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DEFINITION AV PRODUCENT
En producent som omfattas av producentansvar definieras i 48 och 66 a § i avfallslagen
(646/2011) samt i följande av statsrådets förordningar som föreskrivs med stöd av
avfallslagen: förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (518/2004), förordningen
om skrotfordon (581/2004), förordningen om batterier och ackumulatorer (520/2014),
förordningen om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(519/2014), förordningen om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013)
och förordningen om separat insamling och materialåtervinning av returpapper (528/2013).
Lagstiftningen om däck och papper är helt och hållet nationell, men bestämmelserna om de
övriga branscherna grundar sig på motsvarande EG-direktiv.
Vid definition av en ansvarsfull producent ska följande faktorer beaktas:
•

Producenten ska definieras enligt lag

•

En produkt ska alltid ha endast en ansvarig instans

•

Avfallslagen kan tillämpas endast i Finland

•

Ett varumärke kan ha flera producenter – parallellimport

Med beaktande av ovan nämnda faktorer ger NTM-centralen i Birkaland följande riktlinjer i
fråga om en producent som omfattas av producentansvar på det finska fastlandet:
Producent anses vara:
•

en finländsk* tillverkare eller en utländsk aktörs filial** i Finland som tillverkar
produkter för den finska marknaden

•

en finländsk* importör eller en utländsk aktörs filial** i Finland som är
importör för den finska marknaden

•

en finländsk* aktör eller en utländsk aktörs filial i Finland som regummerar
däck eller förpackar produkter och som säljer produkter för den finska
marknaden

•

en finländsk distributör som säljer elektriska och elektroniska produkter för
den finska marknaden under eget namn eller varumärke

•

en aktör som är etablerad i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i
ett tredje land och säljer elektriska och elektroniska produkter direkt till
användare i Finland genom distanshandel

* med finländskt företag avses här ett sådant företag som finns antecknat i Patent- och
registerstyrelsens handelsregister och som har ett finskt FO-nummer och vars hemort
ligger i Finland.
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** med utländsk näringsidkares filial avses en del av en utländsk sammanslutning eller
stiftelse som bedriver kontinuerlig affärs- eller yrkesverksamhet i Finland vid ett permanent
verksamhetsställe i Finland i en utländsk sammanslutnings eller stiftelses namn och för
dess räkning och som finns antecknad som filial i Patent- och registerstyrelsens
handelsregister.

Producentens skyldigheter gällande distansförsäljning
En utländsk distansförsäljare av elektriska och elektroniska produkter ska enligt 17 artikeln
2 punkten i direktiv 2012/19/EU samt enligt 66 a § 1 mom. i avfallslagen som föreskrivits
med stöd av detta utnämnda ett behörigt ombud*** etablerat i Finland som svarar för
produktansvaret för de produkter som den utländska distansförsäljaren inför på den finska
marknaden. På motsvarande sätt kan andra utländska aktörer inom elektricitets- och
elektronikbranschen frivilligt enligt 17 artikeln 2 punkten i samma direktiv samt enligt 66 a §
2 mom. i avfallslagen som föreskrivits med stöd av detta utnämna ett behörigt ombud
etablerat i Finland som för den finländska producentens räkning svarar för dennes
producentansvarsskyldigheter i Finland. Ett i Finland etablerat ombud är inte en producent,
men i avfallslagstiftningen jämställs ombudet med producenten.
I övriga producentansvarsbranscher finns inga motsvarande direktivbestämmelser, varför
det inte är möjligt att utnämna ett behörigt ombud i andra branscher.
*** Med behörigt ombud etablerat i Finland avses här ett sådant företag eller en sådan
sammanslutning som finns antecknat/antecknad i Patent- och registerstyrelsens företagsoch organisationsdatasystem och som har ett finskt FO-nummer och vars hemort ligger i
Finland, eller en utländsk sammanslutnings eller stiftelses filial som finns antecknad i
Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem och som har en finsk
personbeteckning och vars hemort ligger i Finland.
Bildande av och hörande till producentsammanslutning
Endast producenter får bilda en producentsammanslutning och endast producenter och
behöriga ombud får höra till den (62 och 66 a § i avfallslagen).
Eftersom endast finländska företag och utländska företags filialer i Finland anses vara
producenter, får andra utländska företag inte bilda eller höra till en
producentsammanslutning. Om det bland dem som bildar en producentsammanslutning
eller som hör till en producentsammanslutning finns andra än producenter, kan
producentsammanslutningen enligt 102 § 2 mom. 1 punkten inte godkännas som
producentsammanslutning. Inte heller behöriga ombud får enligt avfallslagen bilda
producentsammanslutningar.
Dessa riktlinjer gäller det finska fastlandet. I fråga om Åland kan de åländska
myndigheterna upprätta egna riktlinjer enligt åländsk lagstiftning.
Dessa riktlinjer uppdateras vid behov.
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