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om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Föredragen för Republikens President1 den 10 mars 2017

Utfärdad i Mariehamn den 1 juni 2017

1 Lagens 2 § 2 mom. förordnades att förfalla. 
2 LF nr 2/2016-2017
 SMU bet. nr 3/2016-2017

 I enlighet med lagtingets beslut2 föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

 Lag om anmälda organ för vissa produkt-
grupper (FFS 278/2016) ska tillämpas i land-
skapet med de avvikelser som anges i denna lag.
 Ändringar i lagen om anmälda organ för vis-
sa produktgrupper ska tillämpas i landskapet 
från det att de träder i kraft i riket om inte annat 
följer av denna lag.
 Denna lag innehåller bestämmelser om god-
kännande av organ för bedömning av överens-
stämmelse med kraven för produkter som om-
fattas av tillämpningsområdet för landskapsla-
gen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets 
hissäkerhetslag, landskapslagen (2017:43) om 
tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
pyrotekniska artiklars överensstämmelse med 
kraven, landskapslagen (2017:45) om tillämp-
ning på Åland av lagen om överensstämmelse 
med kraven för utrustning och säkerhetssystem 

som är avsedda för användning i explosionsfar-
liga omgivningar, landskapslagen (2017:46) om 
tillämpning på Åland av lagen om explosiva 
varors överensstämmelse med kraven och land-
skapslagen (2017:38) om tillämpning på Åland 
av rikets elsäkerhetslag som anmälda organ 
och om de skyldigheter som gäller dessa organs 
verksamhet.

2 §
Myndighetsutövning

 Med avvikelse från 5 § 1 mom. i lagen om 
anmälda organ för vissa produktgrupper, är 
landskapsregeringen i fråga om ett på Åland 
etablerat organ behörig myndighet, om ansö-
kan gäller att till anmälda organ utse organ för 
bedömning av sådana produkters överensstäm-
melse med kraven som omfattas av tillämp-
ningsområdet för de författningar som avses i 
1 § 3 mom. Landskapsregeringen övervakar de 
anmälda organ som den har godkänt.
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3 §
Hänvisning i rikslag

 Hänvisningar i lagen om anmälda organ för 
vissa produktgrupper till bestämmelser i riks-
lagstiftningen ska inom landskapets behörig-
het i landskapet avse motsvarande bestäm-
melser i landskapslagstiftningen.

4 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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