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L a g

387/2013

om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Utfärdad i Helsingfors den 7 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att skydda männis-
kors hälsa och miljön genom att begränsa
användningen av farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning och främja för mil-
jön skonsamma sätt att återvinna och bort-
skaffa avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning. Genom
lagen genomförs Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2011/65/EU om begränsning av
användning av vissa farliga ämnen i elektrisk
och elektronisk utrustning, nedan RoHS-di-
rektivet.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på elektrisk och elek-
tronisk utrustning.

Lagen tillämpas dock inte på
1) vapen, ammunition och materiel som är

avsedda för militära ändamål eller på annan
utrustning som hänför sig till tryggandet eller
bevakningen av rikets centrala säkerhetsin-
tressen,

2) utrustning som är utformad för att sän-
das ut i rymden,

3) sådana storskaliga stationära industri-
verktyg som består av storskaliga grupper av
maskiner, utrustning eller komponenter, som
fungerar för en viss tillämpning, som installe-
ras permanent och monteras ned av fackmän
på en viss plats och som används och under-
hålls av fackmän i en industriell produktions-
anläggning eller anläggning för forskning el-
ler utveckling,

4) sådana storskaliga fasta installationer
som består av storskaliga kombinationer av
apparater eller av andra utrustningar, som
sätts samman och installeras av fackmän,
som är avsedda att användas permanent på en
på förhand bestämd och särskilt avsedd plats
och som monteras ned av fackmän,

5) transportmedel för personer eller varor,
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med undantag för elektriska tvåhjuliga for-
don som inte är typgodkända,

6) sådana mobila maskiner som uteslu-
tande görs tillgängliga för yrkesmässig an-
vändning, som har en inbyggd källa för kraft-
generering och vars drift kräver endera mobi-
litet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig
förflyttning mellan en följd av fasta arbetssta-
tioner under arbetet,

7) sådana aktiva produkter för hälso- och
sjukvård som är avsedda för implantation och
som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om
produkter och utrustning för hälso- och sjuk-
vård (629/2010),

8) solcellspaneler som är avsedda för ett
system som fackmän har utformat, satt sam-
man och installerat för permanent använd-
ning på en bestämd plats i syfte att producera
energi av solljus för offentliga, kommersiella
eller industriella tillämpningar eller tillämp-
ningar i bostäder,

9) utrustning som är särskilt utformad för
forsknings- och utvecklingssyften och som
endast görs tillgänglig för yrkesmässig verk-
samhet,

10) utrustning som är särskilt utformad och
avsedd att installeras som en del av utrust-
ningar som avses i 1—9 punkten och som
kan fylla sin funktion endast om den är en del
av dessa utrustningar, och som endast kan
ersättas av samma särskilt utformade utrust-
ning.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) elektrisk och elektronisk utrustning ut-

rustning som är beroende av elektrisk ström
eller elektromagnetiska fält för att uppfylla
åtminstone en av de avsedda funktionerna
samt utrustning som används för generering,
överföring och mätning av sådan ström och
sådana fält och som är utformad för att an-
vändas med en spänning på högst 1 000 volt
växelström eller högst 1 500 volt likström,

2) kabel kabel som har en märkspänning
under 250 volt och som tjänar som anslutning
eller förlängning för att förbinda elektrisk

eller elektronisk utrustning till eluttaget eller
för att ansluta två eller flera elektriska eller
elektroniska utrustningar till varandra,

3) reservdel en sådan separat del av en
elektrisk eller elektronisk utrustning som be-
hövs för att utrustningen ska fungera som
avsett, som kan ersätta en del i en elektrisk
eller elektronisk utrustning och som gör att
utrustningens funktionsduglighet återställs el-
ler uppgraderas,

4) tillverkare varje fysisk eller juridisk per-
son som tillverkar, låter tillverka eller låter
utforma en elektrisk eller elektronisk utrust-
ning och marknadsför utrustningen i eget
namn eller under eget varumärke,

5) tillverkarens representant varje inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
etablerad fysisk eller juridisk person som en-
ligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt
att utföra särskilda uppgifter i tillverkarens
ställe,

6) distributör varje fysisk eller juridisk
person i leverantörskedjan, andra än tillver-
karen eller importören, som tillhandahåller en
elektrisk eller elektronisk utrustning på mark-
naden,

