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Utgiven i Helsingfors den 20 november 2012

Republikens presidents förordning

628/2012

om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör växtskyddsmedel

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen
för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004,
samt med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Tillämpningsområde

Säkerhets- och kemikalieverket, Livsmed-
elssäkerhetsverket, Skogsforskningsinstitutet
samt Forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomi svarar i landskapet Åland
för skötseln av de förvaltningsuppgifter som
gäller framställning och användning av gifter
och som enligt 30 § 8 punkten i självstyrelse-
lagen för Åland (1144/1991) ankommer på
Ålands landskapsregering, till den del det
gäller uppgifter som anges i denna förord-
ning.

2 §

Ansvarsområdet för Säkerhets- och
kemikalieverket

Säkerhets- och kemikalieverket ska i land-
skapet Åland

1) i enlighet med 5 § i lagen om växt-
skyddsmedel (1563/2011) ge produktgodkän-
nanden för utsläppande på marknaden och
användning av växtskyddsmedel,

2) i enlighet med 18 § i lagen om växt-

skyddsmedel godkänna institutioner som tes-
tar den biologiska effektiviteten och använd-
barheten av växtskyddsmedel samt återkalla
godkännanden,

3) i enlighet med 19 § i lagen om växt-
skyddsmedel bevilja och återkalla tillstånd
för sådana försök i forsknings- och utveck-
lingssyfte som förutsätter att ett växtskydds-
medel som inte är godkänt släpps ut i miljön.

3 §

Ansvarsområdet för Livsmedelssäkerhetsver-
ket, Skogsforskningsinstitutet och Forsk-
ningscentralen för jordbruk och livsmedels-

ekonomi

Livsmedelssäkerhetsverket, Skogsforsk-
ningsinstitutet och Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi ska i land-
skapet Åland sköta de uppgifter som anges i
27 § i lagen om växtskyddsmedel.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2012.



Genom denna förordning upphävs repu-
blikens presidents förordning om skötseln i

landskapet Åland av vissa förvaltningsupp-
gifter som rör växtskyddsmedel (565/2011).

Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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