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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om godkännande av vissa be-
stämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud 
mot utveckling, produktion, innehav och användning av 
kemiska vapen samt om deras förstöring 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lagen 
om godkännande av vissa bestämmelser i och 
tillämpning av konventionen om förbud mot 
utveckling, produktion, innehav och använd-
ning av kemiska vapen samt om deras 
förstöring. 

De föreslagna ändringarna föranleds i hu-
vudsak av den nya universitetslagen som 
trädde i kraft vid ingången av 2010. Det fins-
ka namnet på Verifikationsinstitutet för kon-
ventionen mot kemiska vapen ändrades från 
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvon-
talaitos till Kemiallisen aseen kieltosopimuk-

sen instituutti. Samtidigt överfördes det till 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
tens institution för kemi vid  
Helsingfors universitet. På grund av  
institutets lagstadgade myndighetsuppgifter 
fogas till den föreslagna lagen bestämmelser 
om institutets förvaltning samt om samman-
sättningen och valet av institutets direktion.  

Deklarationsskyldigheten för verksamhets-
idkare i kemibranschen ska preciseras. De 
övriga ändringarna är i huvudsak av teknisk 
natur.  

Lagen avses träda i kraft hösten 2010. 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I regeringens proposition föreslås det att 
terminologin i den lagstiftning i Finland som 
rör konventionen om kemiska vapen ska 
uppdateras, eftersom den delvis har ändrats 
till följd av den nya universitetslagen som 
trädde i kraft den 1 januari 2010. Med anled-
ning av de lagstadgade myndighetsuppgifter 
Verifikationsinstitutet för konventionen mot 
kemiska vapen utför vill man fastställa insti-
tutets förvaltning mera i detalj. Dessutom fö-
reslås en precisering som ska förbättra den 
nationella myndighetens tillgång till informa-
tion. Vidare föreslås en del andra uppdate-
ringar och preciseringar.  

 
2  Nuläge och föreslagna ändringar   

Konventionen om förbud mot utveckling, 
produktion, innehav och användning av ke-
miska vapen samt om deras förstöring (Che-
mical Weapons Convention, CWC), nedan 
konventionen, trädde i kraft 1997 (FördrS 
17−19/1997) och den har i dagsläget tillträtts 
av 188 stater. Organisationen för förbud mot 
kemiska vapen OPCW (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons), med 
högkvarter i Haag i Nederländerna, främjar 
och övervakar verkställandet av konventio-
nen.  

Finlands gällande lagstiftning om förbud 
mot kemiska vapen grundar sig på lagen om 
godkännande och tillämpning av konventio-
nen (346/1997, sådan den lyder ändrad ge-
nom lagarna 347/1997, 623/1999, 485/2007, 
793/2009, 1384/2009) och på förordningen 
om ikraftträdande av konventionen om för-
bud mot utveckling, produktion, innehav och 
användning av kemiska vapen samt om deras 
förstöring och av lagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i och tillämpning av kon-
ventionen (348/1997), sådan den lyder  
ändrad genom förordningarna (498/1997) 
och (1047/1999), nedan ikraftträdandefö-
rordningen. 

Konventionen förbjuder utveckling,  
produktion, användning och överföring av 
kemiska vapen och har som mål att alla va-
pen i världen av detta slag ska förstöras. 
Konventionen förbjuder inte användning, 

produktion och försäljning av kemikalier för 
fredligt bruk, men den har ett verifikations-
uppdrag i att kontrollera att dessa handlingar 
stämmer överens med konventionsförpliktel-
serna. 

Finland ratificerade konventionen om ke-
miska vapen 1995 och bidrar med olika åt-
gärder till att stärka den. Finland har inga 
kemiska vapen och har inte heller för avsikt 
att skaffa sådana. Högsta verkställande organ 
i Finland för konventionen om kemiska va-
pen är utrikesministeriet. Det av utrikesmini-
steriet finansierade Verifikationsinstitutet för 
konventionen mot kemiska vapen, nedan in-
stitutet, inrättades 1994 under det finska 
namnet Kemiallisen aseen kieltosopimuksen 
valvontalaitos. Detta var institutets namn på 
finska ända till den 21 december 2009, då det 
till följd av universitetsreformen ändrades till 
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen institu-
utti. I den svenska språkdräkten har ingen 
ändring skett.  

Institutet utvecklar forskningsmetoder för 
kemiska stridsämnen och arrangerar utbild-
ning på området och bidrar på det sättet till 
tillsynen över hur konventionen om kemiska 
vapen följs. Institutet är i Finland den natio-
nella myndighet som avses i konventionen. 
Till myndighetsuppgifterna hör att informera 
företag och myndigheter om konventionen, 
att från den kemiska industrin i Finland sam-
la in de uppgifter konventionen kräver, att 
utarbeta de nationella deklarationerna till 
OPCW och att delta i OPWC-inspektionerna 
i Finland. 

Till den 31 december 2009 verkade institu-
tet som en fristående institution vid  
Helsingfors universitet. Till följd av den nya 
universitetslagen (558/2009) omvandlades 
institutet den 1 oktober 2009 till en enhet vid 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
tens institution för kemi vid Helsingfors uni-
versitet. Enligt 30 § i den nya instruktionen 
för universitetet, godkänd av Helsingfors 
universitets styrelse den 8 oktober 2009, är 
det prefekten för respektive institution som 
leder och övervakar institutionens verksam-
het samt ansvarar för institutionens allmänna 
verksamhet, för institutionens personaladmi-
nistration och för genomförandet av den en-
ligt universitetets personalpolitik samt för in-
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stitutionens ekonomi. Prefekten fattar beslut i 
institutionens interna ärenden, om inte ett 
ärende enligt en författning eller bestämmel-
se hör till någon annans befogenhet.  

Ändringen i instruktionen för Helsingfors 
universitet föranleder ändringar i institutets 
verksamhet. Av denna orsak föreslås det i 
propositionen med anledning av institutets 
lagstadgade myndighetsuppgifter att  
bestämmelser om institutets förvaltning, om 
sammansättning och val av institutets direk-
tion och om finansieringen fogas till lagen. 

Institutets särskilda ställning beaktas i  
2 kap. 6 § i den nya instruktionen för Hel-
singfors universitet. Där fastslås följande: 
”Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
ten finns Verifikationsinstitutet för konven-
tionen mot kemiska vapen (VERIFIN) och 
Seismologiska institutet, vilka sköter vissa 
myndighetsuppgifter. Om skötseln av dessa 
uppgifter och den övriga verksamheten vid 
dessa enheter föreskrivs i separata instruktio-
ner.” 

Syftet är inte att genom tilläggsbestämmel-
sen ändra institutets ställning eller uppgifter, 
utan att bevara dess ställning som nationell 
myndighet med vissa till karaktären konfi-
dentiella uppgifter och skyldigheter som hän-
för sig till konventionen om kemiska vapen 
och en direktion som beslutar om verksamhet 
och anslag. Om sakförhållandet inte precise-
ras i lagen nu när institutet saknar ny instruk-
tion, kan det till följd av den nya universitets-
lagen och universitetets instruktion uppstå 
oklarheter om institutets ställning, uppgifter 
och funktion som nationell myndighet. De 
lagstadgade myndighetsuppgifterna och kon-
fidentialiteten i uppgifterna måste kunna be-
varas även framöver.  

