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Lag
om ändring av lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 20 §, den finska språkdräkten i rubri-

ken för 24 §, 24 § 1 mom., 25, 27, 29, 36, 38–40, 42, 46 och 47 §,
av dem 20 § sådan den lyder i lag 1089/2013, 27 § sådan den lyder i lag 564/2014 och

46 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 564/2014, som följer:

20 §

Spridning av växtskyddsmedel genom flygbesprutning

Spridning av växtskyddsmedel från luftfartyg är förbjuden.
Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. får
1) Livsmedelsverket besluta om bekämpning av skadegörare genom flygbesprutning

med växtskyddsmedel när verket beslutar om åtgärder för att bekämpa skadegörare eller
förhindra att de sprids så som föreskrivs i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003),
om skadegöraren medför ett omedelbart hot mot växters sundhet och skadegöraren inte
skäligen kan bekämpas effektivt på något annat sätt eller spridningen av den förhindras,

2) jord- och skogsbruksministeriet på framställning av en regionenhet vid Finlands
skogscentral besluta om flygbesprutning med växtskyddsmedel för att bekämpa omfattan-
de skogsskador på växande träd i skog när ministeriet beslutar om åtgärder i enlighet med
lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) i syfte att förhindra att skogsskador
sprids eller uppkommer, om skogsskador inte skäligen kan förhindras effektivt på något
annat sätt.

Ett beslut om flygbesprutning med växtskyddsmedel ska innehålla uppgifter om sprid-
ningsområdet, bekämpningsåtgärderna och deras tidpunkt samt om det växtskyddsmedel
som används vid bekämpningen.

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 av växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemi-
kalieverket ska även utöva sådan annan tillsyn över växtskyddsmedel som inte enligt gäl-
lande 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. I fråga om användningen av växtskyddsme-
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del, samt i fråga om hantering och lagring i samband med den, svarar Livsmedelsverket
för verkställigheten av växtskyddsmedelsförordningen och denna lag samt för tillsynen
över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som
meddelats med stöd av den, samt för organiseringen av tillsynen. Vid tillsynen anlitar
Livsmedelsverket närings-, trafik- och miljöcentralerna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 §

Auktoriserade inspektörer

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan vid tillsynen anlita inspek-
törer som verken skriftligen har bemyndigat för uppdraget och som verken övervakar.
Auktoriserade inspektörer ska ha den yrkeskompetens inom området för växtskyddsmedel
som krävs för uppdraget eller annan yrkeskompetens som behövs för tillsynen över efter-
levnaden av denna lag.

På auktoriserade inspektörer tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. En auktoriserad inspektör
ska visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande, om verksamhetsutövaren kräver
det.

27 §

Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

I syfte att utreda förutsättningarna för godkännande 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 Sä-
kerhets- och kemikalieverket om förutsättningarna för godkännande enligt följande:

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

2) Livsmedelsverket när det gäller att analysera och bedöma rester av växtskyddsme-
del som förekommer i växtprodukter och animaliska produkter, när det gäller att utarbeta
förslag för Europeiska unionen om gränsvärden för rester av växtskyddsmedel och när det
gäller kemiska analyser samt fysikaliska och tekniska test av växtskyddsmedel.

29 §

Tillsynsplan

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket ska årligen utarbeta en plan för
att organisera tillsynen. När tillsynen planeras ska verken samarbeta med Tullen.

I tillsynsplanen ska det bestämmas vilka kontroller som ska utföras hos tillsynsobjekten
och hur ofta kontrollerna ska utföras. I planen ska det också anges hur tillsynsobjektens
risker har bedömts och hur planen bedöms bli genomförd.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanen och dess innehåll får utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.

36 §

Offentliggörande av tillsynsresultat

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket offentliggör tillsynsresultaten.
Sekretessbelagda uppgifter som avses i 32 § får dock inte offentliggöras.

Närmare bestämmelser om offentliggörande av tillsynsresultaten får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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38 §

Förbud

Säkerhets- och kemikalieverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom.
förbjuda

1) att ett växtskyddsmedel tillverkas, lagras, släpps ut på marknaden, används, impor-
teras eller exporteras, om växtskyddsmedlet inte uppfyller de krav som föreskrivs i växt-
skyddsmedelsförordningen eller denna lag eller i bestämmelser eller föreskrifter som ut-
färdats med stöd av dem,

2) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om växtskyddsmed-
let med fog kan misstänkas medföra omedelbar fara för eller omedelbart hot mot männ-
iskors eller djurs hälsa eller miljön,

3) att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden eller används, om det i märkningen
på preparatets förpackning finns en sådan brist eller ett sådant fel som kan medföra fara
för människors eller djurs hälsa eller miljön.

