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Lag

Nr 228

om domännamn

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja infor-
mationssamhällets serviceutbud i datornätet
genom att förbättra tillgången på finländska
domännamn och säkerställa en jämlik tillgång
till domännamn.

2 §

Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på domännamn som slutar
med landskoden för Finland (landskoden fi)
i datornätet Internet, på domännamnsförvalt-
ningen och på förmedlingen av ansökningar
om domännamn.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) domännamn en adressuppgift strax

under landskoden fi i datornätet Internet i
form av ett namn som består av bokstäver,
siffror eller andra tecken eller en kombination
av dem,
2) fi-roten en databas i vilken giltiga

domännamn införs,
3) skyddat namn eller märke ett namn eller
märke som är infört i handels-, varumärkes-,
förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller
en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken
eller varumärke som avses i firmalagen
(128/1979) och varumärkeslagen (7/1964)
samt namnet på ett offentligt samfund, ett
statligt affärsverk, en självständig offentlig-
rättslig inrättning, en offentligrättslig förening
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samt på en främmande stats beskickning eller
på ett organ i dem, samt
4) domännamnstjänster service som inbe-
griper förmedlingen av en ansökan om
domännamn till Kommunikationsverket och
den konfiguration av domännamnsystemen
som domännamnets användning kräver.

Domännamn och deras giltighet

4 §

Domännamnets form och innehåll

Ett domännamn skall bestå av minst två
tecken. Kommunikationsverket kan bestäm-
ma att ett tillräckligt antal domännamn med
två tecken ställs till dess förfogande för
domännamnsförvaltningens behov. Kommu-
nikationsverket ger närmare föreskrifter om
vilka tecken ett domännamn får innehålla.
Ett domännamn får inte bestå enbart av
1) ett ord som anger företagsform, stiftel-
seform eller samfundsform eller en förkort-
ning av ordet eller av ordet varumärke,
2) namnet på en fysisk person, utom om det
är ett registrerat namn eller varumärke som
avses i 3 § 3 punkten, eller
3) en toppdomän, vare sig den är generisk
eller en landskod.
Ett domännamn får inte rättstridigt basera
sig på någon annans skyddade namn eller
märke.
Ett domännamn får inte innehålla
kränkande uttryck eller uttryck som uppmanar
till brottslig verksamhet.

5 §

Ansökan om domännamn

Ett domännamn som slutar med Finlands
landskod och som används inom datornätet
Internet söks skriftligen på en av Kommuni-
kationsverket fastställd blankett där de upp-
gifter som behövs för behandlingen av an-
sökan läggs fram.
Kommunikationsverket ger närmare före-
skrifter om de tekniska konfigurationer som
är nödvändiga för att domännamnet skall
fungera.
En i Finland registrerad juridisk person
eller privat näringsidkare, ett finländskt of-

fentligt samfund, ett statligt affärsverk, en
självständig offentligrättslig inrättning, en
offentligrättslig förening och en främmande
stats beskickning kan ansöka om domän-
namn. Sökanden kan ansöka om ett eller flera
domännamn. Om samma domännamn ansöks
av flera än en sökande, beviljas namnet till
den som först ansökt om det.
Domännamn får inte sökas för att lagras i

syfte att överlåta dem vidare.
En avgift skall betalas för behandlingen av

ansökan. Avgiftens storlek bestäms utifrån
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). I ansökan skall lämnas en utred-
ning över att avgiften är betald.

6 §

Kommunikationsverkets granskningsskyl-
dighet

Kommunikationsverket skall genom tek-
niskt och ekonomiskt ändamålsenliga förfa-
randen sträva efter att säkerställa att ett ansökt
domännamn uppfyller kraven i 4 §.
Ansökan om domännamn kan granskas

med hjälp av ett maskinellt serviceautoma-
tionssystem. Systemet skall vara upplagt så
att den som ansöker om ett domännamn med
hjälp av systemet kan kontrollera att villkoren
för domännamnets form och innehåll uppfylls
och att sökanden får information om even-
tuella påföljder av att oriktiga uppgifter
lämnats genom systemet. Kommunikations-
verket skall utse en tjänsteman som svarar för
ärendets behandling i serviceautomationssy-
stemet.

7 §

Beviljande av domännamn

Kommunikationsverket skall bevilja ett
domännamn, om ansökan uppfyller villkoren
i fråga om den som ansöker om domännamnet
samt domännamnets form och innehåll. Ett
domännamn är giltigt högst tre år i sänder.
Ansökan förfaller om den är bristfällig eller

om Kommunikationsverket finner något an-
nat hinder av teknisk karaktär för att god-
känna ansökan och sökanden inte trots upp-
maning korrigerar bristen eller avlägsnar
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hindret inom en utsatt tid om minst en månad.
Sökanden skall underrättas om att ansökan
förfaller om bristen inte korrigeras eller
hindret avlägsnas. Sökanden har rätt att på
begäran få ett beslut om att ansökan förfallit.

8 §

Ändring och överföring av domännamn

Innehavaren av ett domännamn får ansöka
om ändring av domännamnet hos Kommu-
nikationsverket. Innehavaren av det ändrade
domännamnet får använda det tidigare nam-
net i högst tre månader efter att ändringen
godkänts, om inte Kommunikationsverket
förlänger tidsfristen på skriftlig motiverad
ansökan av domännamnets innehavare. Kom-
munikationsverket kan bevilja en ny sökande
det domännamn som frigjorts tidigast tre
månader efter att tidsfristen gått ut.
Ett domännamn kan överföras till någon
annan. Överföringen träder i kraft när mot-
tagaren av överföringen har gjort en ansökan
om det enligt 5 § och innehavaren av do-
männamnet har gett sitt samtycke till över-
föringen. En ansökan om överföring avgörs
inte, om ett ärende om återkallande eller
avstängning av domännamnet är anhängigt
hos Kommunikationsverket.
Kommunikationsverket skall föra över ett
domännamn, om överföring söks på den
grund att en domstol genom ett lagkraftvunnet
avgörande har fastställt sökandens rätt till
domännamnet.