När det gäller institutets myndighetsuppgif-
ter tillämpas de allmänna förvaltningslagarna 
och bestämmelserna om tjänsteansvar.  
I 3 § föreskrivs om informationsutbyte mel-
lan myndigheterna. Vidare föreskrivs det  
i 8 § att från Organisationen för förbud mot 
kemiska vapen erhållen information som har 
klassificerats som konfidentiell inte får röjas 
eller utnyttjas i strid med konventionen. Det 
föreslås att sistnämnda paragraf preciseras 
för att det ska framgå vem tystnadsplikten 
hänför sig till.  

Institutets direktion beslöt på sitt möte den 
25 september 2009 att ändra institutets finska 

namn, för att det inte skulle uppstå namnför-
växlingar på kemiska institutionen. Det  
finska namnet ändrades därmed från Kemial-
lisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos 
till Kemiallisen aseen kieltosopimuksen insti-
tuutti. På engelska och svenska kvarstår 
namnen oförändrade (Finnish Institute for 
Verification of the Chemical Weapons Con-
vention respektive Verifikationsinstitutet för 
konventionen mot kemiska vapen), likaså det 
tidigare använda kortnamnet VERIFIN.  

I propositionen föreslås också en precise-
ring av deklarationsskyldigheten för verk-
samhetsidkare i kemibranschen angående de 
s.k. 1-kemikalierna som listas i konventionen 
om kemiska vapen. Utgångspunkten är att 
det för produktion, förvärv, lagring och an-
vändning av kemikalier och utgångsämnen 
som finns upptagna på lista 1 i konventio-
nens bilaga om kemikalier krävs tillstånd av 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet. Undantag har gjorts, om den 
sammanlagda mängden av kemikalier på lista 
1 är mindre än 100 gram om året per verk-
samhetsidkare och anläggning. Även om det 
hittills inte har krävts deklaration över kemi-
kalier på lista 1 för verksamhet som under-
skrider 100 g, och detta inte heller krävs i 
konventionen, är det motiverat att dessa upp-
gifter kommer till den nationella myndighe-
tens och därmed till utrikesministeriets kän-
nedom.  

Enligt ingressen i kemikaliebilagan är ke-
mikalierna och utgångsämnena som finns 
upptagna på lista 1 ytterst farliga och kan 
även i små doser leda till döden. De kemika-
lier och utgångsämnen som finns upptagna 
på lista 1 har utvecklats, producerats, lagrats 
eller använts som kemiska vapen eller utgör 
annars en stor risk för verkställandet av kon-
ventionen, eftersom de har motsvarande 
egenskaper som de kemikalier som använts 
som kemiska vapen eller någon annan dödlig 
eller handlingsförlamande egenskap som gör 
att de kan användas som kemiska vapen, eller 
som utgångsämnen för kemiska vapen. De 
flesta tillståndspliktiga kemikalier har dess-
utom ringa användning, om någon alls, för 
andra än i konventionen förbjudna ändamål. 

Kemikalierna på lista 1 innehåller nervga-
ser (exempelvis sarin och soman), frätande 
ämnen (exempelvis senapsgas) och toxiner 
(exempelvis ricin). Bland annat nervgaser 
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kan framställas med hjälp av relativt enkel 
kemisk teknik. Enligt Verifikationsinstitutet 
för konventionen mot kemiska vapen räcker 
redan 10 milligram av den ytterst giftiga 
nervgasen (VX) för att ta livet av en männi-
ska och ungefär 200 gram för att ta livet av 
en miljon människor. Enligt institutet är  
toxinerna ännu giftigare: 0,2 milligram ricin 
räcker för att ta livet av en människa. De 
dödliga kvantiteterna är trots allt teoretiska, i 
praktiken beror förödelsen på hur effektivt 
kemikalierna sprids. 

Institutet har i sin årliga kemikalieenkät till 
industrin samlat information om kemikalier-
na som finns upptagna på lista 1 i konventio-
nen om kemiska vapen. För att informations-
tillgången ska bli bättre och eventuella oe-
gentligheter kunna undvikas bör även forsk-
ningsinstitut åläggas att till den nationella 
myndigheten deklarera verksamhet i förbin-
delse med kemikalier upptagna på lista  
1. Syftet med förslaget är att därigenom öka 
den nationella myndighetens tillgång till in-
formation och möjlighet att förutse eventuel-
la säkerhetsrisker. Görs denna ändring inte, 
föreligger det risk för att forskningsinstituten 
eventuellt utvecklar, producerar eller lagrar 
någon farlig kemikalie upptagen i lista 1. 

Säkerhetsrådets resolution 1540, som an-
togs 2004, ålägger FN:s medlemsstater att 
vidta alla lagstiftningsåtgärder och andra åt-
gärder som är nödvändiga för att förhindra 
att icke-statliga aktörer får tillgång till mass-
förstörelsevapen, material för sådana vapen 
eller deras vapenbärare. Resolutionen ålägger 
staterna att utveckla sin strafflagstiftning och 
att öka den internationella samverkan i syfte 
att förhindra spridning av massförstörelseva-
pen. Finland har förbundit sig till resolutio-
nens krav och arbetar aktivt på att målen ska 
nås, vilket det tillägg om deklarationsskyl-
digheten som här föreslås representerar.  

Organisationen för förbud mot kemiska 
vapen OPCW antog den 2 december 2009 ett 
beslut (C-14/DEC.4), enligt vilket kemikalier 
som ingår i kemiska föreningar och som 
finns upptagna i lista 2A och 2A* ska dekla-
reras, om halten av dessa kemikalier i före-
ningen är 1 % eller över 1 %. Vidare ska ke-
mikalier som ingår i kemiska föreningar och 
som finns upptagna i lista 2A och 2A* dekla-
reras, om halten av dessa kemikalier i före-
ningen är 1–10 % i sådana fall, där den årliga 

mängden som tillverkas, behandlas eller kon-
sumeras överskrider kontrollgränserna i kon-
ventionen (verifikationsbilagan till konven-
tionen, del VII, stycke 12). Gränserna är 
1000 kg för 2A-kemikalier och 10 kg för 
2A*-kemikalier.  

I detta sammanhang föreslås dock inte att 
dessa beslut ska infogas i lagen, eftersom  
institutet enligt dagens praxis och enligt dess 
lagstadgade myndighetsuppgifter årligen 
samlar in uppgifter om kemikalier av kemi-
industrin. Därmed ger den nuvarande lag-
stiftningen den nationella myndigheten de 
nödvändiga verktygen för att samla in  
uppgifter och den täcker också ändringarna 
och lagen behöver således inte ändras.  
Detsamma gäller OPCW-beslutet av den  
16 maj 2000 (EC-MX/DEC.1), i vilket det 
ombeds att kemikalier som ingår i kemiska 
föreningar och finns upptagna i lista 2B och 
lista 3, om halten av dessa kemikalier i före-
ningen är 30 % eller över 30 %, ska deklare-
ras. Inte heller i det fallet finns det något  
behov av ändringar i lagstiftningen, eftersom 
uppgifterna fås genom institutets enkät och 
nuvarande lagstiftning omfattar de uppgifter 
som krävs i beslutet. Liksom i Finland omfat-
tas ändringarna av lagstiftningen också i 
Norge och Schweiz. Bland annat i Tyskland 
och Sverige omfattar lagstiftningen än så 
länge inte ändringarna och de har därför för 
avsikt att företa ändringar.   

Dessutom föreslås det i propositionen  
avseende import och export av kemikalier att 
rådets förordning (EG) om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, 
överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden 
ska uppdateras så att det i lagen hänvisas till 
Europeiska unionens aktuella förordning 
(EG) nr 428/2009. Vidare ska lagen enligt 
förslaget avseende inspektions- och tillsyns-
rätten preciseras så att den motsvarar grund-
lagsutskottets praxis. Också en precisering 
som gäller definitionen av verksamhetsidkare 
föreslås. 

