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457/2016

Lag
om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016) 1, 2 och 5 § som

följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av över-
ensstämmelsen med kraven för produkter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen
om mätinstrument (707/2011), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), lagen om
pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), elsäkerhetslagen
(410/1996), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005) och 30 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014) som anmälda organ och
om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om ett nationellt system för ackreditering av organ för bedömning av
överensstämmelse med kraven finns i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos
tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

Bestämmelser om marknadskontrollen av radioutrustning finns i 30 kap. i informations-
samhällsbalken. 

5 §

Behörig myndighet

Arbets- och näringsministeriet är behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda
organ utse organ för bedömning av sådana produkters överensstämmelse med kraven som
omfattas av tillämpningsområdet för lagen om mätinstrument, lagen om tryckbärande an-
ordningar, lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, elsäkerhetsla-
gen och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Ar-
bets- och näringsministeriet övervakar de anmälda organ som det har godkänt.

Kommunikationsverket är behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda organ
utse organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för produkter som hör till til-
lämpningsområdet för informationssamhällsbalken. De behöriga myndigheterna överva-
kar de anmälda organ som de har godkänt.
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