Lag
om ändring av lagen om marin utrustning

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om marin utrusning (1503/2011) 21 och 23 §, sådana de lyder i lag 973/2018,
ändras 2 § 11 punkten, 3 § 4 och 6 mom. samt 9 och 24 §, av dem 2 § 11 punkten och 3 §
4 mom. sådana de lyder i lag 914/2016 samt 9 och 24 § sådana de lyder i lag 973/2018, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 914/2016, en ny 12 punkt och till 3 §, sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 914/2016 och 784/2019, ett nytt 7 moment som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
11) utsläppande på marknaden första gången då marin utrustning görs tillgänglig på Europeiska unionens marknad,
12) 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.
3§
Övrig lagstiftning
——————————————————————————————
Bestämmelser om hur radioutrustnings överensstämmelse med kraven ska säkerställas när
överensstämmelsen inte gäller marin utrustning samt bestämmelser om utsläppande på marknaden av radioutrustning finns i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014).
——————————————————————————————
Bestämmelser om tryckbärande anordningar som ska installeras på ett fartyg och om besiktning av dem finns i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016).
Bestämmelser om marknadskontroll och yttre gränskontroll samt om sökande av ändring i
marknadskontrollmyndighetens beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
(1137/2016). Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i 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.
9§
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
RP 139/2021 rd
EkUB 2/2022 rd
RSv 7/2022 rd

Trots sekretessbestämmelserna är de anmälda organen skyldiga att ge andra anmälda organ
som avses i denna lag sådana uppgifter som behövs med tanke på de anmälda organens samarbete.
24 §
Skyldighet att informera om förbud och ålägganden
Transport- och kommunikationsverket kan ålägga tillverkaren av marin utrustning eller dennes behöriga representant, importören eller distributören att informera om ett förbud eller åläggande enligt 22 § samt om den risk som är förknippad med den marina utrustningen eller dess
användning. Transport- och kommunikationsverket kan bestämma en tidsfrist för informerandet
och även i övrigt bestämma om de förfaranden som ska iakttas vid informerandet.
———
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022
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