9 §

Förnyande av domännamn

Innehavaren av ett domännamn kan förnya
domännamnet för högst tre år i sänder genom
att meddela Kommunikationsverket om saken
samt genom att betala en avgift som bestäms
enligt lagen om grunderna för avgifter till
staten. Kommunikationsverket skickar senast
två månader innan domännamnets giltighet
upphör ett meddelande om förnyelsemöj-
ligheten per brev till domännamnets inneha-
vare på den adress denna meddelat.
Domännamnets giltighet upphör och Kom-
munikationsverket avlägsnar det från fi-roten,

om innehavaren av domännamnet inte har
vidtagit åtgärder för att förnya domännamnet
innan den utsatta tiden har gått ut.
Kommunikationsverket kan bevilja en ny

sökande det domännamn som upphört att vara
giltigt tidigast tre månader efter att giltigheten
upphörde.

10 §

Uppsägning av domännamn

Innehavaren av ett domännamn kan säga
upp domännamnet genom ett skriftligt med-
delande till Kommunikationsverket. Uppsäg-
ningen träder i kraft från den anmälda dagen
för uppsägningen. Om en dag för uppsägning
inte har meddelats träder uppsägningen i kraft
den dag då uppsägningen anlände till Kom-
munikationsverket.
Kommunikationsverket kan bevilja en ny

sökande det domännamn som sagts upp
tidigast tre månader efter att uppsägningen
trädde i kraft.

11 §

Avstängning av domännamn

Kommunikationsverket kan stänga av ett
domännamn för högst ett år, om
1) en polis- eller åklagarmyndighet har

begärt att domännamnet stängs av på grund
av att det finns sannolika skäl att misstänka
att domännamnet används för begående av
brott,
2) det inte finns en fungerande namnserver

för domännamnet eller dess övriga nättek-
niska konfigurationer kontinuerligt eller vä-
sentligt strider mot Kommunikationsverkets
föreskrifter som avses i 5 § 2 mom. och
bristen inte har korrigerats trots uppmaning
från Kommunikationsverket,
3) det finns sannolika skäl att misstänka att

domännamnet har förts över till någon annan
utan samtycke av innehavaren av domännam-
net eller det skyddade namnet eller märket,
denna begär att domännamnet stängs av och
den till vilken domännamnet överförts inte
visar en godtagbar grund för sin rätt inom två
veckor,
4) det finns sannolika skäl att misstänka att
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domännamnet är ett skyddat namn eller
märke, innehavaren av namnet eller märket
begär att domännamnet stängs av och do-
männamnets innehavare inte visar en godtag-
bar grund för sin rätt inom två veckor, eller
5) det finns sannolika skäl att misstänka att
domännamnet är härlett från ett skyddat namn
eller märke och har skaffats i uppenbart
vinnings- eller skadesyfte och innehavaren av
namnet eller märket begär att domännamnet
stängs av samt domännamnets innehavare inte
visar en godtagbar grund för sin rätt inom två
veckor.
Kommunikationsverket kan på anhållan
förlänga tidsfristen om två veckor, om det
finns vägande skäl för det. Kommunikations-
verket skall utan dröjsmål återinföra domän-
namnet i fi-roten när grunden för avstäng-
ningen har upphört.

12 §

Återkallande av domännamn

Kommunikationsverket kan återkalla ett
domännamn, om
1) de uppgifter som lämnats till Kommu-
nikationsverket i ansökan är väsentligt
bristfälliga eller felaktiga eller väsentliga
uppgifter inte har anmälts och domännamnets
innehavare trots uppmaning inte rättar eller
kompletterar uppgifterna,
2) det finns vägande skäl att misstänka att
domännamnet har överförts till någon annan
utan samtycke av innehavaren av domännam-
net eller det skyddade namnet eller märket,
denna begär att domännamnet återkallas och
den till vilken domännamnet överförts inte
visar en godtagbar grund för sin rätt inom två
veckor,
3) det finns vägande skäl att misstänka att
domännamnet är ett skyddat namn eller
märke, innehavaren av namnet eller märket
begär att domännamnet återkallas och do-
männamnets innehavare inte visar en godtag-
bar grund för sin rätt inom två veckor,
4) det finns vägande skäl att misstänka att
domännamnet är härlett från ett skyddat namn
eller märke och har skaffats i uppenbart
vinnings- eller skadesyfte och innehavaren av
namnet eller märket begär att domännamnet
återkallas samt domännamnets innehavare

inte visar en godtagbar grund för sin rätt inom
två veckor,
5) en domstol genom ett lagakraftvunnet

avgörande har förbjudit användningen av
domännamnet,
6) domännamnets innehavare inte längre

existerar,
7) domännamnet har varit avstängt med

stöd av 11 § 1 mom. 2 punkten i minst en
månad och bristen därefter inte korrigerats
inom en månad från Kommunikationsverkets
uppmaning,
8) det efter att domännamnet har beviljats

framgår att namnet innehåller kränkande
uttryck eller uttryck som uppmanar till
brottslig verksamhet eller att det har bildats
i strid med 4 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom.,
eller
9) sökandens uppenbara avsikt har varit att

skaffa domännamn för att lagras i syfte att
överlåta dem vidare.
Kommunikationsverket kan bevilja en ny

sökande ett domännamn som återkallats ti-
digast tre månader efter återkallandet. Utan
hinder av vad som bestäms i detta moment
kan Kommunikationsverket på ansökan och
under de förutsättningar som bestäms i denna
lag föra över ett domännamn som återkallats
med stöd av 1 mom. 2—4 punkten till den
som begärt att domännamnet återkallas.