7) importör varje inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet etablerad fysisk el-
ler juridisk person som släpper ut elektrisk
eller elektronisk utrustning som härrör från
ett tredjeland på marknaden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

8) näringsidkare tillverkaren, tillverkarens
representant, importören och distributören,

9) tillhandahållande på marknaden varje
leverans av en elektrisk eller elektronisk ut-
rustning för distribution, förbrukning eller
användning på marknaden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet i samband
med kommersiell verksamhet, mot betalning
eller kostnadsfritt,

10) utsläppande på marknaden tillhanda-
hållande av en elektrisk eller elektronisk ut-
rustning på marknaden inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet för första gången,

11) CE-märkning märkning som avses i
artikel 30 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i sam-
band med saluföring av produkter och upphä-
vande av förordning (EEG) nr 339/93 och
genom vilken tillverkaren visar att produkten
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överensstämmer med tillämpliga krav som
fastställs i harmoniserad unionslagstiftning
om märkning,

12) homogent material material med ge-
nomgående konstant sammansättning eller
material som består av en kombination av
material och som inte kan åtskiljas eller sepa-
reras i enskilda material genom mekaniska
åtgärder såsom isärskruvning, kapning,
krossning eller slipning,

13) harmoniserad standard europeisk stan-
dard som avses i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om eu-
ropeisk standardisering och om ändring av
rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG
samt av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG,
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG,
2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upp-
hävande av rådets beslut 87/95/EEG och Eu-
ropaparlamentets och rådets beslut
1673/2006/EG och som antagits på grundval
av Europeiska kommissionens begäran för
tillämpningen av unionens harmoniserings-
lagstiftning,

14) teknisk dokumentation dokument som
innehåller en lämplig analys och bedömning
av riskerna, som upprättas av tillverkaren och
som utgör grund för en bedömning av om en
elektrisk eller elektronisk utrustning uppfyl-
ler de tillämpliga kraven,

15) teknisk specifikation dokument där det
fastställs vilka tekniska krav som ska uppfyl-
las av en elektrisk eller elektronisk utrust-
ning.

2 kap.

Överensstämmelse med kraven och tillver-
karens skyldigheter

4 §

Begränsningar i användningen av farliga
ämnen och undantag från dem

Elektrisk och elektronisk utrustning, inklu-
sive kablar och reservdelar för reparation,
återanvändning, uppgradering av funktioner
eller förbättrad kapacitet, får inte innehålla

sådana halter av farliga ämnen som överskri-
der maximikoncentrationerna enligt RoHS-
direktivet. Bestämmelser enligt RoHS-direk-
tivet om vilka farliga ämnen begränsningarna
gäller, maximikoncentrationerna och undan-
tag från dessa utfärdas genom förordning av
miljöministeriet.

En näringsidkare får hos Europeiska kom-
missionen ansöka om beviljande, förnyelse
eller återkallelse av ett undantag som avses i
artikel 5 i RoHS-direktivet. När ansökan görs
och behandlas ska förfarandet enligt RoHS-
direktivet iakttas.

5 §

Säkerställande av överensstämmelse med
kraven

Tillverkarna ska innan de släpper ut elek-
trisk och elektronisk utrustning på markna-
den säkerställa att utrustningen har utformats
och tillverkats i enlighet med kraven i denna
lag.

Tillverkarna ska för att säkerställa att den
elektriska och elektroniska utrustningen
stämmer överens med kraven sörja för den
interna tillverkningskontrollen och upprättan-
det av teknisk dokumentation enligt modul A
i bilaga II till Europaparlamentets och rådets
beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram
för saluföring av produkter och upphävande
av rådets beslut 93/465/EEG. Utrustningens
överensstämmelse med kraven kan säkerstäl-
las också inom ramen för något annat förfa-
rande för bedömning av överensstämmelse
som är minst lika strängt och uppfyller vad
som föreskrivs i unionslagstiftningen.

Tillverkarna ska bevara den tekniska doku-
mentationen i tio år efter det att den elek-
triska eller elektroniska utrustningen har
släppts ut på marknaden.