Under propositionsberedningen diskutera-
des också institutets möjligheter och skyldig-
heter att informera polis-, tull- och gränsbe-
vakningsmyndigheterna (PTG-myndigheter-
na). Samarbetet mellan dessa myndigheter 
och institutet uppfattas som mycket viktigt 
och det föreslås därför att det ska stärkas i de 
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sammankomster med PTG-myndigheterna 
som redan förekommer. På det sättet kan 
man i enlighet med 4 § i statsrådets förord-
ning (257/2001) bättre se över möjligheterna 
att utveckla den tillgång till information som 
respektive myndighet behöver för att utföra 
sina uppgifter, en samanvändning av myn-
dighetsregister och blanketter samt informa-
tionssystemens kompatibilitet. 

I dagsläget samlar institutet in uppgifter 
från industrin, forskningsinstitut och sjukhus 
om de kemikalier som listats i konventionen. 
Uppgifterna omfattar bl.a. kemikaliernas 
namn, identifieringsuppgifter, produktions- 
och konsumtionsmängder, institutens namn 
samt orterna där de är belägna. Information 
om import och export begärs av kemikalie-
importörerna och exportörerna endast avse-
ende listade kemikalier. Utifrån svaren utar-
betar institutet den nationella deklarationen 
till Organisationen för förbud mot kemiska 
vapen OPCW. Institutet har inte lämnat ut in-
formation om de nationella deklarationerna 
till utomstående, vilket är i linje med sekre-
tessplikten i konventionen (Annex on the 
Protection of Confidential Information).  

Nödvändiga angivna ändringar görs också i 
ikraftträdandeförordningen som separat före-
läggs republikens president för godkännande.  

 
 
 

3  Proposi t ionens konsekvenser  

3.1 Ekonomiska konsekvenser och kon-
sekvenser för myndigheterna 

Ändringarna i lagstiftningen som gäller 
konventionen om kemiska vapen har endast 
smärre konsekvenser. Propositionen kan inte 
anses ha ekonomiska konsekvenser.  

Propositionen kan inte heller anses ha be-
tydande konsekvenser för myndigheterna. 
Om de föreslagna ändringarna inte görs, änd-
ras institutets ställning och dess lagstadgade 
myndighetsuppgifter de facto från vad det 
varit.  

Bedömningen är att propositionen ökar den 
nationella myndighetens tillgång till informa-
tion och möjligen underlättar för myndighe-
terna, då de kan få mera information om 
eventuellt innehav eller användning av farli-

ga kemikalier (lista 1). Den föreslagna änd-
ringen leder inte till ökade uppgifter för 
myndigheterna.  

 
3.2 Konsekvenser för företagen och 

samhälleliga konsekvenser 

De ändringar som ingår i propositionen har 
inga större konsekvenser för företagens för-
utsättningar för affärsverksamhet. Proposi-
tionen ökar den nationella myndighetens till-
gång till information och tack vare det kan 
potentiellt missbruk förutses i och med att 
deklarationsskyldigheten för kemikalier pre-
ciseras avseende forskningsinstituten.  

I dagsläget finns det inte i Finland någon 
betydande kemiindustri eller sådana forsk-
ningsinstitut som använder kemikalier eller 
utgångsämnen som finns upptagna i konven-
tionens kemikaliebilagas tre listor. Det är 
mycket svårt att bedöma hur många finska 
forskningsinstitut eller företag förändringen 
kan beröra. En sofistikerad gissning är att det 
högst rör sig om tio i Finland för närvarande 
verksamma forskningsinstitut och företag 
som eventuellt använder kemikalier som 
finns upptagna i kemikaliebilagans lista 1. 
Om detta är fallet, kan det tänkas att den fö-
reslagna ändringen också har brottsförebyg-
gande konsekvenser. 

Genom ändringen av deklarationsskyldig-
heten befäster Finland sitt åtagande att följa 
förpliktelserna i FN:s säkerhetsråds resolu-
tion 1540.  

 
 

4  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts i utri-
kesministeriet. Utlåtanden om propositionen 
har inhämtats av justitieministeriet, under-
visnings- och kulturministeriet, inrikesmini-
steriet, miljöministeriet, försvarsministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet samt av Verifikations-
institutet för konventionen mot kemiska va-
pen, Helsingfors universitet, Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
och Kemiindustrin rf. Observationerna och 
ändringsförslagen i utlåtandena har i tillämp-
liga delar beaktats i propositionen och disku-
terats med berörda ministerier. 



 RP 96/2010 rd  
  
 

7

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

2 §. Myndigheter. I paragrafen föreslås att 
det finska namnet på Verifikationsinstitutet 
för konventionen mot kemiska vapen till 
följd av den nya universitetslagen (558/2009) 
ändras från Kemiallisen aseen kieltosopi-
muksen valvontalaitos till Kemiallisen aseen 
kieltosopimuksen instituutti. Institutets direk-
tion beslöt på sitt möte den 25 september 
2009 att ändra institutets finska namn, för att 
det inte skulle uppstå namnförväxlingar på 
kemiska institutionen. Till denna del är det 
alltså fråga om en teknisk ändring av texten, 
för att den ska motsvara dagsläget.  

Motsvarande tekniska ändringar gäller 4 §, 
4 a, 4 b och 4 c §, 5 §, 10 § samt 11 §.   

Syftet är inte att genom den finska namn-
ändringen eller de andra preciseringarna av 
bestämmelserna ändra institutets tidigare 
uppgifter eller befogenheter, utan att bevara 
institutets ställning som nationell myndighet 
med vissa till karaktären konfidentiella upp-
gifter och skyldigheter utifrån konventionen 
mot kemiska vapen. De lagstadgade myndig-
hetsuppgifterna och konfidentialiteten i upp-
gifterna ska fortsatt kunna bevaras.  

Syftet är inte heller att framföra bestäm-
melser som är i strid med den nya universi-
tetslagen (558/2009). Med beaktande av in-
stitutets ställning som en nationell myndighet 
föreskrivs av denna anledning i 4 och 5 
mom. mera i detalj om förvaltningen för Ve-
rifikationsinstitutet för konventionen mot 
kemiska vapen, om sammansättning och val 
av direktionen, om riktlinjer för och godkän-
nande av anslagsanvändningen och om god-
kännande av verksamhets- och driftsplanerna 
och av verksamhets- och ekonomiberättel-
serna.  

Syftet med tilläggen är således att bevara 
institutets ställning som nationell myndighet, 
trots att det genom den nya universitetslagen 
(558/2009) sedan den 1 januari 2010 admi-
nistrativt är en del av kemiska institutionen 
vid Helsingfors universitet. Den nya univer-
sitetslagen har på ett betydande sätt ändrat 
universitetens rättsliga ställning. Enligt den 
är universiteten självständiga juridiska per-
soner, alltså offentligrättsliga inrättningar el-
ler stiftelseuniversitet. Därmed är de före-

slagna ändringarna också förknippade med 
universitetens nya självständiga ställning. In-
stitutets uppgifter har i och med den ändrade 
universitetslagen blivit offentliga uppgifter 
som ska regleras i lag.  