Särskilda bestämmelser

13 §

Innehavarens skyldigheter

Innehavaren av ett domännamn skall för sin
del
1) se till att de tekniska konfigurationer

som behövs för att domännamnet skall kunna
användas och som avses i 5 § 2 mom.
fortlöpande är i kraft,
2) skriftligen till Kommunikationsverket

anmäla om ändringar i de uppgifter som getts
i ansökan om domännamn, och
3) på begäran ge Kommunikationsverket

de uppgifter som behövs för övervakningen
av att denna lag och de bestämmelser som
getts med stöd av den iakttas.
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14 §

Domännamnsleverantörer

Den som tillhandahåller domännamnstjäns-
ter skall göra en skriftlig anmälan till Kom-
munikationsverket innan verksamheten in-
leds. Anmälan skall innehålla domännamns-
leverantörens identifikations- och kontakt-
uppgifter och en redogörelse för verksamhet-
ens art och omfattning. Anmälan skall göras
på en blankett som Kommunikationsverket
fastställt.
Domännamnsleverantören skall för sin del
1) se till att den namnservice som behövs
för att sökandens domännamn skall fungera är
funktionsriktig,
2) skriftligen anmäla om ändringar i de
uppgifter om namnservrar och leverantören
som getts i ansökan om domännamn, och
3) följa Kommunikationsverkets föreskrift-
er i fråga om domännamn.
Kommunikationsverket kan ge en domän-
namnsleverantör som väsentligt eller uppre-
pat bryter mot skyldigheterna i 2 mom. en
anmärkning. Om domännamnsleverantören
trots anmärkningen fortgående bryter mot
skyldigheterna i 2 mom., kan Kommunika-
tionsverket genom sitt beslut ålägga leveran-
tören att rätta sitt fel. Kommunikationsverket
kan för viss tid, längst ett år, förbjuda en
domännamnsleverantör att förmedla ansök-
ningar om domännamn till Kommunikations-
verket, om leverantören trots beslutet väsent-
ligt bryter mot skyldigheterna i 2 mom.
Kommunikationsverket kan för allmänt
bruk föra en förteckning över domännamns-
leverantörer som har förmedlingsförbud. Av
förteckningen skall framgå om beslutet om
förbud har vunnit laga kraft. Kommunika-
tionsverket skall ur förteckningen utplåna
uppgifterna om förmedlingsförbud inom en
månad efter att förbudet har upphört. Var och
en har rätt att få uppgifter om de förmed-
lingsförbud som införts i förteckningen.
Kommunikationsverket kan offentliggöra för-
teckningen på sina webbsidor. I den förteck-
ning som offentliggörs på webbsidorna får
dock endast ingå uppgifter om beslut om
förbud som har vunnit laga kraft. På behand-
lingen av personuppgifter i förteckningen

tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i
personuppgiftslagen (523/1999).
En domännamnsleverantör skall utan dröjs-

mål skriftligen underrätta Kommunikations-
verket om ändringar i de uppgifter som avses
i 1 mom.

15 §

Domännamnsregistret

Kommunikationsverket för ett offentligt
register över beviljade domännamn för an-
sökande om domännamn och för annat
allmänt bruk. I registret införs följande
uppgifter på basis av ansökningar och an-
mälningar:
1) domännamnet,
2) domännamnsinnehavarens offentliga

kontaktuppgifter,
3) uppgifter om namnservrarna,
4) kontaktuppgifter till den tekniska admi-

nistratören, och
5) övriga tekniska uppgifter som behövs för

att upprätthålla domännamnet.
Ur domännamnsregistret kan uppgifter

lämnas ut också i elektronisk form samt via
det allmänna datornätet. På behandlingen av
personuppgifter i registret tillämpas i övrigt
vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

16 §

Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet sörjer för den
allmänna styrningen och utvecklingen av den
verksamhet som avses i denna lag.

17 §

Kommunikationsverkets uppgifter

Utöver vad som bestäms på annat ställe i
denna lag skall Kommunikationsverket
1) övervaka att denna lag och de bestäm-

melser och föreskrifter som utfärdats med
stöd av den iakttas,
2) administrera landskoden fi,
3) utveckla domännamnsregistret,
4) sörja för överföringsförbindelserna och

förbindelsetrafiken från namnservrarna för
fi-roten till det globala datornätet Internet,
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5) sköta om att domännamnen lagras i
fi-roten,
6) sköta om fi-rotens dataskydd, och
7) på begäran ge intyg och utdrag ur
domännamnsregistret.
Kommunikationsverket kan på begäran
lämna ut uppgifter om domännamn och om
handlingar som anknyter till domännamnen
som ett skriftligt utdrag, via teknisk anslut-
ning eller i annan maskinellt bearbetbar form.
Ett beslut eller en annan handling som ges
i ett domännamnsärende kan undertecknas
maskinellt.

18 §

Ändringssökande

Ett beslut som Kommunikationsverket fat-
tar med stöd av denna lag får överklagas hos
Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet
med förvaltningsprocesslagen (586/1996). I
sitt beslut kan Kommunikationsverket före-
skriva att beslutet skall iakttas trots att det
överklagats, om inte besvärsmyndigheten
bestämmer något annat.
Kommunikationsverket har rätt att anföra
besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols
beslut.

