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Lag
om ändring av lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 2, 24 och 27 §, av dem 24 § sådan den

lyder delvis ändrad i lag 372/2018 och 27 § sådan den lyder i lag 372/2018, som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om allmänna krav på växtskyddsmedel, utbildning
och examen, utrustning för spridning av växtskyddsmedel och testning av utrustningen,
utövande av verksamhet, myndigheter och deras uppgifter, tillsyn samt administrativa
tvångsmedel och påföljder.

Denna lag tillämpas också
1) på tillsynen över efterlevnaden av samt annan verkställighet av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på mark-
naden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, nedan växt-
skyddsmedelsförordningen, och

2) på verkställigheten av andra kapitel än kapitel V i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livs-
medel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direk-
tiv 91/414/EEG, nedan gränsvärdesförordningen.

24 §

Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för verkställigheten av växtskyddsmedelsförord-
ningen och denna lag, för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser
som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och för organiseringen av
tillsynen när det gäller tillverkning, import, utsläppande på marknaden, marknadsföring
samt importörers och distributörers hantering och lagring av växtskyddsmedel. Säkerhets-
och kemikalieverket ska även utöva sådan annan tillsyn över växtskyddsmedel som inte
enligt gällande bestämmelser ska utövas av Livsmedelsverket.

Säkerhets- och kemikalieverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 75.1 och
den myndighet som avses i artikel 75.2 i växtskyddsmedelsförordningen. Verket är behö-
rig myndighet vid åtgärder som gäller verkställigheten av kapitlen II–IV och VI–X i
gränsvärdesförordningen.

I fråga om användningen av växtskyddsmedel samt i fråga om hantering och lagring i
samband med den svarar Livsmedelsverket för verkställigheten av växtskyddsmedelsför-
ordningen och denna lag samt för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestäm-
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melser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den samt för organise-
ringen av tillsynen. Vid tillsynen anlitar Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna.

Vid sidan om Säkerhets- och kemikalieverket övervakar Tullen importen och exporten
av växtskyddsmedel.

27 §

Sakkunnigmyndighet

Naturresursinstitutet ger utlåtanden till Säkerhets- och kemikalieverket om den biolo-
giska effektiviteten och användbarheten av ämnen och preparat som är avsedda som växt-
skyddsmedel i syfte att utreda förutsättningarna för godkännande av ämnena och prepara-
ten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019
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