6 §

EU-försäkran om överensstämmelse

När en tillverkare har försäkrat sig om att
en elektrisk eller elektronisk utrustning upp-
fyller vad som föreskrivs i 4 §, ska tillverka-
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ren upprätta en EU-försäkran om överens-
stämmelse enligt bilaga VI till RoHS-direkti-
vet på finska eller svenska eller på något
annat språk som godtas av tillsynsmyndighe-
ten. Tillverkaren ska bevara EU-försäkran
om överensstämmelse i tio år efter det att den
elektriska eller elektroniska utrustningen har
släppts ut på marknaden.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska
det på lämpligt sätt tas hänsyn till ändringar i
en serietillverkad elektrisk eller elektronisk
utrustnings utformning eller egenskaper och
till ändringar i de harmoniserade standarder
eller tekniska specifikationer som det hänvi-
sas till vid försäkran om överensstämmelse
för en elektrisk eller elektronisk utrustning.

7 §

Märkning och kontaktuppgifter på elektrisk
och elektronisk utrustning

Tillverkaren ska förse färdig elektrisk eller
elektronisk utrustning som uppfyller kraven i
denna lag eller utrustningens märkskylt med
CE-märkning innan utrustningen släpps ut på
marknaden. Märkningen ska vara synlig, lätt
läsbar och permanent. Om det inte är möjligt
eller motiverat att förse utrustningen eller
dess märkskylt med CE-märke, ska märket
fästas på förpackningen och på de medföl-
jande dokumenten.

Tillverkaren ska säkerställa att den elek-
triska eller elektroniska utrustningen förses
med typnummer, partinummer, serienummer
eller annan identifieringsmärkning. Om det
inte är möjligt att fästa sådan märkning på
utrustningen, ska den fästas på förpackningen
eller på de medföljande dokumenten.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt regist-
rerade firmanamn eller registrerade varu-
märke och sin adress på den elektriska eller
elektroniska utrustningen eller, om detta inte
är möjligt, på förpackningen eller på ett do-
kument som följer med utrustningen. Av
adressen ska framgå en kontaktpunkt där till-
verkaren kan nås.

8 §

Presumtion om överensstämmelse

Utrustning som är CE-märkt ska anses

uppfylla kraven i denna lag, om inte något
annat visas. Innan utrustningen förses med
CE-märkning ska tillverkaren bedöma utrust-
ningens eller materialens och komponenter-
nas överensstämmelse med kraven med hjälp
av mätmetoder som följer harmoniserade
standarder eller som allmänt anses vara de
exaktaste och tillförlitligaste och som kan
upprepas.

9 §

Förfarandet vid bristande överensstämmelse

En tillverkare som har skäl att misstänka
att elektrisk eller elektronisk utrustning som
tillverkaren har släppt ut på marknaden inte
uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart
vidta åtgärder för att få utrustningen att över-
ensstämma med kraven eller för att dra till-
baka utrustningen, eller vid behov vidta åt-
gärder för att utrustning som redan tillhanda-
hållits användarna ska återkallas till tillverka-
ren. Tillverkaren ska omedelbart underrätta
tillsynsmyndigheten om utrust-ningens bris-
tande överensstämmelse och om alla åtgärder
som vidtagits.

Tillverkarna ska föra register över elektrisk
och elektronisk utrustning som inte överens-
stämmer med kraven och över återkallelse av
utrustning i enlighet med 1 mom. samt infor-
mera sina distributörer om sådan utrustning
och om återkallelse av den.

10 §

Tillverkarens representant

En tillverkare får skriftligen utse en repre-
sentant. Representanten ska få fullmakt att
åtminstone

1) hålla EU-försäkran om överensstäm-
melse och den tekniska dokumentationen till-
gänglig för tillsynsmyndigheten i tio år efter
det att en elektrisk eller elektronisk utrust-
ning har släppts ut på marknaden,

2) ge tillsynsmyndigheten alla dokument
som behövs för att visa att den elektriska
eller elektroniska utrustningen överensstäm-
mer med kraven,
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3) i övrigt samarbeta med tillsynsmyndig-
heten för att säkerställa att den elektriska
eller elektroniska utrustningen uppfyller kra-
ven i denna lag.

Tillverkaren får inte överföra sina skyldig
heter enligt 5 § 1 och 2 mom. på sin repre-
sentant.

3 kap.