19 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
Genom denna lag upphävs Kommunika-

tionsverkets föreskrift THK 34A/2000 M om
Finländska domännamn inom datornätet in-
ternet, nedan domännamnsföreskriften.

20 §

Övergångsbestämmelser

Domännamn som har beviljats innan denna
lag träder i kraft är giltiga utan förnyelse i tre
år efter den dag då denna lag trädde i kraft.
En ansökan som är anhängig med stöd av

Teleförvaltningscentralens föreskrift THK
34/1997 M om Finländska domännamn inom
datornätet internet förfaller när denna lag
träder i kraft. En ansökan som är anhängig
med stöd av domännamnsföreskriften förfal-
ler sex månader efter att denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 229

om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 juni 2001 om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 §, sådan
den lyder i lag 15/2003, som följer:

2 §

Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att
1) sköta de uppgifter som enligt kommu-
nikationsmarknadslagen (396/1997), radiola-
gen (1015/2001), lagen om posttjänster
(313/2001), lagen om televisions- och radio-
verksamhet (744/1998), lagen om statens
televisions- och radiofond (745/1998), lagen
om integritetsskydd vid telekommunikation
och dataskydd inom televerksamhet
(565/1999), lagen om förbud mot vissa

avkodningssystem (1117/2001), lagen om
elektroniska signaturer (14/2003) samt lagen
om domännamn (228/2003) ankommer på
Kommunikationsverket, samt
2) sköta andra uppgifter som ankommer på

Kommunikationsverket enligt andra bestäm-
melser eller kommunikationsministeriets fö-
reskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 230

om godkännande av byggprodukter

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om godkännandet av
byggprodukter för användning i byggande,
bestyrkandet av överensstämmelse med de
krav som hänför sig till godkännandet och om
på vilka villkor andra än myndigheter kan
utföra godkännandeuppdrag och andra upp-
gifter i anslutning därtill samt om det
förfarande som då skall iakttas.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller konstaterande av överens-
stämmelse med de krav som ställs på
byggprodukter i markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999) samt i de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den.
Denna lag tillämpas på konstaterande av
överensstämmelse med de krav som ställs på
produkter i den europeiska harmoniserade
standard för byggprodukter som utarbetats på
uppdrag av Europeiska gemenskapernas kom-
mission eller i den nationella standard som
kommissionen på behörigt sätt meddelat samt
de krav som ställs i det europeiska tekniska
godkännandet för byggprodukter.
Denna lag tillämpas även på tillsynen över
kvaliteten på produkter som typgodkänts
enligt 148 § markanvändnings- och byggla-
gen.

På annat godkännande av byggprodukter
kan denna lag tillämpas så som särskilt
bestäms genom lag.

2 kap.

CE-märkning av byggprodukter

3 §

Villkor för CE-märkning

Genom att förse en produkt med CE-
märkning bestyrker tillverkaren att produkten
uppfyller de tekniska kraven i en nationell
standard som överensstämmer med den stan-
dard för byggprodukter som CEN (Comité
Européen de Normalisation) eller CENELEC
(Comité Européen de Normalisation Electro-
technique) eller dessa tillsammans har utar-
betat och godkänt på uppdrag av Europeiska
gemenskapernas kommission, eller att pro-
dukten har beviljats europeiskt tekniskt god-
kännande.
Om en standard enligt 1 mom. saknas,

bestyrker tillverkaren genom CE-märkningen
av en produkt att produkten uppfyller kraven
i en medlemsstats nationella tekniska speci-
fikation, vilken Europeiska gemenskapernas
kommission till medlemsstaterna meddelat
motsvara de väsentliga harmoniserade kraven
för byggnadsverk.
Ett ombud för tillverkaren som etablerat sig

inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet kan också förse en produkt med
CE-märkning.

RP 227/2002
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4 §

Bestyrkande av överensstämmelse
med kraven

En tillverkare eller dennes ombud som
etablerat sig inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet skall, när han CE-märker
en produkt, på ett godtagbart tillvägagångssätt
i enlighet med vad som förutsätts i den
harmoniserade standarden eller i det euro-
peiska tekniska godkännandet kunna bestyrka
överensstämmelse med de krav som CE-
märkningen förutsätter.
Godtagbara tillvägagångssätt är
1) sådan överensstämmelse med de krav på
produkten som ett godkänt certifieringsorgan
har fastställt, vilket förutsätter att fabriken har
en tillverkningskontroll som tillverkaren upp-
rätthåller och att tillverkaren testat prov som
tagits vid fabriken i enlighet med ett godkänt
testprogram samt att ett godkänt organ utfört
en första typprovning av produkten; vidare
förutsätts en första besiktning av fabriken och
fabrikens tillverkningskontroll, fortlöpande
övervakning, utvärdering och godkännande
av fabrikens tillverkningskontroll samt vid
behov testning av stickprov från fabriken,
marknaden eller byggplatsen, eller
2) en försäkran av tillverkaren om över-
ensstämmelse med kraven, vilken kan grunda
sig på antingen
a) tillverkarens första typprovning av pro-
dukten, det system för tillverkningskontroll i
fabriken som tillverkaren upprätthåller och
vid behov den testning av proven från
fabriken som tillverkaren utför enligt ett
godkänt testprogram samt ett godkänt organs
certifiering av systemet för tillverkningskon-
troll i fabriken på grundval av den första
besiktningen av fabriken och fabrikens till-
verkningskontroll och vid behov fortlöpande
övervakning, utvärdering och godkännande
av fabrikens tillverkningskontroll, eller
b) den första typprovningen av produkten
som utförts av ett godkänt provningslabora-
torium och den tillverkningskontroll i fabri-
ken som tillverkaren utför, eller
c) tillverkarens första typprovning av pro-
dukten och fabrikens tillverkningskontroll.