Livsmedelsverket kan i enlighet med sin behörighet enligt 24 § 1 mom. förbjuda
1) att ett växtskyddsmedel lagras, behandlas och används, om växtskyddsmedlet inte

uppfyller de krav som föreskrivs i växtskyddsmedelsförordningen eller denna lag eller i
bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem,

2) att obärgad skörd som har behandlats med växtskyddsmedel används som livsmedel
eller djurfoder, om användningen kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa.

Förbudet ska återkallas utan dröjsmål om den brist eller det missförhållande som förbu-
det grundade sig på har avhjälpts eller om förbudet annars inte längre behövs.

Om ärendet inte tål dröjsmål kan en i 24 § avsedd tillsynsmyndighet utfärda ett tempo-
rärt förbud. Om det temporära förbudet utfärdas av någon annan myndighet än Säkerhets-
och kemikalieverket eller Livsmedelsverket, ska det temporära förbudet utan dröjsmål fö-
ras över för avgörande antingen till Säkerhets- och kemikalieverket eller Livsmedelsver-
ket beroende på vilken myndighet som enligt denna paragraf och 24 § 1 mom. är behörig
i ärendet. Förbudet förfaller om det behöriga verket inte fattar ett beslut enligt 1 eller
2 mom. i denna paragraf inom en vecka från det att det temporära förbudet meddelades.

39 §

Föreläggande om bortskaffande eller utförsel

Om tillverkning, lagring, utsläppande på marknaden, användning, import eller export
av ett växtskyddsmedel har förbjudits med stöd av 38 § 1 mom. 1 punkten, kan Säkerhets-
och kemikalieverket besluta att växtskyddsmedlet ska bearbetas på nytt på det sätt som
verket godkänner, bortskaffas eller återsändas till det land från vilket det förts in i Finland.

Om användningen av obärgad skörd som livsmedel eller djurfoder har förbjudits med
stöd av 38 § 2 mom. 2 punkten, kan Livsmedelsverket besluta att den obärgade skörden
ska bortskaffas.

Ett beslut som avses i 1 och 2 mom. kan förenas med villkor för det förfarande som ska
iakttas vid verkställigheten av beslutet. En verksamhetsutövare vars felaktiga förfarande
har föranlett ett föreläggande om bortskaffande eller utförsel svarar för kostnaderna för
verkställigheten.

40 §

Vite och tvångsutförande

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket kan förena ett föreläggande som
avses i 37 §, ett förbud som avses i 38 § 1 eller 2 mom. och ett föreläggande om bortskaf-
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fande eller utförsel som avses i 39 § med vite eller med hot om att den försummade åtgär-
den vidtas på den försumliges bekostnad.

En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter i enlighet med denna lag får inte för-
enas med vite, om det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna
hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke.

Bestämmelser om vite och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

42 §

Polisanmälan

Säkerhets- och kemikalieverket ska för sina auktoriserade inspektörers räkning göra po-
lisanmälan om en misstänkt växtskyddsmedelsförseelse. Livsmedelsverket ska göra an-
mälan för sina auktoriserade inspektörers och närings-, trafik- och miljöcentralernas räk-
ning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet ska anses vara uppen-
bart ringa.

46 §

Avgifter

Bestämmelser om avgifter som tas ut till staten för en myndighets prestationer enligt
denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgiften för produktgodkännande av ett växtskyddsmedel nedsätts med 45 procent, om
den sammanlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är
högst 5 000 hektar när ansökan om godkännande görs, och med 70 procent, om den sam-
manlagda odlingsarealen för de grödor som växtskyddsmedlet är avsett för är högst 2 000
hektar när ansökan om godkännande görs.

Vid fastställandet av den sammanlagda odlingsarealen för grödor används Finlands of-
ficiella statistik över odlingsarealen för trädgårdsväxter och jordbruksgrödor som public-
eras av Naturresursinstitutet, samt den statistik över skogsodlingsmaterial som Livsmed-
elsverket för. Som odlingsareal används medeltalet av uppgifterna för de fem senaste åren.

47 §

Arvoden och kostnadsersättningar

Säkerhets- och kemikalieverket och Livsmedelsverket betalar arvoden och kostnadser-
sättningar till sina auktoriserade inspektörer för de kontroller som avses i denna lag.

Utbildningsanordnare enligt 9 §, examensanordnare enligt 11 § och testare enligt 13 §
av utrustning för spridning av växtskyddsmedel har rätt att ta ut en skälig ersättning för
sina tjänster hos användarna.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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