Importörens och distributörens
skyldigheter

11 §

Importörens skyldigheter när utrustning
släpps ut på marknaden

Importören ska innan en elektrisk eller
elektronisk utrustning släpps ut på markna-
den säkerställa att tillverkaren har fullgjort
sina skyldigheter enligt 5 § 1 och 2 mom., 6
och 7 § och 9 § 2 mom. Om en importör har
skäl att misstänka att en elektrisk eller elek-
tronisk utrustning inte uppfyller kraven i
denna lag, ska importören omedelbart under-
rätta tillverkaren och tillsynsmyndigheten om
detta. Importören får inte släppa ut utrust-
ningen på marknaden förrän den uppfyller
kraven i denna lag.

Importören ska ange sitt namn, sitt regist-
rerade firmanamn eller registrerade varu-
märke och en adress där importören kan nås
på den elektriska eller elektroniska utrust-
ningen eller, om detta inte är möjligt, på
förpackningen eller på ett dokument som föl-
jer med utrustningen.

Importören ska hålla en kopia av EU-för-
säkran om överensstämmelse tillgänglig för
tillsynsmyndigheten i tio år efter det att den
elektriska eller elektroniska utrustningen har
släppts ut på marknaden och säkerställa att
myndigheten på begäran kan få tillgång till
den tekniska dokumentationen.

12 §

Importörens skyldigheter när utrustning som
släppts ut på marknaden inte överensstäm-

mer med kraven

En importör som har skäl att misstänka att

en elektrisk eller elektronisk utrustning som
importören har släppt ut på marknaden inte
uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart
vidta åtgärder för att få utrustningen att över-
ensstämma med kraven, för att dra tillbaka
utrustningen eller vid behov för att utrustning
som redan tillhandahållits användarna ska
återkallas till importören.

Importören ska omedelbart underrätta till-
synsmyndigheten om den elektriska eller
elektroniska utrustningens bristande överens-
stämmelse och om alla åtgärder som vidta-
gits.

Importören ska föra register över elektrisk
och elektronisk utrustning som inte överens-
stämmer med kraven och över återkallelse av
utrustning samt informera distributörerna om
sådan utrustning och om återkallelse av den.

13 §

Distributörens skyldigheter när utrustning
tillhandahålls på marknaden

Distributören ska innan en elektrisk eller
elektronisk utrustning tillhandahålls på mark-
naden kontrollera att utrustningen är försedd
med all den märkning och information som
avses i 7 § och 11 § 2 mom. Om en distribu-
tör har skäl att misstänka att en elektrisk eller
elektronisk utrustning inte uppfyller kraven i
denna lag, ska distributören informera såväl
tillverkaren eller importören som tillsyns-
myndigheten om detta. Distributören får inte
tillhandahålla utrustningen på marknaden för-
rän den uppfyller kraven i denna lag.

14 §

Distributörens skyldigheter när utrustning
som tillhandahållits på marknaden inte över-

ensstämmer med kraven

En distributör som har skäl att misstänka
att en elektrisk eller elektronisk utrustning
som distributören har tillhandahållit på mark-
naden inte uppfyller kraven i denna lag ska
säkerställa att tillverkaren, importören eller
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vid behov distributören själv vidtar åtgärder
för att få utrustningen att överensstämma
med kraven, för att dra tillbaka utrustningen
eller vid behov för att utrustning som redan
tillhandahållits användarna ska återkallas till
distributören.

Distributören ska omedelbart underrätta
tillsynsmyndigheten om utrustningens bris-
tande överensstämmelse och om alla åtgärder
som vidtagits.

15 §

Tillämpning av tillverkares skyldigheter på
importörer och distributörer

Importörer och distributörer har en tillver-
kares skyldigheter, om de släpper ut elektrisk
eller elektronisk utrustning på marknaden i
eget namn eller under eget varumärke eller
ändrar en elektrisk eller elektronisk utrust-
ning som redan har släppts ut på marknaden
på ett sätt som kan inverka på hur kraven i
denna lag uppfylls.

4 kap.

Styrning och tillsyn

16 §

Styrning och utveckling

Miljöministeriet svarar för den allmänna
styrningen, uppföljningen och utvecklingen
av verksamhet som avses i denna lag.