3 kap.

Europeiskt tekniskt godkännande av
byggprodukter

5 §

Villkor för europeiskt tekniskt godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande kan med-
delas en produkt för vilken det inte finns en
europeisk harmoniserad standard som avses i
3 § 1 mom. eller en godkänd standard som
avses i 3 § 2 mom. och syftet inte heller är
att utarbeta sådana.
Europeiskt tekniskt godkännande kan

också meddelas en produkt som påtagligt
skiljer sig från en standard som avses i 1
mom.
Med stöd av tillstånd som Europeiska

gemenskapernas kommission utfärdar för viss
tid kan europeiskt tekniskt godkännande
meddelas för en produkt angående vilken
kommissionen har givit någon i uppdrag att
utarbeta en harmoniserad standard eller i
övrigt beslutat om utarbetandet av en sådan.

6 §

Grunderna för europeiskt tekniskt
godkännande

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas
på basis av kontroller, provningar och utvär-
deringar i enlighet med de godkännandean-
visningar som en sammanslutning, bestående
av de organ som medlemsstaterna bemyndi-
gat, på uppdrag av Europeiska gemenskaper-
nas kommission utarbetat för en produkt eller
en produktgrupp.
Om det inte finns godkännandeanvisningar

för en produkt eller produktgrupp, kan euro-
peiskt tekniskt godkännande meddelas med
stöd av de harmoniserade väsentliga krav som
fastställts för byggnadsverket och de grund-
dokument som Europeiska gemenskapernas
kommission publicerat och som avses i rådets
direktiv 89/106/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författning-
ar om byggprodukter (byggproduktdirekti-
vet). Härvid skall dock alla de organ som
medlemsstaten bemyndigat och som för talan
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godkänna utvärderingen av produkten. Om
enighet inte nås, skall utvärderingen godkän-
nas av den ständiga byggkommitté som avses
i byggproduktdirektivet och som består av
företrädare för medlemsstaterna.

7 §

Meddelande av europeiskt tekniskt godkän-
nande

Ett godkännandeorgan som miljöministe-
riet bemyndigat att meddela godkännande för
produkten eller produktgruppen i fråga med-
delar europeiskt tekniskt godkännande på
ansökan av tillverkaren eller dennes ombud
som etablerat sig inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet.
Om miljöministeriet bemyndigar flera god-
kännandeorgan för uppgiften, skall ministe-
riet samtidigt fastställa vilket av dessa som för
gemensam talan i den sammanslutning som
består av de organ medlemsstaterna bemyn-
digat.

8 §

Giltighetstiden för europeiskt tekniskt god-
kännande

Europeiskt tekniskt godkännande meddelas
för högst fem år. Giltighetstiden kan genom
ett särskilt beslut förlängas med högst fem år
i taget.

4 kap.

Typgodkännande av byggprodukter

9 §

Meddelande av typgodkännande

Typgodkännande av byggprodukter med-
delas med stöd av 148 § markanvändnings-
och bygglagen av miljöministeriet eller av ett
godkännandeorgan som ministeriet bemyndi-
gat att meddela godkännanden för vissa
produkter eller produktgrupper.

10 §

Grunderna för typgodkännande

Typgodkännandet skall basera sig på en

utredning om egenskaperna hos den produkt
för vilken typgodkännande söks. Bestämmel-
ser om grunderna för typgodkännande av
vissa konstruktioner, byggnadsdelar eller för-
nödenheter, produkter eller anordningar kan
utfärdas genom förordning av miljöministe-
riet. Genom förordning av miljöministeriet
kan bestämmas att ett godkänt organ certi-
fierar att i förordningen avsedda konstruktio-
ner, byggnadsdelar, förnödenheter, produkter
eller anordningar som är avsedda att bli fast
anslutna till byggnader överensstämmer med
de krav som anges i förordningen.
Miljöministeriet kan godkänna ett organ

som uppfyller de villkor som föreskrivs i eller
med stöd av denna lag att certifiera överens-
stämmelse med de krav som avses i 1 mom.

11 §

Tillsyn i anslutning till typgodkännande

Tillverkningskontrollen av en typgodkänd
byggprodukt skall säkerställa att sådana pro-
dukter tillverkas som uppfyller kraven i
typgodkännandebeslutet.
Tillverkningskontrollen av den typgod-

kända produkten består av det system för
tillverkningskontroll i fabriken som tillver-
karen upprätthåller och den testning som
tillverkaren utför samt av ett godkänt organs
certifiering av systemet för tillverkningskon-
troll i fabriken på grundval av den första
besiktningen av fabriken och fabrikens till-
verkningskontroll samt fortlöpande övervak-
ning, utvärdering och godkännande av fa-
brikens tillverkningskontroll. I tillsynen kan
också ingå produkttestning vid fabriken och
på marknaden.

5 kap.

Certifiering av bruksbeskrivningar för
byggprodukter

12 §

Bruksbeskrivningar för byggprodukter

Bruksbeskrivningarna för byggprodukter
skall innehålla nödvändiga uppgifter om
produkternas egenskaper, användningssätt
och användbarhet samt andra omständigheter
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som hänför sig till användningen av produk-
ten. Genom förordning av miljöministeriet
kan föreskrivas att byggprodukterna med stöd
av en certifierad bruksbeskrivning anses
uppfylla de krav som föranleds av markan-
vändnings- och bygglagen eller de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.

13 §

Certifiering av bruksbeskrivningar

Tillverkaren eller dennes ombud kan an-
söka om certifiering av bruksbeskrivningen
hos ett organ som miljöministeriet bemyndi-
gat att certifiera bruksbeskrivningar för pro-
dukterna eller produktgrupperna i fråga.