Enligt uppgift från Helsingfors universitet 
kommer det inte före lagändringen att god-
kännas någon ny instruktion för institutet. 
Också av den orsaken är det viktigt att insti-
tutets ställning preciseras i lagen. Instruktio-
nen för Verifikationsinstitutet för konventio-
nen mot kemiska vapen som fastställdes den 
16 juni 1994 av kanslern för Helsingfors uni-
versitet ändrades förra gången den 16 okto-
ber 2001. Enligt 3 § i den instruktionen styrs 
och övervakas institutets verksamhet av en 
direktion som består av åtta medlemmar. Ut-
rikesministeriet utser tre av medlemmarna, 
universitetets konsistorium tre och försvars-
förvaltningen en medlem. Institutets personal 
väljer ytterligare en medlem. Enligt instruk-
tionen är direktionens mandatperiod tre år. 
Vidare ska enligt 3 § i instruktionen utrikes-
ministeriet välja ordföranden för direktionen 
och konsistoriet vice ordförande.  

Det föreslås att institutet också framöver 
ska ha en direktion som består av åtta med-
lemmar. Med anledning av de lagstadgade 
myndighetsuppgifterna anses det nödvändigt 
att utrikesministeriet också framdeles utser 
tre av direktionens medlemmar. Det föreslås 
vidare att rektorn för Helsingfors universitet i 
fortsättningen utser tre andra medlemmar av 
direktionen. Liksom tidigare skulle försvars-
förvaltningen utse en medlem, likaså institu-
tets personal välja en medlem inom sig.  

Det föreslås likaså att utrikesministeriet 
med hänsyn till institutets ställning och lag-
stadgade myndighetsuppgifter liksom tidiga-
re utser direktionens ordförande. På grund av 
den ändrade universitetslagen vore det följd-
riktigt att vice ordföranden utses av rektorn 
för Helsingfors universitet. Det föreslås att 
direktionens mandatperiod förlängs från tidi-
gare tre till fyra år, så att den är i samklang 
med 12 § i den nya instruktionen för Helsing-
fors universitet. I den paragrafen ställs det för 
förvaltningens del fast att fristående institu-
tioner och gemensamma institutioner ska ha 
en direktion med en mandatperiod på fyra år. 
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Med anledning av institutets lagstadgade 
myndighetsuppgifter anses det nödvändigt att 
det preciseras att institutets direktion också 
framöver beslutar om riktlinjerna för an-
vändningen av anslag och godkänner institu-
tets verksamhets- och driftsplaner samt verk-
samhets- och ekonomiberättelser. Liksom ti-
digare ska utrikesministeriet och institutet år-
ligen utarbeta ett separat avtal om skötseln av 
institutets konventionsrelaterade uppgifter.  

3 a §. Definition av verksamhetsidkare. Det 
föreslås att verksamhetsidkare i det här sam-
manhanget klart definieras i en ny paragraf. 
Begreppet verksamhetsidkare som används i 
lagförslaget motsvarar definitionen av verk-
samhetsidkare i 14 § i kemikalielagen 
(744/1989) och det hänvisas till begreppet 
också i den gällande konventionen. Det hän-
visas till begreppet likaså i 4 §, 4 b och 4 c §, 
5 och 11 §. 

4 b §. Deklarationsskyldighet. I 1 mom. i 
paragrafen föreslås ett tillägg till deklara-
tionsskyldigheten för verksamhetsidkare i 
kemibranschen avseende kemikalier upptag-
na på lista 1 i kemikaliebilagan till konven-
tionen om kemiska vapen.  

Kemikalierna i lista 1 hör till de allra farli-
gaste bland alla kemikalier som omfattas av 
konventionen. Av denna orsak föreslås en 
precisering, enligt vilken verksamhetsidkare, 
inbegripet forskningsinstitut, ska lämna en 
deklaration till institutet om de producerar, 
förvärvar, lagrar eller använder kemikalier 
eller utgångsämnen som nämns i lista 1, oav-
sett den sammanlagda årliga mängden av 
dessa kemikalier. För respektive kalenderår 
ska deklarationen lämnas in före utgången av 
januari närmast följande år.  

Konventionen kräver att varje konventions-
stat ställer upp effektiva begränsningar för 
verksamhetsidkare för att reglera använd-
ningen av kemikalier i kemikaliebilagans lis-
ta 1. Ändringen uppskattas inte ha större 
verkningar inom kemiindustrin, eftersom in-
stitutet i sin årliga enkät till industrin samlar 
in uppgifter om de kemikalier som finns upp-
tagna i lista 1 i konventionen. Syftet med 
tillägget är att tillgången till information och 
den nationella säkerheten ska förbättras ge-
nom att även forskningsinstituten åläggs att 
till den nationella myndigheten deklarera 
verksamhet i förbindelse med kemikalier i 
lista 1. Finland stärker samtidigt sitt åtagande 

att uppfylla förpliktelserna i FN:s säkerhets-
råds resolution 1540.  

I övrigt föreslås det till 4 b § inga nya de-
klarationsskyldigheter, eftersom nuvarande 
lagstiftning ger den nationella myndigheten 
de nödvändiga verktygen för att samla in in-
formation och den också täcker de beslut Or-
ganisationen för förbud mot kemiska vapen 
har antagit i frågan (C-14/DEC.4 och EC-
MX/DEC.1). Andra beslut om deklarations-
skyldigheten än dessa har organisationen inte 
antagit. Också framöver bör organisationens 
beslut gås igenom med beaktande av den be-
fintliga nationella lagstiftningen och dess 
täckning. 

Deklarationsskyldigheten kvarstår alltså 
oförändrad avseende de andra momenten i  
4 b §, inklusive deklarationsskyldigheten för 
kemikalier som är upptagna på lista 2 och lis-
ta 3. Lista 2 innehåller 2A-, 2A*- och  
2B-kemikalier. 

5 §. Inspektions- och tillsynsrätt. I paragra-
fen föreslås en ändring i 4 mom. så att den 
motsvarar praxis i grundlagsutskottets ställ-
ningstaganden. Därför föreslås att uttrycket 
”lokaler som används för stadigvarande bo-
ende” ska användas.  

8 §. Tystnadsplikt. Det föreskrivs i paragra-
fen att från Organisationen för förbud mot 
kemiska vapen erhållen information som har 
klassificerats som konfidentiell inte får röjas 
eller utnyttjas i strid med konventionen. Det 
föreslås att paragrafen avseende tystnadsplik-
ten preciseras så att det klart definieras att 
tystnadsplikten hänför sig till de myndigheter 
som avses i 2 §. 

Det föreslagna tillägget lyder således: 
”Förutom vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) ska information som de myndig-
heter vilka avses i 2 § erhåller från Organisa-
tionen för förbud mot kemiska vapen och 
som organisationen har klassificerat som 
konfidentiell vara sekretessbelagd, och den 
får inte röjas eller utnyttjas i strid med kon-
ventionen”. 

10 §. Import och export av kemikalier. Av-
seende importen och exporten av kemikalier 
uppdateras i 1 mom. rådets förordning (EG) 
om upprättande av en gemenskapsordning 
för kontroll av export, överföring, förmedling 
och transitering av produkter med dubbla an-
vändningsområden så, att det i lagen hänvi-
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sas till den aktuella förordningen (EG) nr 
428/2009.  

I 2 mom. har Europeiska gemenskapen till 
följd av Lissabonfördraget ersatts med  
Europeiska unionen.  

11 §. Tillsynsmyndighetens förbud och fö-
reskrifter. I paragrafen hänvisas till 7§, som 
emellertid har hävts med lag 485/2007. Av 
den anledningen föreslås att hänvisningen 
stryks. Vidare föreslås att den finska formu-
leringen ”määräyksiä” stryks, eftersom syft-
ningen i sammanhanget är oklar. Detta beak-

tas i den svenska språkdräkten som i paragra-
fen moderniseras överlag.  