17 §

Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket är tillsyns-
myndighet enligt denna lag. Bestämmelser
om behörigheten för Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården att över-
vaka produkter för hälso- och sjukvård finns i
lagen om produkter och utrustning för hälso-
och sjukvård.

18 §

Information om beredning och ikraftträdande
av ändringar i RoHS-direktivet

Miljöministeriet och Säkerhets- och kemi-
kalieverket ska i ett datanät informera om
innehållet i RoHS-direktivets begränsningar
av användningen av farliga ämnen och i un-
dantagen från dem samt om beredningen och
ikraftträdandet av ändringar i begränsning-
arna och undantagen.

19 §

Tullens befogenheter före övergång till fri
omsättning

Tullen får avbryta en elektrisk eller elek-
tronisk utrustnings övergång till fri omsätt-
ning på Europeiska unionens marknad, om

1) utrustningen har egenskaper som ger
anledning att anta att den kan utgöra en all-
varlig risk för hälsan eller miljön,

2) utrustningen inte har försetts med märk-
ning i enlighet med kraven i denna lag, eller

3) utrustningens CE-märkning är felaktig
eller vilseledande.

Om Tullen avbryter en utrustnings över-
gång till fri omsättning, ska Tullen omedel-
bart underrätta tillsynsmyndigheten om sa-
ken.

20 §

Utlämnande av uppgifter och samarbete med
tillsynsmyndigheten

En näringsidkare ska på begäran lämna
tillsynsmyndigheten uppgifter och dokument
som behövs för tillsynen över efterlevnaden
av denna lag och för verkställigheten av den,
på finska eller svenska eller på något annat
språk som godtas av tillsynsmyndigheten,
och även i övrigt samarbeta med tillsynsmyn-
digheten i syfte att säkerställa att den elek-
triska och elektroniska utrustningen överens-
stämmer med kraven.

Tillsynsmyndigheten har i tio år efter det
att en elektrisk eller elektronisk utrustning
har släppts ut på marknaden rätt att på begä-
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ran få uppgifter av en näringsidkare om alla
näringsidkare som har levererat elektrisk eller
elektronisk utrustning till näringsidkaren eller
som näringsidkaren har levererat elektrisk el-
ler elektronisk utrustning till.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
till andra myndigheter

Tillsynsmyndigheten har oberoende av den
sekretess som föreskrivs i lag rätt att av andra
myndigheter få uppgifter som är nödvändiga
för tillsynen enligt denna lag.

Utöver det som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) får tillsynsmyndigheten obero-
ende av den sekretess som föreskrivs i lag
lämna ut sådana sekretessbelagda uppgifter
som den fått vid skötseln av sina uppgifter
enligt denna lag till

1) åklagaren, polisen och Tullen för före-
byggande eller utredning av brott,

2) Tullen och miljövårds- och konsument-
skyddsmyndigheterna, om det är nödvändigt
att uppgifterna lämnas ut för att myndigheten
ska kunna utföra sina uppdrag,

3) behöriga utländska myndigheter och in-
ternationella organ för uppfyllande av för-
pliktelser som grundar sig på Europeiska
unionens regelverk eller på internationella
avtal som är bindande för Finland.

22 §

Anlitande av utomstående experter

Tillsynsmyndigheten har rätt att anlita ut-
omstående experter för undersökning, test-
ning eller bedömning av en elektrisk och
elektronisk utrustnings överensstämmelse
med kraven. De utomstående experterna kan
som hjälp för tillsynsmyndigheten eller för en
tjänsteinnehavare som tillsynsmyndigheten
har utsett delta i inspektioner enligt denna lag
och undersöka och testa elektrisk och elektro-
nisk utrustning.

Utomstående experter ska ha den sakkun-
skap och kompetens som krävs för uppgif-
terna.

När en utomstående expert utför uppdrag
som avses i denna paragraf tillämpas bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar på
experten. Bestämmelser om skadeståndsan-
svar finns i skadeståndslagen (412/1974).

23 §

Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten har för tillsynen över
efterlevnaden av denna lag och för verkstäl-
ligheten av den rätt att, utom i utrymmen som
används för permanent boende, utföra in-
spektioner och undersökningar, utföra mät-
ningar och ta prover samt vidta andra åtgär-
der som krävs för tillsynen. Inspektionerna
ska utföras med iakttagande av 39 § i förvalt-
ningslagen (434/2003).