6 kap.

Bestyrkande av byggprodukters kvalitet

14 §

Prover av byggprodukter på byggplatsen

Konstruktioners duglighet och kvalitet kan
kontrolleras genom att prov tas på konstruk-
tioner samt byggnadsmaterial och byggvaror
i dem och på andra byggprodukter.
Genom förordning av miljöministeriet kan
närmare bestämmelser utfärdas om provtag-
ningen och testningarna.
För att säkerställa konstruktioners dugli-
ghet skall de testningar som krävs under
byggnadsarbetet utföras av ett organ som
miljöministeriet godkänt.

15 §

Tillverkningskontroll av produkter som er-
sätter testning på byggplats

De testningar som utförs för att bestyrka
dugligheten hos material, varor, färdiga delar
eller konstruktioner och skydd för dem kan
ersättas med det system för tillverkningskon-
troll i fabriken som tillverkaren upprätthåller,
vilket certifieras av ett av miljöministeriet
godkänt organ på grundval av den första
besiktningen av fabriken och fabrikens till-
verkningskontroll samt fortlöpande övervak-

ning, utvärdering och godkännande av fa-
brikens tillverkningskontroll.

7 kap.

Allmänna bestämmelser om bemyndigandet
och godkännandet av organ

16 §

Allmänna villkor för deltagande i godkän-
nandet av byggprodukter

En inrättning, ett aktiebolag, kommandit-
bolag eller öppet bolag eller, av särskilda skäl
en förening eller stiftelse som har förutsätt-
ningar att utföra dessa uppgifter på ett
sakkunnigt, tillförlitligt, solitt och oavhängigt
sätt, kan bemyndigas att meddela europeiskt
tekniskt godkännande och typgodkännande
och certifiera bruksbeskrivningar samt god-
kännas att utföra uppgifter som hänför sig till
godkännandet av byggprodukter.

17 §

Behörighet att bemyndiga och godkänna
organ

Miljöministeriet kan bemyndiga ett organ
att meddela europeiskt tekniskt godkännande
eller typgodkännande enligt 148 § markan-
vändnings- och bygglagen samt certifiera
bruksbeskrivningar, om organet uppfyller de
krav som ställs i fråga om kompetens och
oavhängighet.
Miljöministeriet kan godkänna ett certi-

fieringsorgan, kontrollorgan och provnings-
laboratorium eller ett annat organ att utföra de
uppgifter i anslutning till certifiering av
produktens överensstämmelse med kraven
som utgör en förutsättning för CE-märkning-
en, certifiera produktens överensstämmelse
med kraven och utföra de tillverkningskon-
troller som förutsätts i typgodkännandet eller
utföra de testningar av produkter på bygg-
platser som avses i 14 och 15 § samt certifiera
den tillverkningskontroll i fabriken som till-
verkaren upprätthåller och som ersätter test-
ningarna, om organet eller laboratoriet upp-
fyller de krav som ställs i fråga om kompetens
och oavhängighet.

503Nr 230



18 §

Meddelande till Europeiska gemenskapernas
kommission

Miljöministeriet meddelar Europeiska ge-
menskapernas kommission de godkännande-
organ som det har bemyndigat att meddela
europeiskt tekniskt godkännande samt de
certifieringsorgan, kontrollorgan och prov-
ningslaboratorier som ministeriet har godkänt
att utföra uppgifter i anslutning till det
bestyrkande av produktens överensstämmelse
med kraven som CE-märkningen förutsätter.

8 kap.

Särskilda villkor som gäller bemyndigade
och godkända organ

19 §

Organ som meddelar europeiskt tekniskt
godkännande

Ett organ som bemyndigas att meddela
europeiskt tekniskt godkännande skall ha
förmåga att
a) bedöma nya produkters användbarhet på
grundval av vetenskaplig och praktisk kun-
skap,
b) fatta opartiska beslut i förhållande till
tillverkarnas och deras ombuds intressen, och
c) sammanfatta vad som anförts av alla
berörda parter i en avvägd bedömning.

20 §

Organ som meddelar typgodkännande och
certifierar bruksbeskrivningar för byggpro-
dukter samt deltar i bestyrkandet av överens-

stämmelse med kraven

Ett organ som bemyndigas att meddela
typgodkännande eller certifiera bruksbeskriv-
ningar för byggprodukter och ett organ som
godkänns att utföra i denna lag avsedda
uppgifter i anslutning till bestyrkandet av
överensstämmelse med kraven skall ha
a) personal med teknisk kompetens och
yrkesheder, nödvändiga hjälpmedel och ade-

kvata ekonomiska resurser för att kunna sköta
uppgifterna på ett korrekt sätt, och
b) personal som vid utförandet av ovan-

nämnda uppgifter har en oavhängig ställning
i förhållande till alla, grupper eller enskilda,
som direkt eller indirekt är knutna till
byggproduktmarknaden.

21 §

Godkännande av organ att utföra tillverk-
ningskontroller i anslutning till typgodkän-
nande eller testningar på byggplatser eller
tillverkningskontroller som ersätter dessa

testningar

Ett organ som godkänns att utföra uppgifter
i anslutning till tillverkningskontrollen av en
typgodkänd produkt eller testningar på
byggplatser eller tillverkningskontroller som
ersätter dessa testningar skall ha tillräcklig
och för detta uppdrag kompetent personal och
utrustning och det skall kunna fatta opartiska
beslut i förhållande till tillverkarna och deras
ombud.

9 kap.

