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L a g

515/2013

om ändring av 4 och 10 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och
tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och an-

vändning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen

om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om
deras förstöring (346/1997) 4 § 1 mom. och 10 § 1 mom., sådana de lyder i lag 902/2010, som
följer:

4 §

Verksamhet som är beroende av tillstånd

Produktion, förvärv, lagring och använd-
ning av kemikalier och utgångsämnen som
finns upptagna på lista 1 i konventionens
bilaga om kemikalier är tillåtet i Finland en-
dast med tillstånd av Säkerhets- och utveck-
lingscentret för läkemedelsområdet, om den
sammanlagda mängden av kemikalier på lista
1 överstiger 100 gram om året för varje verk-
samhetsidkare och anläggning. Införsel och
leverans till finskt territorium av kemikalier
och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av
mängderna, tillåtet endast med tillstånd av
Säkerhets- och utvecklingscentret för läke-
medelsområdet. Sådant tillstånd krävs dock
inte av institutet eller av Försvarsmaktens
forskningsanstalt.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Import och export av kemikalier

De kemikalier och utgångsämnen som är
upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens
bilaga om kemikalier får föras in endast från
stater som är parter i konventionen. Detta
förbud gäller dock inte prov som institutet
eller Försvarsmaktens forskningsanstalt tar
emot efter förhandskonsultation med utrikes-
ministeriet för undersökningar som gäller ve-
rifikation av kemikalier som omfattas av til-
lämpningsområdet för konventionen. De ke-
mikalier som är upptagna på lista 1 i bilagan
om kemikalier får inte föras ut eller levereras
till andra stater än de som är parter i konven-
tionen. De kemikalier och utgångsämnen som
är upptagna på lista 2 får inte föras ut eller
levereras till andra stater än de som är parter i
konventionen, med undantag för vad som
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bestäms i lagen om kontroll av export av
produkter med dubbel användning
(562/1996) och i rådets förordning (EG) nr
428/2009 om upprättande av en gemenskaps-
ordning för kontroll av export, överföring,

förmedling och transitering av produkter med
dubbla användningsområden.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Nådendal den 28 juni 2013
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