 
 

2  Ikraft trädande  

Lagen föreslås träda i kraft hösten 2010. 
 
 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av  
konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av  

kemiska vapen samt om deras förstöring  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen 

om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om 
deras förstöring (346/1997) 2 §, 4 § 1 mom., 4 a § 2 och 3 mom., 4 b och 4 c §, den finska 
språkdräkten i 5 § 1 mom. och 5 § 4−6 mom., 8 §, 10 § 1 och 2 mom. och 11 §,  

av dem 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 485/2007 och 793/2009, 4 § 1 mom., 4 b 
§, 4 c §, 5 § 5 och 6 mom. samt 10 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 485/2007, 2 § 5 mom. 
och 4 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 793/2009 samt 8 § sådan den lyder delvis ändrad 
i lag 623/1999, samt  

fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 
 

2 § 

Myndigheter  

Högsta verkställande myndighet enligt 
konventionen är i Finland utrikesministeriet 
som svarar för den högsta ledningen av kon-
ventionens tillämpning och tillsynen över att 
den iakttas.  

Vid Helsingfors universitet finns Verifika-
tionsinstitutet för konventionen mot kemiska 
vapen (VERIFIN), nedan institutet, vilket 
under utrikesministeriets styrning verkar som 
den i artikel VII i konventionen avsedda na-
tionella myndigheten för samarbete med Or-
ganisationen för förbud mot kemiska vapen 
och de övriga konventionsstaterna. Institutet 
bistår utrikesministeriet med sakkunnighjälp 
för efterlevnaden och genomförandet av be-
stämmelserna i konventionen samt ombesör-
jer genomförandet i Finland av vissa be-
stämmelser i konventionen så som föreskrivs 
i denna lag.  

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
uppgifter institutet har i anslutning till kon-
ventionen och som nämns i denna lag och om 
genomförandet av dem kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Beaktande institu-

tets ställning som nationell myndighet före-
skrivs det om institutets förvaltning, ekonomi 
och eventuella andra uppgifter i institutets in-
struktion och arbetsordning.  

Institutet har en direktion som styr och 
övervakar dess verksamhet. Direktionen har 
åtta medlemmar. Utrikesministeriet utser tre 
av medlemmarna, rektorn för Helsingfors 
universitet tre och försvarsförvaltningen en 
medlem. Dessutom väljer institutets personal 
en medlem inom sig. Direktionens mandatpe-
riod är fyra år. Utrikesministeriet väljer di-
rektionens ordförande och rektorn vice ord-
föranden.  

Institutets direktion beslutar om riktlinjerna 
för användningen av anslag och godkänner 
institutets verksamhets- och driftsplaner samt 
verksamhets- och ekonomiberättelser.  

Utrikesministeriet svarar för den export-
kontroll som konventionen förutsätter. För-
svarsministeriet svarar dock för de uppgifter 
som hör till tillämpningsområdet för lagen 
om export och transitering av försvarsmateri-
el (242/1990). 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet är den tillståndsmyndighet 
som avses i 4 §. 
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3 a §  

Definition av verksamhetsidkare 

Med verksamhetsidkare avses i denna lag 
verksamhetsidkare enligt kemikalielagen 
(744/1989). 

4 § 

Verksamhet som är beroende av tillstånd 

Produktion, förvärv, lagring och använd-
ning av kemikalier och utgångsämnen som 
finns upptagna på lista 1 i konventionens bi-
laga om kemikalier är tillåtet i Finland endast 
med tillstånd av Säkerhets- och utvecklings-
centret för läkemedelsområdet, om den sam-
manlagda mängden av kemikalier på lista 1 
överstiger 100 gram om året för varje verk-
samhetsidkare och anläggning. Införsel och 
leverans till finskt territorium av kemikalier 
och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av 
mängderna, tillåtet endast med tillstånd av 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet. Sådant tillstånd krävs dock 
inte av institutet eller av Försvarsmaktens 
Tekniska Forskningsanstalt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 a § 

Förutsättningarna för tillstånd samt 
tillståndsbeslutet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tillståndsansökan ska av Säkerhets- och 
utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
tillställas institutet. Institutet lämnar ett sak-
kunnigutlåtande om huruvida ansökan upp-
fyller förutsättningarna för beviljande av till-
stånd. 

Beslut om beviljande av tillstånd ska fattas 
utan dröjsmål, dock senast 14 dygn från det 
att Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-
kemedelsområdet har mottagit institutets ut-
låtande och en utredning som är tillräcklig 
för beviljande av tillstånd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

 

4 b § 

Deklarationsskyldighet 

Verksamhetsidkare ska lämna en deklara-
tion till institutet, om de producerar, förvär-
var, lagrar eller använder kemikalier eller ut-
gångsämnen som nämns i lista 1, oavsett den 
sammanlagda årliga mängden av de kemika-
lier som ingår i listan. Deklarationen för re-
spektive kalenderår ska lämnas in före ut-
gången av januari närmast följande år. 

Verksamhetsidkare ska årligen före ut-
gången av januari lämna följande uppgifter 
angående det föregående kalenderåret till in-
stitutet: 

1) mängderna av de på lista 2 i konventio-
nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, hanterats, förbru-
kats, förts ut ur och in i landet,  

2) mängderna av de på lista 3 i konventio-
nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, förts ut ur och in i 
landet. 

Om en verksamhetsidkare under ett kalen-
derår har producerat sammanlagt mer än 200 
ton av någon diskret organisk kemikalie som 
avses i konventionens verifikationsbilaga el-
ler över 30 ton av någon diskret organisk 
kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller 
fluor, ska verksamhetsidkaren deklarera detta 
till institutet före utgången av därpå följande 
januari månad. 

Verksamhetsidkare ska årligen senast den 
15 september lämna följande uppgifter till in-
stitutet: 

1) de uppskattade mängderna av de på lista 
1 eller 2 i konventionens bilaga om kemika-
lier upptagna kemikalier som kommer att 
produceras, hanteras och förbrukas under det 
följande kalenderåret,  

2) de uppskattade mängderna av de på lista 
3 i konventionens bilaga om kemikalier upp-
tagna kemikalier som kommer att produceras 
under det följande kalenderåret. 

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om innehållet i deklarationerna till 
institutet och om den utredning som ska fo-
gas till dem. 
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4 c § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

En verksamhetsidkare ska till institutet 
lämna de övriga uppgifter som behövs för 
övervakningen av att förpliktelserna enligt 
konventionen uppfylls. De uppgifter som av-
ses i denna paragraf ska institutet inbegära 
skriftligt samt ange en skälig frist för läm-
nande av uppgifterna och i sin begäran med-
dela vilken konventionsbestämmelse begäran 
grundar sig på. 

 
 

5 §  

Inspektions- och tillsynsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inspektion får dock inte förrättas i lokaler 

som används för stadigvarande boende. 
Institutet låter göra säkerhetsutredningar i 

fråga om inspektionspersonalen vid Organi-
sationen för förbud mot kemiska vapen, god-
känner den inspektionspersonal som Organi-
sationen föreslår för inspektioner i Finland, 
representerar utrikesministeriet vid inspek-
tioner enligt artikel VI i konventionen och 
närvar tillsammans med utrikesministeriets 
representant vid inspektioner enligt artikel IX 
och föreslår vid behov för utrikesministeriet 
att inspektion ska verkställas i sådana fall där 
det uppstår misstanke om att konventionen 
inte har efterlevts. 

