sådana produkter som överensstämmer
med kraven.

Innan en produkt släpps ut på marknaden ska importören säkerställa att
1) tillverkaren har utfört en sådan bedömning av överensstämmelse med kraven som

avses i 9 §,
2) tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen,
3) produkten är försedd med CE-märkning,
4) produkten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse eller av försäkran om

överensstämmelse,
5) produkten är försedd med de märkningar och den information som krävs,
6) produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska och

svenska.
Om importören har anledning att misstänka att en produkt inte uppfyller de väsentliga

hälso- och säkerhetskraven, får importören inte släppa ut produkten på marknaden förrän
den uppfyller de kraven. Om produkten medför fara, ska importören underrätta tillverka-
ren och Säkerhets- och kemikalieverket om detta.

Importören ska, under den tid importören ansvarar för produkten, säkerställa att pro-
duktens förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar produktens överensstäm-
melse med kraven.

Importören ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varu-
märke och sin postadress på produkten eller, om detta inte är möjligt, på produktens för-
packning eller i ett dokument som åtföljer produkten. Den angivna adressen ska ange en
enda kontaktpunkt där importören kan kontaktas.
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Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse eller av försäkran
om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten under tio år från det att produk-
ten släppts ut på marknaden och se till att myndigheten har tillgång till den tekniska doku-
mentationen.

15 §

Distributörens skyldigheter när en produkt tillhandahålls på marknaden

Innan en produkt tillhandahålls på marknaden ska distributören kontrollera att
1) produkten åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse eller av försäkran om

överensstämmelse,
2) produkten är försedd med de märkningar och den information som krävs,
3) produkten åtföljs av de dokument som krävs samt bruksanvisningar och säkerhets-

information på finska och svenska.
Om distributören har anledning att misstänka att en produkt inte uppfyller de väsentliga

hälso- och säkerhetskraven, får distributören inte tillhandahålla produkten på marknaden
förrän den uppfyller de kraven. Om produkten medför fara, ska distributören underrätta
tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikalieverket om detta.

Distributören ska, under den tid distributören ansvarar för en produkt, säkerställa att
produktens förvarings- eller transportförhållanden inte äventyrar produktens överens-
stämmelse med kraven.

16 §

Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören

Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper
ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en produkt
som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i
denna lag kan påverkas.

17 §

Ekonomiska aktörers skyldigheter när en produkt inte överensstämmer med kraven

En tillverkare eller importör som har anledning att misstänka att en produkt som den har
släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag, ska omedelbart vidta åtgärder
för att få produkten att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla
produkten. Också distributören ska vid behov vidta dessa åtgärder.

Efter att ha genomfört åtgärderna enligt 1 mom. ska den ekonomiska aktören omedel-
bart underrätta de behöriga nationella myndigheterna i de medlemsstater i Europeiska uni-
onen där produkten tillhandahålls på marknaden om saken och ge detaljerad information
om den bristande överensstämmelsen med kraven och om alla vidtagna åtgärder.

18 §

Tillverkarens och importörens skyldigheter i fråga om produkter som finns på marknaden

När det anses behövligt för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, ska tillver-
karen och importören utföra slumpvis provning av produkter som tillhandahålls på mark-
naden, undersöka klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och återkal-
lelser av produkter samt vid behov föra register över dem och informera distributörerna
om all sådan övervakning.
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19 §

Användning av produkter för marknadsföringsändamål

En ekonomisk aktör får ställa ut eller använda en produkt för marknadsföringsändamål
trots att produktens överensstämmelse med kraven inte har visats i enlighet med 9 §. Pro-
dukten ska då vara försedd med en synlig märkning där det tydligt framgår att produkten
inte överensstämmer med kraven och att den inte får saluföras innan tillverkaren har sett
till att den överensstämmer med kraven.

Säkerhets- och kemikalieverket får i enskilda fall meddela behövliga föreskrifter för att
säkerställa säkerheten i situationer som avses i 1 mom.

20 §

Lämnande av information och skyldigheten att samarbeta

De ekonomiska aktörerna ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och
dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkstäl-
lighet, på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar,
samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att produkterna
överensstämmer med kraven.

Ekonomiska aktörer ska på begäran identifiera följande aktörer för tillsynsmyndighe-
terna:

1) alla ekonomiska aktörer som har levererat produkter till dem,
2) alla ekonomiska aktörer som de har levererat produkter till.
De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år från

det att de har fått produkterna levererade och i tio år från det att de har levererat produk-
terna vidare.