En näringsidkare ska på begäran för den
tillsynsmyndighet som utför inspektionen
lägga fram sådana dokument för inspektionen
som kan vara av betydelse vid tillsynen över
efterlevnaden av denna lag. Den tillsynsmyn-
dighet som utför inspektionen har rätt att få
kopior av de dokument som granskas och
utskrifter av registreringar i datasystem.

24 §

Rätt att ta utrustning för undersökning och
testning

Tillsynsmyndigheten och Tullen har rätt att
ta elektrisk och elektronisk utrustning av en
näringsidkare för undersökning och testning,
om det behövs för tillsynen över efterlevna-
den av denna lag.

25 §

Ersättning för kostnader

Tillsynsmyndigheten och Tullen får ta ut
ersättning av en näringsidkare för kostna-
derna för undersökning och testning av elek-
trisk eller elektronisk utrustning som inte
överensstämmer med kraven samt för kostna-
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derna för att i detta syfte skaffa sådan utrust-
ning och hålla den i lager.

26 §

Åtgärder i fråga om utrustning som inte
överensstämmer med kraven

Om en elektrisk eller elektronisk utrust-
ning eller märkningen av eller dokumenten
över och informationen om utrustningen inte
uppfyller kraven i denna lag eller om doku-
ment eller information inte lämnas till till-
synsmyndigheten på begäran, får tillsyns-
myndigheten

1) temporärt eller permanent förbjuda nä-
ringsidkaren att tillverka sådan utrustning,
släppa ut eller tillhandahålla den på markna-
den eller i övrigt överlåta utrustningen, samt
bestämma att utrustningen ska dras tillbaka,

2) ålägga näringsidkaren att vidta korrige-
rande åtgärder för att få en utrustning som
har släppts ut på marknaden samt märk-
ningen av eller dokumenten över och infor-
mationen om utrustningen att uppfylla kraven
i denna lag,

3) ålägga näringsidkaren att återta sådan
utrustning av användarna som medför allvar-
lig risk för hälsan eller miljön och att i stället
ge en likadan eller likartad ofarlig utrustning
eller att häva köpet, om ett förbud enligt 1
punkten eller ett åläggande enligt 2 punkten
inte är tillräckligt,

4) ålägga näringsidkaren att bortföra ut-
rustningen för behandling som avfall, om ett
åläggande enligt 1—3 punkten inte kan anses
tillräckligt eller, om det inte anses ändamåls-
enligt att behandla utrustningen som avfall,
bestämma hur man annars ska gå till väga
med utrustningen,

5) ålägga näringsidkaren att offentligt
meddela att en fara sammanhänger med ut-
rustningen eller själv lämna ett sådant med-
delande på näringsidkarens bekostnad,

6) förbjuda användningen av en utrustning
som medför allvarlig risk för hälsan eller
miljön.

Näringsidkaren ska inom en skälig, av till-
synsmyndigheten bestämd tid lämna myndig-
heten en redogörelse för hur ett åläggande
eller förbud enligt 1 mom. 1—5 punkten har
verkställts.

27 §

Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten får förena ett förbud
eller åläggande som den har meddelat med
stöd av denna lag med vite eller med hot om
tvångsutförande.

28 §

Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens
beslut

Beslut som tillsynsmyndigheten har med-
delat med stöd av denna lag får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
Bestämmelser om sökande av ändring finns i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ett be-
slut av tillsynsmyndigheten ska iakttas även
om det överklagas, om inte besvärsmyndig-
heten beslutar något annat.

5 kap.

Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

29 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 juni 2013.
Genom denna lag upphävs statsrådets för-

ordning om begränsning av användningen av
farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter (853/2004).

30 §

Övergångsbestämmelser

Elektrisk och elektronisk utrustning som
inte omfattas av tillämpningsområdet för
statsrådets förordning om begränsning av an-
vändningen av farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter och som inte uppfyller
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kraven i denna lag får fortsätta att tillhanda-
hållas på marknaden till och med den 22 juli

2019, om inte något annat föreskrivs i denna
lag eller i artikel 4.3 i RoHS-direktivet.

Helsingfors den 7 juni 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Miljöminister Ville Niinistö
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