Om institutet anser att det inte kan godkän-
na inspektionspersonal som Organisationen 
föreslagit eller en säkerhetsutredning, ska in-
stitutet överföra saken till utrikesministeriet 
för avgörande. Bestämmelser om genomfö-
rande av säkerhetsutredningar finns i lagen 
om säkerhetsutredningar (177/2002). 

 
 

8 § 

Tystnadsplikt 

Från Organisationen för förbud mot kemis-
ka vapen erhållen information som har klas-
sificerats som konfidentiell får inte röjas eller 
utnyttjas i strid med konventionen. Förutom 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 

myndigheternas verksamhet (621/1999) ska 
information som de myndigheter vilka avses 
i 2 § erhåller från Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen och som organisationen 
har klassificerat som konfidentiell vara sek-
retessbelagd, och den får inte röjas eller ut-
nyttjas i strid med konventionen.   

 
 

10 §  

Import och export av kemikalier 

De kemikalier och utgångsämnen som är 
upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens bi-
laga om kemikalier får föras in endast från 
stater som är parter i konventionen. Detta 
förbud gäller dock inte prov som institutet el-
ler Försvarsmaktens Tekniska Forskningsan-
stalt tar emot efter förhandskonsultation med 
utrikesministeriet för undersökningar som 
gäller verifikation av kemikalier som omfat-
tas av tillämpningsområdet för konventionen. 
De kemikalier som är upptagna på lista 1 i 
bilagan om kemikalier får inte föras ut eller 
levereras till andra stater än de som är parter 
i konventionen. De kemikalier och utgångs-
ämnen som är upptagna på lista 2 får inte fö-
ras ut eller levereras till andra stater än de 
som är parter i konventionen, med undantag 
för vad som bestäms i lagen om kontroll av 
export av produkter med dubbel användning 
(562/1996) och rådets förordning (EG) nr 
428/2009 om upprättande av en gemen-
skapsordning för kontroll av export, överfö-
ring, förmedling och transitering av produk-
ter med dubbla användningsområden. 

De kemikalier och utgångsämnen som är 
upptagna på lista 1 i konventionens bilaga 
om kemikalier får föras ut utanför Europeis-
ka unionen och levereras till en annan med-
lemsstat i Europeiska unionen endast för 
forskningsändamål, medicinska eller farma-
ceutiska ändamål eller skyddsändamål med 
exporttillstånd av försvarsministeriet. För 
export och leverans av ricin och saxitoxin 
behövs dock exporttillstånd av utrikesmini-
steriet. Exporttillstånd ska sökas minst 
45 dygn före den tilltänkta tidpunkten för ut-
försel eller leverans. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 §  

Tillsynsmyndighetens beslut och föreskrifter 

Om en verksamhetsidkare bryter mot be-
stämmelserna i 4 §, kan utrikesministeriet el-
ler tillsynsmyndigheten, dock inte det institut 
som nämns i 2 § 2 mom., förbjuda verksam-
hetsidkaren att fortsätta sitt mot bestämmel-

serna stridande förfarande eller ålägga verk-
samhetsidkaren att i övrigt uppfylla sina i be-
stämmelserna angivna förpliktelser.  

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

————— 
 

Nådendal den 24 juni 2010  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

                       Utrikesministerns ställföreträdare 
Statsminister Mari Kiviniemi 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av  
konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av  

kemiska vapen samt om deras förstöring  

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen 

om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om 
deras förstöring (346/1997) 2 §, 4 § 1 mom., 4 a § 2 och 3 mom., 4b och4 c §, den finska 
språkdräkten i 5 § 1 mom. och 5 § 4−6 mom., 8 §, 10 § 1 och 2 mom. och 11 §,  

av dem 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 485/2007 och 793/2009, 4 § 1 mom., 
4 b §, 4 c §, 5 § 5 och 6 mom. samt 10 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 485/2007, 2 § 5 
mom. och 4 a § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 793/2009 samt 8 § sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 623/1999, samt  

fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 
 

Gällande lag Förslag 
 

2 §  

Myndigheter 

Högsta verkställande myndighet enligt 
konventionen är i Finland utrikesministeriet 
som svarar för den högsta ledningen av kon-
ventionens tillämpning och tillsynen över att 
den iakttas. 

Vid Helsingfors universitet finns Verifika-
tionsinstitutet för konventionen mot kemiska 
vapen vilket under utrikesministeriets styr-
ning verkar som den i artikel VII i konventio-
nen avsedda nationella myndigheten för sam-
arbete med Organisationen för förbud mot 
kemiska vapen och de övriga konventionssta-
terna. Verifikationsinstitutet bistår utrikesmi-
nisteriet med sakkunnighjälp för efterlevna-
den och genomförandet av bestämmelserna i 
konventionen samt ombesörjer genomföran-
det i Finland av vissa bestämmelser i konven-
tionen så som föreskrivs i denna lag. 

 

2 § 

Myndigheter  

Högsta verkställande myndighet enligt 
konventionen är i Finland utrikesministeriet 
som svarar för den högsta ledningen av kon-
ventionens tillämpning och tillsynen över att 
den iakttas. 

Vid Helsingfors universitet finns Verifika-
tionsinstitutet för konventionen mot kemiska 
vapen (VERIFIN), nedan institutet, vilket un-
der utrikesministeriets styrning verkar som 
den i artikel VII i konventionen avsedda na-
tionella myndigheten för samarbete med Or-
ganisationen för förbud mot kemiska vapen 
och de övriga konventionsstaterna. Institutet 
bistår utrikesministeriet med sakkunnighjälp 
för efterlevnaden och genomförandet av be-
stämmelserna i konventionen samt ombesör-
jer genomförandet i Finland av vissa be-
stämmelser i konventionen så som föreskrivs 
i denna lag.  
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Närmare bestämmelser om innehållet i de 
uppgifter i anslutning till konventionen som 
Verifikationsinstitutet för konventionen mot 
kemiska vapen har och om genomförandet av 
dem kan utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Föreskrifter om verifikationsinstitutets 
förvaltning och eventuella andra uppgifter 
finns i institutets instruktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utrikesministeriet svarar för den exportkon-

troll som konventionen förutsätter. Försvars-
ministeriet svarar dock för de uppgifter som 
hör till tillämpningsområdet för lagen om ex-
port och transitering av försvarsmateriel 
(242/1990). 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet är den tillståndsmyndighet 
som avses i 4 §. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 §  

Verksamhet som är beroende av tillstånd 

Produktion, förvärv, lagring och använd-
ning av kemikalier och utgångsämnen som 
finns upptagna på lista 1 i konventionens bi-
laga om kemikalier är tillåtet i Finland endast 
med tillstånd av Säkerhets- och utvecklings-
centret för läkemedelsområdet, om den sam-
manlagda mängden av kemikalier på lista 1 
överstiger 100 gram om året för varje verk-

Närmare bestämmelser om innehållet i de 
uppgifter institutet har i anslutning till kon-
ventionen och som nämns i denna lag och 
om genomförandet av dem kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Beaktande in-
stitutets ställning som nationell myndighet 
föreskrivs det om institutets förvaltning, eko-
nomi och eventuella andra uppgifter i institu-
tets instruktion och arbetsordning.  

Institutet har en direktion som styr och 
övervakar dess verksamhet. Direktionen har 
åtta medlemmar. Utrikesministeriet utser tre 
av medlemmarna, rektorn för Helsingfors 
universitet tre och försvarsförvaltningen en 
medlem. Dessutom väljer institutets personal 
en medlem inom sig. Direktionens mandatpe-
riod är fyra år. Utrikesministeriet väljer di-
rektionens ordförande och rektorn vice ord-
föranden.  

