Lag
om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i kemikalielagen (599/2013) 46 § 3 mom., sådant det lyder i lag 711/2020,
ändras 2 § 1 mom., 13 och 45 §, 46 § 2 mom. samt 55 § 2 mom., av dem 13 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 756/2018 och 46 § 2 mom. sådant det lyder i lag 711/2020, samt
fogas till lagen nya 45 a och 45 b § som följer:
2§
Lagens tillämpningsområde
Denna lag innehåller bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens kemikalielagstiftning och om vissa nationella förpliktelser i fråga om kemikalier. 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, nedan marknadskontrollförordningen. Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna
25—28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016),
nedan marknadskontrollagen.
——————————————————————————————
13 §
Tullen
Tullen är marknadskontrollmyndighet enligt artiklarna 25—28 i marknadskontrollförordningen i fråga om tillsynen över efterlevnaden av Europeiska unionens kemikalielagstiftning
som gäller import, export och transitering av i denna lag avsedda kemikalier och varor som
innehåller sådana samt i fråga om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag
om biocidprodukter vid import, export och transitering av biocidprodukter.
Vid tillsynen över att Europeiska unionens kemikalielagstiftning iakttas är det Tullens uppgift
att särskilt se till att
1) registreringar och anmälningar enligt avdelning II i Reach-förordningen har gjorts när ämnen samt blandningar och varor som innehåller ämnen importeras,
2) tillstånd enligt avdelning VII i Reach-förordningen har beviljats när tillståndspliktiga ämnen och blandningar som innehåller sådana importeras,
3) begränsningarna enligt artikel 67 i Reach-förordningen iakttas när ämnen och blandningar
och varor som innehåller ämnen importeras,
4) förbud och restriktioner enligt POP-förordningen iakttas när ämnen som avses i bilagorna
I och II i den förordningen importeras,
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5) skyldigheterna i fråga om import och export av sådana kemikalier som avses i bilaga I i
PIC-förordningen och varor som innehåller sådana fullgörs och att exportförbudet i fråga om
kemikalier och varor som avses i bilaga V i den förordningen iakttas,
6) exportrestriktionerna i fråga om kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar i artikel 3 i kvicksilverförordningen och importrestriktionerna i artikel 4 i den förordningen samt förbudet mot export och import av produkter med tillsatt kvicksilver i artikel 5 i
den förordningen iakttas,
7) skyldigheterna enligt biocidförordningen i fråga om godkännande av biocidprodukter och
import av behandlade varor iakttas.
När ett varuparti anländer till Finland från en medlemsstat i Europeiska unionen är Tullen
marknadskontrollmyndighet i fråga om iakttagandet av begränsningarna enligt bilaga XVII till
Reach-förordningen och av skyldigheterna enligt biocidförordningen och denna lag i samband
med godkännande av biocidprodukter och import av behandlade varor vid lossning av varupartier och tillhörande lagring i Finland.
Vid tillsynen iakttas utöver marknadskontrollagen även tullagen (304/2016), om inte något
annat föreskrivs i denna lag.
45 §
Kapitlets tillämpningsområde
Bestämmelserna i 7 kap. tillämpas på annan tillsyn än marknadskontrollen av kemikalier.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska 45 a och 45 b § 3 mom. tillämpas på
marknadskontrollen av kemikalier.
Vid marknadskontrollen av kemikalier ska bestämmelserna i marknadskontrollagen iakttas,
om inte något annat föreskrivs i denna lag. Som i marknadskontrollagen avsedda produkter betraktas vid tillämpningen av denna lag kemikalier, varor som innehåller kemikalier eller behandlade varor och med ekonomisk aktör den som på det sätt som avses i denna lag eller i
Europeiska unionens kemikalielagstiftning tillverkar, själv eller i egenskap av den enda representanten importerar, för in, på marknaden släpper ut, exporterar, för ut, lagrar, förpackar eller
distribuerar en produkt.
När åtgärder för marknadskontroll av kemikalier riktas mot en ekonomisk aktör tillämpas vad
som i Europeiska unionens kemikalielagstiftning föreskrivs om definitionen av utsläppande på
marknaden, och i fråga om biocider, definitionen av tillhandahållande på marknaden. Med utsläppande på marknaden av nationellt godkända biocidprodukter avses dock utsläppande på
marknaden i Finland.
45 a §
Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter om marknadskontroll
Utöver vad som föreskrivs i 13 § i marknadskontrollagen får marknadskontrollmyndigheten
lämna ut i den paragrafen avsedda nödvändiga uppgifter även till hälsoskyddsmyndigheterna
eller till expertmyndigheter och sakkunniginrättningar för bedömning av sanitära olägenheter
eller hälsorisker.
45 b §
Förbud mot eller begränsning av kemikalier som orsakar allvarlig olägenhet eller fara
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Till den del en kemikalie inte omfattas av begränsningar enligt Reach-förordningen kan statsrådet, om det konstateras att användningen av en kemikalie eller en vara som innehåller kemikalien orsakar eller med fog bedöms orsaka allvarlig olägenhet eller fara för hälsan eller miljön,
besluta att för viss tid eller tills vidare begränsa eller förbjuda tillverkning, import, utsläppande
på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning eller annan därmed jämförlig hantering av kemikalien eller den vara som innehåller kemikalien, samt meddela begränsningar och
villkor för verksamheten.
Ett beslut enligt 1 mom. kan fattas också i syfte att utlösa en skyddsklausul som ingår i Europeiska unionens kemikalielagstiftning.
Om avvärjandet av sådan olägenhet eller fara som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder,
får Säkerhets- och kemikalieverket temporärt meddela behövliga förbud och begränsningar. Saken ska då utan dröjsmål lämnas till statsrådet för beslut.
46 §
Tillsynsmyndighetens förbud och förelägganden
——————————————————————————————
Finlands miljöcentral kan förbjuda att en kemikalie eller en vara som innehåller kemikalien
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden eller meddela förelägganden om att kemikalien eller
varan ska dras tillbaka från marknaden, om förfarandet vid returnering och om information som
ska ges om faran eller meddela förelägganden om att kemikalien ska oskadliggöras på behörigt
sätt, när det är fråga om tillsyn över efterlevnaden av PIC-förordningen eller av 23 § 1 eller
2 mom.
55 §
Ändringssökande
——————————————————————————————
I ett beslut av Säkerhets- och kemikalieverket om temporärt förbud eller temporär begränsning
enligt 45 b § 3 mom. får ändring inte sökas genom besvär.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

Helsingfors den 1 april 2022
Republikens President
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Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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