Lag
om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015) 36 § 2 mom. samt
37, 38, 40 och 44—49 §, sådana de lyder i lag 963/2018,
ändras 5 § 15, 29, 32 och 35 punkten samt 39, 41—43, 50, 52 och 56 §, av dem 39, 41—43,
50 och 52 § sådana de lyder i lag 963/2018, samt
fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till 5 § en ny 36 punkt och till lagen en ny 35 a § som följer:
1§
Lagens syfte
——————————————————————————————
Bestämmelser om marknadskontrollen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för
denna lag finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016), nedan marknadskontrollagen.
5§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
15) tillhandahållande på marknaden varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning
eller användning på Europeiska unionens marknad i samband med affärsverksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,
——————————————————————————————
29) anmält organ ett organ som har utsetts av en av Europeiska unionens medlemsstater och
anmälts till Europeiska kommissionen och som är behörigt att utföra bedömningar av överensstämmelse,
——————————————————————————————
32) marknadskontroll den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadskontrollmyndigheterna för att säkerställa att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och för att säkerställa skyddet av allmänna intressen som omfattas
av den lagstiftningen,
——————————————————————————————
35) förordningen om ackreditering och marknadskontroll Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
36) marknadskontrollförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.
5 kap.
RP 139/2021 rd
EkUB 2/2022 rd
RSv 7/2022 rd

Marknadstillsyn
35 a §
Tillämpningsområde för marknadskontrollen
På den marknadskontroll som riktas till privatimportörer tillämpas bestämmelserna i detta kapitel och de allmänna bestämmelserna i 3 kap. i marknadskontrollagen.
Vid tillämpningen av denna lag betraktas verksamhetsutövaren som en i marknadskontrollagen avsedd ekonomisk aktör.
39 §
Rätt att ta produkter för undersökning
Om en produkt som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag och som Transport- och
kommunikationsverket i enlighet med 10 § 1 mom. i marknadskontrollagen har tagit för undersökning skadas, ska produkten repareras. Om det inte är möjligt att reparera produkten, tillämpas ersättningsskyldigheten enligt 10 § 2 mom. i marknadskontrollagen i fråga om såväl en
verksamhetsutövare som en privatimportör.
41 §
Åläggande att korrigera brist
Om Transport- och kommunikationsverket vid tillsynen konstaterar att en vattenfarkost som
en privatimportör har importerat för eget bruk, dokumentationen om farkosten eller uppgifter
som ges om den inte överensstämmer med kraven, ska verket utan dröjsmål meddela privatimportören vilka åtgärder som ska genomföras för att vattenfarkosten ska överensstämma med
kraven. Om en produkt inte överensstämmer med kraven, kan verket ålägga privatimportören
att åtgärda den bristande överensstämmelsen innan produkten tas i bruk.
42 §
Åläggande om åtgärder för avvärjande eller minskning av fara
Om en produkt som importerats av en privatimportör under normala och rimligen förutsebara
användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller
för miljön, kan Transport- och kommunikationsverket inom en skälig tid som verket bestämmer
ålägga privatimportören att vidta åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven.
43 §
Förbud mot tillverkning, import, tillhandahållande på marknaden, utsläppande på marknaden
och ibruktagande
Om en privatimportör inte vidtar de åtgärder som har ålagts med stöd av 41 § kan Transportoch kommunikationsverket förbjuda användning eller ibruktagande av produkten.
Om det är uppenbart att en produkt kan strida mot kraven eller att produkten under normala
och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön, kan ett förbud som avses i 1 mom. meddelas temporärt för
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den tid saken utreds. Det temporära förbudet gäller tills Transport- och kommunikationsverket
avgör saken slutgiltigt. Transport- och kommunikationsverket ska avgöra ärendet skyndsamt.
Utöver vad som föreskrivs i 18 § i marknadskontrollagen kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda verksamhetsutövaren att ta i bruk en produkt.
Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om ett temporärt förbud som verket har meddelat med stöd av denna paragraf eller
21 § i marknadskontrollagen. Ett temporärt förbud anses vara berättigat, om varken kommissionen eller någon av medlemsstaterna reser invändningar inom tre månader från det att underrättelsen har tagits emot.
Transport- och kommunikationsverket återkallar ett förbud som det meddelat en verksamhetsutövare eller en privatimportör, när ärendet har fått ett slutligt avgörande eller när verket får en
tillräcklig försäkran om att de omständigheter som föranlett förbudet har åtgärdats eller fått en
lösning.
Transport- och kommunikationsverket ska meddela det behöriga anmälda organet om allvarliga brister som har upptäckts.
50 §
Vite
Utöver vad som i 28 § i marknadskontrollagen föreskrivs om vite och hot om tvångsutförande,
ska Transport- och kommunikationsverket förena ett förbud eller åläggande som det har meddelat med stöd av 41—43 § i denna lag eller 17—25 § i marknadskontrollagen med vite, om
detta inte av särskilda skäl är onödigt.
Transport- och kommunikationsverket kan förena den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 26 §, den uppgiftsskyldighet som avses i 6 § 6 mom. samt den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 37 § i denna lag eller i 8 § i marknadskontrollagen med vite.
52 §
Rätt att få information av andra myndigheter och använda prover som tagits av andra
Utöver vad som föreskrivs i 11 och 13 § i marknadskontrollagen får Transport- och kommunikationsverket och Tullen till Olycksutredningscentralen lämna ut sådana uppgifter som omfattas av sekretess och som är nödvändiga för att centralen ska kunna utföra sina uppgifter i
anknytning till fritidsbåtstrafik eller fritidsbåtar.
56 §
Straffbestämmelser
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) tillhandahåller en produkt på marknaden, släpper ut den på marknaden eller tar den i bruk
i strid med bestämmelserna i 6—9 § eller bestämmelser som har utfärdats eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av dem eller artikel 30 i förordningen om ackreditering och marknadskontroll,
2) bryter mot verksamhetsutövarens skyldighet enligt 26 § att lämna uppgifter i sin marknadsföring,
3) bryter mot ett åläggande eller förbud som med stöd av 17—22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen har meddelats en tillverkare, auktoriserad representant, importör eller distributör
på grund av att en produkt inte överensstämmer med kraven eller utgör en risk,
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4) bryter mot ett åläggande att vidta åtgärder för att säkerställa en produkts överensstämmelse
med kraven som med stöd av 42 § meddelats en privatimportör,
5) bryter mot ett förbud mot att använda eller ta i bruk en produkt som med stöd av 43 § 1
mom. har meddelats en privatimportör,
6) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen eller 10 §
3 mom., 15 § 2 mom. 1 punkten, 16 § 1 mom., 20 §, 21 § 2 mom. eller 24 § 2 mom. i denna lag
för en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör, leverantör av distributionstjänster eller privatimportör att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse eller
teknisk dokumentation,
7) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen eller 14 §
3 mom., 15 § 2 mom. 2 punkten, 19 § 3 mom., 22 § 3 mom. eller 24 § 3 mom. i denna lag för
en tillverkare, auktoriserad representant, importör, distributör, leverantör av distributionstjänster eller privatimportör att ge information och dokumentation,
8) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen eller 14 §
2 mom., 19 § 2 mom. eller 22 § 2 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant,
importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, eller
9) bryter mot skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen eller 14 §
1 mom., 19 § 1 mom. eller 22 § 1 mom. i denna lag för en tillverkare, auktoriserad representant,
importör, distributör eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och
minska riskerna,
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot
lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av 41—43
§ i denna lag eller 17—22, 23 eller 25 § i marknadskontrollagen och förenats med vite behöver
inte dömas till straff för samma gärning.
———
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022
Republikens President

Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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