Institutets direktion beslutar om riktlinjer-
na för användningen av anslag och godkän-
ner institutets verksamhets- och driftsplaner 
samt verksamhets- och ekonomiberättelser.  

Utrikesministeriet svarar för den export-
kontroll som konventionen förutsätter. För-
svarsministeriet svarar dock för de uppgifter 
som hör till tillämpningsområdet för lagen 
om export och transitering av försvarsmateri-
el (242/1990). 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet är den tillståndsmyndighet 
som avses i 4 §. 

 
3 a §  

Definition av verksamhetsidkare 

Med verksamhetsidkare avses i denna lag 
verksamhetsidkare enligt kemikalielagen 
(744/1989). 

 
4 § 

Verksamhet som är beroende av tillstånd 

Produktion, förvärv, lagring och använd-
ning av kemikalier och utgångsämnen som 
finns upptagna på lista 1 i konventionens bi-
laga om kemikalier är tillåtet i Finland endast 
med tillstånd av Säkerhets- och utvecklings-
centret för läkemedelsområdet, om den sam-
manlagda mängden av kemikalier på lista 1 
överstiger 100 gram om året för varje verk-
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samhetsidkare och anläggning. Införsel och 
leverans till finskt territorium av kemikalier 
och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av 
mängderna, tillåtet endast med tillstånd av 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet. Sådant tillstånd krävs dock 
inte av Verifikationsinstitutet för konventio-
nen mot kemiska vapen eller av Försvarsmak-
tens Tekniska Forskningsanstalt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 a §  

Förutsättningarna för tillstånd samt  
tillståndsbeslutet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillståndsansökan ska av Säkerhets- och ut-

vecklingscentret för läkemedelsområdet till-
ställas Verifikationsinstitutet för konventio-
nen mot kemiska vapen. Institutet lämnar ett 
sakkunnigutlåtande om huruvida ansökan 
uppfyller förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd. 

Beslut om beviljande av tillstånd ska fattas 
utan dröjsmål, dock senast 14 dygn från det 
att Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-
kemedelsområdet har mottagit verifikations-
institutets utlåtande och en utredning som är 
tillräcklig för beviljande av tillstånd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 b §  

Deklarationsskyldighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
En verksamhetsidkare skall årligen före ut-

gången av januari lämna följande uppgifter 
angående det föregående kalenderåret till Ve-
rifikationsinstitutet för konventionen mot 
kemiska vapen: 

a) mängderna av de på lista 2 i konventio-
nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, hanterats, förbru-
kats, förts ut ur och in i landet, samt 

samhetsidkare och anläggning. Införsel och 
leverans till finskt territorium av kemikalier 
och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av 
mängderna, tillåtet endast med tillstånd av 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet. Sådant tillstånd krävs dock 
inte av institutet eller av Försvarsmaktens 
Tekniska Forskningsanstalt. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 a § 

Förutsättningarna för tillstånd samt  
tillståndsbeslutet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillståndsansökan ska av Säkerhets- och 

utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
tillställas institutet. Institutet lämnar ett sak-
kunnigutlåtande om huruvida ansökan upp-
fyller förutsättningarna för beviljande av till-
stånd. 

 
Beslut om beviljande av tillstånd ska fattas 

utan dröjsmål, dock senast 14 dygn från det 
att Säkerhets- och utvecklingscentret för lä-
kemedelsområdet har mottagit institutets ut-
låtande och en utredning som är tillräcklig 
för beviljande av tillstånd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 b § 

Deklarationsskyldighet 

Verksamhetsidkare ska lämna en deklara-
tion till institutet, om de producerar, förvär-
var, lagrar eller använder kemikalier eller 
utgångsämnen som nämns i lista 1, oavsett 
den sammanlagda årliga mängden av de ke-
mikalier som ingår i listan. Deklarationen 
för respektive kalenderår ska lämnas in före 
utgången av januari närmast följande år. 

Verksamhetsidkare ska årligen före ut-
gången av januari lämna följande uppgifter 
angående det föregående kalenderåret till in-
stitutet: 

 
1) mängderna av de på lista 2 i konventio-

nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, hanterats, förbru-
kats, förts ut ur och in i landet,  
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b) mängderna av de på lista 3 i konventio-
nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, förts ut ur och in i 
landet. 

Om verksamhetsidkaren under ett kalender-
år har producerat sammanlagt mer än 200 ton 
av någon diskret organisk kemikalie som av-
ses i konventionens verifikationsbilaga eller 
över 30 ton av någon diskret organisk kemi-
kalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor, 
skall verksamhetsidkaren deklarera detta till 
verifikationsinstitutet före utgången av därpå 
följande januari månad. 

Verksamhetsidkaren skall årligen senast 
den 15 september lämna följande uppgifter 
till verifikationsinstitutet: 

a) de uppskattade mängderna av de på lista 
1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikali-
er upptagna kemikalier som kommer att pro-
duceras, hanteras och förbrukas under det föl-
jande kalenderåret, samt 

b) de uppskattade mängderna av de på lista 
3 i konventionens bilaga om kemikalier upp-
tagna kemikalier som kommer att produceras 
under det följande kalenderåret. 

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om innehållet i deklarationerna till ve-
rifikationsinstitutet och om den utredning 
som skall fogas till dem. 
 

 
4 c §  

Skyldighet att lämna uppgifter 

En verksamhetsidkare skall till Verifika-
tionsinstitutet för konventionen mot kemiska 
vapen lämna de övriga uppgifter som behövs 
för övervakningen av att förpliktelserna enligt 
konventionen uppfylls. De uppgifter som av-
ses i denna paragraf skall verifikationsinstitu-
tet inbegära skriftligt samt ange en skälig frist 
för lämnande av uppgifterna och i sin begäran 
meddela vilken konventionsbestämmelse be-
gäran grundar sig på. 

 
5 § 

Inspektions- och tillsynsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna paragraf berättigar inte till inspek-

tion av privatbostäder.  

2) mängderna av de på lista 3 i konventio-
nens bilaga om kemikalier upptagna kemika-
lier som har producerats, förts ut ur och in i 
landet. 

Om en verksamhetsidkare under ett kalen-
derår har producerat sammanlagt mer än 200 
ton av någon diskret organisk kemikalie som 
avses i konventionens verifikationsbilaga el-
ler över 30 ton av någon diskret organisk 
kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller 
fluor, ska verksamhetsidkaren deklarera detta 
till institutet före utgången av därpå följande 
januari månad. 

Verksamhetsidkare ska årligen senast den 
15 september lämna följande uppgifter till in-
stitutet: 

1) de uppskattade mängderna av de på lista 
1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikali-
er upptagna kemikalier som kommer att pro-
duceras, hanteras och förbrukas under det 
följande kalenderåret,  

2) de uppskattade mängderna av de på lista 
3 i konventionens bilaga om kemikalier upp-
tagna kemikalier som kommer att produceras 
under det följande kalenderåret. 

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om innehållet i deklarationerna till 
institutet och om den utredning som ska fo-
gas till dem. 

 
 

4 c § 

Skyldighet att lämna uppgifter 

En verksamhetsidkare ska till institutet 
lämna de övriga uppgifter som behövs för 
övervakningen av att förpliktelserna enligt 
konventionen uppfylls. De uppgifter som av-
ses i denna paragraf ska institutet inbegära 
skriftligt samt ange en skälig frist för läm-
nande av uppgifterna och i sin begäran med-
dela vilken konventionsbestämmelse begäran 
grundar sig på. 