Beslut om bemyndigandet och godkännan-
det av organ

22 §

Bedömning av sakkännedom, tillförlitlighet
och oavhängighet

Vid bedömningen av sakkännedomen skall
uppmärksamhet fästas vid personalens utbild-
ning och erfarenhet samt den kompetens som
påvisats i verksamheten.
En sökande kan anses vara tillförlitlig

såvida en medlem eller suppleant i den
sökande sammanslutningens styrelse eller
förvaltningsråd, verkställande direktören, en
ansvarig bolagsman eller någon annan i en
med dessa jämförbar ställning under de
senaste fem åren inte har dömts till straff för
en gärning som visar att han eller hon är
olämplig att vara verksam i ett bemyndigat
eller godkänt organ eller inte har försatts i
konkurs eller meddelats näringsförbud. Vid
bedömning av tillförlitligheten skall även
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beaktas en sådan sammanslutnings konkurs
under de senaste fem åren där en person i den
sökande sammanslutningens tjänst haft en
ställning som motsvarar en sådan ställning
som nämns i detta moment.
En sökande anses vara oavhängig om
varken sökanden eller någon av dess anställda
utövar eller står i kommersiellt, ekonomiskt
eller något annat beroendeförhållande till
någon som bedriver produktion och import
av, handel med samt planering, marknads-
föring eller reparation av byggprodukter.
Sökanden får inte heller stå i beroendeför-
hållande till organisationer som bildats av
dem som bedriver sådan verksamhet.

23 §

Innehållet i beslut om bemyndigande och
godkännande

Miljöministeriet kan bemyndiga eller god-
känna ett organ för ett uppdrag för viss tid
eller tills vidare. Bemyndigandet eller god-
kännandet kan begränsas så att verksamheten
blir snävare än vad som anges i ansökningen.
Till beslutet kan fogas villkor som behövs för
utövandet av och tillsynen över verksamhet-
en.
Till beslutet kan även fogas ett villkor om
att verksamheten skall inledas inom ett år
eller en utsatt längre tid vid äventyr att
beslutet förfaller.

24 §

Övervakning av villkoren för bemyndigande
och godkännande samt avbrytande av verk-

samheten

Miljöministeriet övervakar iakttagandet av
denna lag och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den samt andra bestämmelser om
godkännandet av byggprodukter och likaså
villkoren i miljöministeriets beslut om be-
myndigande och godkännande. De regionala
miljöcentralerna och kommunens byggnads-
tillsynsmyndighet bistår ministeriet i denna
uppgift.
Det bemyndigade eller godkända organet är
skyldigt att lämna tillsynsmyndigheterna de
uppgifter som behövs för tillsynen. Samman-

slutningen skall underrätta tillsynsmyndighe-
terna om förändringar i ägandeförhållandena,
personskiften i fråga om dem som är ansva-
riga för verksamheten samt andra betydande
förändringar i verksamheten.
Tillsynsmyndigheterna har rätt att på stäl-

len där verksamhet bedrivs företa inspektio-
ner som behövs för övervakningen.
Miljöministeriet kan ge ett bemyndigat

eller godkänt organ en skriftlig varning eller
avbryta verksamheten, om
1) bestämmelserna i denna lag eller be-

stämmelser som utfärdats med stöd av den
eller andra bestämmelser som gäller godkän-
nande av byggprodukter inte iakttas i verk-
samheten,
2) uppgifterna i övrigt inte har utförts på

ett korrekt sätt, eller
3) det bemyndigade eller godkända organet

har brutit mot de villkor som ställs i beslutet
om bemyndigande eller godkännande.
Ett beslut om avbrytande av verksamheten

skall iakttas även om ändring har sökts.

25 §

Återkallande av bemyndigande och godkän-
nande

Miljöministeriet skall återkalla bemyndi-
gandet eller godkännandet, om
1) det bemyndigade eller godkända organet

inte bedriver regelbunden verksamhet eller
upphör med verksamheten i fråga,
2) det bemyndigade eller godkända organet

inte längre uppfyller kraven för bemyndigan-
det eller godkännandet och inte inom utsatt tid
har avhjälpt bristerna,
3) organet har försatts i konkurs, eller
4) en sådan representant för organet som

har bestämmande ställning har meddelats
näringsförbud.
Ministeriet skall också återkalla bemyndi-

gandet eller godkännandet om sammanslut-
ningens verksamhet har avbrutits och sam-
manslutningen inte inom en skälig tid har
eliminerat orsakerna till avbrottet.
Ett beslut om återkallande av bemyndigan-

de eller godkännande skall iakttas även om
ändring har sökts.
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10 kap.

Villkor som gäller bemyndigade eller god-
kända organs verksamhet

26 §

Jäv

På personalen vid godkännandeorgan och
andra bemyndigade organ samt vid godkända
certifieringsorgan, kontrollorgan och prov-
ningslaboratorier tillämpas vad som i 10 och
11 § lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982) föreskrivs om jäv för tjänsteman.

27 §

Sekretess

Den som vid utförandet av uppgifter som
avses i denna lag har fått kännedom om
någons ekonomiska ställning eller affärs- eller
yrkeshemligheter eller en enskilds personliga
förhållanden får inte utan samtycke av den
som saken gäller för utomstående röja eller
för egen vinning nyttja de uppgifter som
erhållits på detta sätt.
Bestämmelserna i 1 mom. hindrar inte att
saken röjs för
1) statliga och kommunala myndigheter för
skötseln av uppgifter enligt denna lag,
2) åklagar- eller polismyndigheter för
utredning av brott, eller
3) en domstol.

