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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 26 § och 27 § samt 46 § 3 mom. som

följer:

26 §

Statistikmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket ska fram-
ställa sådan statistik som avses i artikel 1.2
första strecksatsen i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om sta-
tistik om bekämpningsmedel över på mark-
naden utsläppta årliga mängder växtskydds-
medel i enlighet med bilaga I till den förord-
ningen.

Naturresursinstitutet ska framställa sådan
statistik som avses i artikel 1.2 andra streck-
satsen i den förordning som nämns i 1 mom.
över årliga förbrukade mängder växtskydds-
medel inom jordbruket i enlighet med bilaga
II till den förordningen.

27 §

Sakkunnigmyndigheter och sakkunnigin-
rättningar

I syfte att utreda förutsättningarna för god-
kännande av ämnen och preparat som är av-
sedda som växtskyddsmedel är de statliga
myndigheter och inrättningar som nämns
nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana

ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till
Säkerhets- och kemikalieverket om förutsätt-
ningarna för godkännande enligt följande:

1) Naturresursinstitutet när det gäller att
bedöma den biologiska effektiviteten och an-
vändbarheten,

2) Livsmedelssäkerhetsverket när det gäl-
ler att analysera och bedöma rester av växt-
skyddsmedel som förekommer i växtproduk-
ter och animaliska produkter, när det gäller
att utarbeta förslag för Europeiska unionen
om gränsvärden för rester av växtskyddsme-
del och när det gäller kemiska analyser samt
fysikaliska och tekniska test av växtskydds-
medel.

46 §

Avgifter

— — — — — — — — — — — — —
Vid fastställandet av den sammanlagda od-

lingsarealen för grödor används Finlands of-
ficiella statistik över odlingsarealen för träd-
gårdsväxter (Trädgårdsstatistik) och för jord-
bruksgrödor (Utnyttjad jordbruksareal) som
Naturresursinstitutet för, samt den statistik
över skogsodlingsmaterial som Livsmedels-
säkerhetsverket för. Som odlingsareal an-
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vänds medeltalet av uppgifterna för de fem
senaste åren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Nådendal den 27 juni 2014
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