 
 

5 §  

Inspektions- och tillsynsrätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inspektioner får dock inte förrättas i loka-

ler som används för stadigvarande boende. 
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Verifikationsinstitutet för konventionen mot 
kemiska vapen låter göra säkerhetsutredning-
ar i fråga om inspektionspersonalen vid Or-
ganisationen för förbud mot kemiska vapen, 
godkänner den inspektionspersonal som Or-
ganisationen föreslår för inspektioner i Fin-
land, representerar utrikesministeriet vid in-
spektioner enligt artikel VI i konventionen 
och närvar tillsammans med utrikesministeri-
ets representant vid inspektioner enligt artikel 
IX och föreslår vid behov för utrikesministe-
riet att inspektion skall verkställas i sådana 
fall där det uppstår misstanke om att konven-
tionen inte har efterlevts. 

Om verifikationsinstitutet anser att det inte 
kan godkänna inspektionspersonal som Orga-
nisationen föreslagit eller en säkerhetsutred-
ning, skall institutet överföra saken till utri-
kesministeriet för avgörande. På säkerhetsut-
redningar som gäller inspektionspersonal till-
lämpas lagen om säkerhetsutredningar 
(177/2002). 

 
8 § 

Tystnadsplikt 

Från Organisationen för förbud mot kemis-
ka vapen erhållen information som har klassi-
ficerats som konfidentiell får inte röjas eller 
utnyttjas i strid med konventionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 §  

Import och export av kemikalier 

De kemikalier och utgångsämnen som är 
upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens bi-
laga om kemikalier får föras in endast från 
stater som är parter i konventionen. Detta 
förbud gäller dock inte prov som Verifika-
tionsinstitutet för konventionen mot kemiska 
vapen eller Försvarsmaktens Tekniska Forsk-
ningsanstalt tar emot efter förhandskonsulta-

Institutet låter göra säkerhetsutredningar i 
fråga om inspektionspersonalen vid Organi-
sationen för förbud mot kemiska vapen, god-
känner den inspektionspersonal som Organi-
sationen föreslår för inspektioner i Finland, 
representerar utrikesministeriet vid inspek-
tioner enligt artikel VI i konventionen och 
närvar tillsammans med utrikesministeriets 
representant vid inspektioner enligt artikel IX 
och föreslår vid behov för utrikesministeriet 
att inspektion ska verkställas i sådana fall där 
det uppstår misstanke om att konventionen 
inte har efterlevts. 

 
Om institutet anser att det inte kan godkän-

na inspektionspersonal som Organisationen 
föreslagit eller en säkerhetsutredning, ska in-
stitutet överföra saken till utrikesministeriet 
för avgörande. Bestämmelser om genomfö-
rande av säkerhetsutredningar  finns i lagen 
om säkerhetsutredningar (177/2002). 
 
 

8 § 

Tystnadsplikt 

Från Organisationen för förbud mot kemis-
ka vapen erhållen information som har klas-
sificerats som konfidentiell får inte röjas eller 
utnyttjas i strid med konventionen. Förutom 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999) ska 
information som de myndigheter vilka avses i 
2 § erhåller från Organisationen för förbud 
mot kemiska vapen och som organisationen 
har klassificerat som konfidentiell vara sek-
retessbelagd, och den får inte röjas eller ut-
nyttjas i strid med konventionen.   

 
 

10 §  

Import och export av kemikalier 

De kemikalier och utgångsämnen som är 
upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens bi-
laga om kemikalier får föras in endast från 
stater som är parter i konventionen. Detta 
förbud gäller dock inte prov som institutet el-
ler Försvarsmaktens Tekniska Forskningsan-
stalt tar emot efter förhandskonsultation med 
utrikesministeriet för undersökningar som 
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tion med utrikesministeriet för undersökning-
ar som gäller verifikation av kemikalier som 
omfattas av tillämpningsområdet för konven-
tionen. De kemikalier som är upptagna på lis-
ta 1 i bilagan om kemikalier får inte föras ut 
eller levereras till andra stater än de som är 
parter i konventionen. De kemikalier och ut-
gångsämnen som är upptagna på lista 2 får 
inte föras ut eller levereras till andra stater än 
de som är parter i konventionen, med undan-
tag för vad som bestäms i lagen om kontroll 
av export av produkter med dubbel använd-
ning (562/1996) och rådets förordning (EG) 
nr 1334/2000 om upprättande av en gemen-
skapsordning för kontroll av export av pro-
dukter och teknik med dubbla användnings-
områden. 

De kemikalier och utgångsämnen som är 
upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om 
kemikalier får föras ut utanför Europeiska 
gemenskapen och levereras till en annan 
medlemsstat i Europeiska unionen endast för 
forskningsändamål, medicinska eller farma-
ceutiska ändamål eller skyddsändamål med 
exporttillstånd av försvarsministeriet. För ex-
port och leverans av ricin och saxitoxin be-
hövs dock exporttillstånd av utrikesministeri-
et. Exporttillstånd skall sökas minst 45 dygn 
före den tilltänkta tidpunkten för utförsel eller 
leverans. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Tillsynsmyndighetens förbud och föreskrifter 

Om en verksamhetsidkare bryter mot 4 el-
ler 7 § eller mot stadganden eller bestämmel-
ser som har utfärdats med stöd av dem, kan 
utrikesministeriet eller vederbörande till-
synsmyndighet, dock inte det verifikationsin-
stitut som nämns i 2 § 2 mom., förbjuda verk-
samhetsidkaren att fortsätta eller upprepa sitt 
mot stadgandena eller bestämmelserna stri-
dande förfarande och förordna att verksam-
hetsidkaren i övrigt skall uppfylla sina i stad-
gandena och bestämmelserna angivna för-
pliktelser. 
 

gäller verifikation av kemikalier som omfat-
tas av tillämpningsområdet för konventionen. 
De kemikalier som är upptagna på lista 1 i bi-
lagan om kemikalier får inte föras ut eller le-
vereras till andra stater än de som är parter i 
konventionen. De kemikalier och utgångs-
ämnen som är upptagna på lista 2 får inte fö-
ras ut eller levereras till andra stater än de 
som är parter i konventionen, med undantag 
för vad som bestäms i lagen om kontroll av 
export av produkter med dubbel användning 
(562/1996) och rådets förordning (EG) nr 
428/2009 om upprättande av en gemen-
skapsordning för kontroll av export, över-
föring, förmedling och transitering av pro-
dukter med dubbla användningsområden. 

 
De kemikalier och utgångsämnen som är 

upptagna på lista 1 i konventionens bilaga 
om kemikalier får föras ut utanför Europeis-
ka unionen och levereras till en annan med-
lemsstat i Europeiska unionen endast för 
forskningsändamål, medicinska eller farma-
ceutiska ändamål eller skyddsändamål med 
exporttillstånd av försvarsministeriet. För ex-
port och leverans av ricin och saxitoxin be-
hövs dock exporttillstånd av utrikesministeri-
et. Exporttillstånd ska sökas minst 45 dygn 
före den tilltänkta tidpunkten för utförsel el-
ler leverans. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

Tillsynsmyndighetens beslut och föreskrifter 

Om en verksamhetsutövare bryter mot be-
stämmelserna i 4 §, kan utrikesministeriet el-
ler tillsynsmyndigheten, dock inte det institut 
som nämns i 2 § 2 mom., förbjuda verksam-
hetsidkaren att fortsätta sitt mot bestämmel-
serna stridande förfarande eller ålägga verk-
samhetsidkaren att i övrigt uppfylla sina i be-
stämmelserna angivna förpliktelser.  

 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

——— 
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