28 §

Ansvarsförsäkring

Ett organ som bemyndigas att meddela
europeiskt tekniskt godkännande eller typ-
godkännande eller certifiera bruksbeskriv-
ningar och ett organ som godkänns att utföra
uppgifter enligt denna lag i anslutning till
godkännandet av byggprodukter skall i hän-
delse av ersättningsskyldighet ha en ansvars-
försäkring eller ett annat därmed jämförbart
arrangemang.

29 §

Tjänsteansvar

På en anställd vid ett godkännandeorgan
eller vid ett annat bemyndigat eller godkänt
organ tilllämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför
uppgifter enligt denna lag.

30 §

Straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikten
enligt 27 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 §
strafflagen (39/1889), om inte gärningen
utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller
strängare straff för den bestäms någon annan-
stans i lag.
Den som erbjuder tjänster som hänför sig

till europeiskt tekniskt godkännande eller
annat godkännande av byggprodukter utan i
denna lag avsett bemyndigande eller godkän-
nande av miljöministeriet, skall för brott mot
bestämmelserna om godkännande av
byggprodukter dömas till böter eller fängelse
i högst tre månader.

11 kap.

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

31 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av miljöministeriet
utfärdas närmare bestämmelser om bemyn-
digande för meddelande av europeiskt tek-
niskt godkännande eller typgodkännande en-
ligt 148 § markanvändnings- och bygglagen
eller certifiering av bruksbeskrivningar för
byggprodukter och om godkännande för
utförande av i denna lag avsedda uppgifter i
anslutning till produktgodkännande samt om
påvisande av kompetens och oavhängighet.
Genom förordning av miljöministeriet

utfärdas närmare bestämmelser också om
förfarandet vid meddelande av europeiskt
tekniskt godkännande eller typgodkännande
eller vid certifiering av bruksbeskrivningar
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samt om ansökan i anslutning till detta och
bestyrkandet av överensstämmelse med kra-
ven.
Genom förordning av miljöministeriet
utfärdas närmare bestämmelser även om
CE-märkningen av byggprodukter och om det
intyg och den försäkran om överensstäm-
melse med kraven som avses i byggprodukt-
direktivet.
Genom förordning av miljöministeriet kan
utfärdas bestämmelser också om information
i fråga om beslut som gäller europeiskt
tekniskt godkännande eller typgodkännande
eller certifiering av bruksbeskrivningar.

32 §

Sökande av ändring i beslut av ett bemyndigat
eller godkänt organ

En part som är missnöjd med ett beslut som
på hans ansökan eller angående honom
meddelats av ett godkännandeorgan eller
något annat bemyndigat organ eller ett god-
känt certifieringsorgan, kontrollorgan eller
provningslaboratorium kan inom 30 dagar
från delfåendet av beslutet hos beslutsfattaren
yrka att beslutet rättas.
I ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande
har avslagits kan ändring sökas hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som bestäms i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
I fråga om behandlingen av ett rättelse-
yrkande tillämpas lagen om förvaltningsför-
farande.

33 §

Sökande av ändring i ministeriets beslut

I ett beslut som miljöministeriet fattat med

stöd av denna lag söks ändring hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som bestäms i
förvaltningsprocesslagen.

34 §

Ömsesidigt godkännande av intyg

Ett organ som i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
godkänts för motsvarande uppgifter kan med-
dela i denna lag avsett typgodkännande enligt
markanvändnings- och bygglagen och be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den
samt certifiera bruksbeskrivningar.
Ett organ som i ett annat land inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
godkänts för motsvarande uppgifter kan ut-
föra de uppgifter som krävs vid det godkän-
nande av byggprodukter som föreskrivs i
denna lag.
Miljöministeriet lämnar på ansökan infor-

mation om de organ som på ett sätt som
motsvarar bestämmelserna i denna lag har
tillsatts för uppgiften i andra länder inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

35 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
Beslut av ministeriet som gäller bemyndi-

gande av organ att meddela europeiskt tek-
niskt godkännande eller godkännande av
certifieringsorgan, kontrollorgan och prov-
ningslaboratorier att utföra uppgifter enligt
denna lag och som meddelats före ikraftträ-
dandet av denna lag är i kraft till dess något
annat bestäms med stöd av denna lag.

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jari Koskinen
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Lag

Nr 231

om ändring av 148 § markanvändnings- och bygglagen

Given i Helsingfors den 13 mars 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 148 § som
följer:

148 §

Typgodkännande

En konstruktion, en byggnadsdel eller en
förnödenhet, en produkt eller en anordning
som är avsedd att bli fast ansluten till en
byggnad, kan av vederbörande ministerium
på ansökan godkännas för viss tid för att
användas vid byggande (typgodkännande). I
samband med godkännandet kan också un-
dantag från bestämmelserna om byggande
medges. Ministeriet kan bemyndiga ett organ
som uppfyller behöriga krav att meddela
typgodkännande. Organet kan i samband med
godkännandet emellertid inte avvika från
bestämmelserna om byggande.
Ett kontrollorgan, som godkänts av mini-
steriet eller ett organ som meddelar godkän-

nande, övervakar fortlöpande kvaliteten på de
typgodkända produkterna. Ett typgodkän-
nande skall återkallas om detta konstateras
vara befogat på grund av missförhållanden i
fråga om tillverkningen eller kvalitetskon-
trollen av produkten. Godkännandet återkal-
las av ministeriet eller det godkännandeorgan
som meddelat godkännandet.
I lagen om godkännande av byggprodukter

(230/2003) och i förordning av ministeriet
som utfärdats med stöd av den föreskrivs om
bemyndigandet av organ samt om förfarandet
vid meddelande och återkallande av typgod-
kännande samt om godkännandet av kontroll-
organ och förfarandet vid kontrollerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 13 mars 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jari KoskinenRP 227/2002
MiUB 21/2002
RSv 249/2002
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