3 kap.

Anmälda organs skyldigheter

21 §

Intyg om överensstämmelse

Om en produkt överensstämmer med kraven i denna lag ska det anmälda organet utfär-
da ett EU-typintyg eller ett intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Det anmälda organet ska bevara kopior av de intyg som avses i 1 mom. och av tilläggen
till dem samt av den tekniska dokumentationen, inklusive de dokument som överlämnats
av tillverkaren, tills intygets giltighetstid löper ut.

Närmare bestämmelser om EU-typintyg och intyg om överensstämmelse utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

22 §

Avslag och återkallande av intyg 

Om ett anmält organ konstaterar att en produkt inte uppfyller de väsentliga hälso- och
säkerhetskrav som gäller den, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. Organet
får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

Om ett anmält organ efter att ett intyg har utfärdats konstaterar att en produkt inte längre
överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid
behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt.
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Om tillverkaren inte avhjälper bristen eller om tillverkarens åtgärder inte får önskat re-
sultat, ska det anmälda organet återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga in-
tyget med restriktioner.

23 §

Ändringssökande

Omprövning av ett anmält organs beslut får begäras på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen (434/2003).

Det beslut som det anmälda organet meddelar med anledning av begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras
endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

24 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
1) tillverkarens skyldighet enligt 9 § 1 mom. eller bestämmelser som utfärdats med

stöd av 6 § 5 mom. att säkerställa en produkts överensstämmelse med de väsentliga hälso-
och säkerhetskraven,

2) tillverkarens skyldighet enligt 9 § 2 mom. eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av 9 § 8 mom. att utföra förfaranden för bedömning av produktens överensstämmelse
med kraven,

3) tillverkarens skyldighet enligt 9 § 3 mom. eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av 9 § 8 mom. att utarbeta teknisk dokumentation,

4) tillverkarens skyldighet enligt 9 § 4 mom. eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av 9 § 8 mom. att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och förse produkten
med CE-märkning,

5) tillverkarens skyldighet enligt 10 § att se till att en serietillverkad produkt överens-
stämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i 6 §, 

6) tillverkarens skyldighet enligt 12 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 12 §
5 mom. att säkerställa att en produkt som släppts ut på marknaden är försedd med de märk-
ningar som krävs och att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

7) förbudet enligt 14 § 1 mom. för importören att på marknaden släppa ut andra pro-
dukter än sådana som uppfyller kraven,

8) importörens skyldighet enligt 14 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har utfört
bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska
dokumentationen, att produkten är försedd med CE-märkning, att produkten åtföljs av
EU-försäkran om överensstämmelse eller av försäkran om överensstämmelse, att produk-
ten är försedd med de märkningar och den information som krävs samt att produkten åt-
följs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

9) importörens skyldighet enligt 14 § 3 mom. att underrätta tillverkaren och Säkerhets-
och kemikalieverket om fara,

10) distributörens skyldighet enligt 15 § 1 mom. att kontrollera att produkten åtföljs av
EU-försäkran om överensstämmelse eller av försäkran om överensstämmelse, att produk-
ten är försedd med de märkningar och den information som krävs och att produkten åtföljs
av de dokument som krävs samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation,
9
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11) distributörens skyldighet enligt 15 § 2 mom. att underrätta tillverkaren eller impor-
tören och Säkerhets- och kemikalieverket om fara,

12) tillverkarens och importörens skyldighet enligt 17 § 1 mom. att vidta korrigerande
åtgärder,

13) de ekonomiska aktörernas skyldighet enligt 17 § 2 mom. att göra anmälan,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för

överträdelse av bestämmelserna om utrustning och säkerhetssystem avsedda för använd-
ning i explosionsfarliga omgivningar dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av denna
lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma
gärning.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse
(187/2010).

25 §

Delegationen för säkerhetsteknik

För att bistå arbets- och näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket vid ut-
vecklingen och uppföljningen av bestämmelserna i denna lag finns delegationen för säker-
hetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

26 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

27 §

Övergångsbestämmelser

Produkter som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas
överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag.
De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

Den delegation för säkerhetsteknik som har tillsatts före ikraftträdandet av denna lag
fortsätter till utgången av sin mandattid.

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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