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Laki
kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 2, 24 ja 27 §, sellaisina kuin

niistä ovat 24 § osaksi laissa 372/2018 ja 27 § laissa 372/2018, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kasvinsuojeluaineita koskevista yleisistä vaatimuksista, koulu-
tuksesta ja tutkinnosta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineistä ja niiden testauksesta, toi-
minnan harjoittamisesta, viranomaisista ja niiden tehtävistä, valvonnasta sekä hallinnolli-
sista pakkokeinoista ja seuraamuksista.

Tätä lakia sovelletaan myös:
1) kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien

79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009, jäljempänä kasvinsuojeluaineasetus, noudattamisen val-
vontaan ja muuhun asetuksen täytäntöönpanoon; sekä

2) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005, jäljempänä jäämä-
asetus, muiden kuin V luvun täytäntöönpanoon.

24 §

Valvontaviranomaiset

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjes-
tämisestä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kasvinsuojeluaineiden valmistuksen,
maahantuonnin, markkinoille saattamisen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja jakeli-
joiden suorittaman käsittelyn ja varastoinnin osalta. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
kuuluu myös muu kasvinsuojeluaineiden valvonta, jota ei ole säädetty Ruokaviraston teh-
täväksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kasvinsuojeluaineasetuksen 75 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen ja 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen. Virasto
on toimivaltainen viranomainen toimissa, jotka koskevat jäämäasetuksen II–IV ja VI–X
lukujen täytäntöönpanoa.

Kasvinsuojeluaineasetuksen ja tämän lain täytäntöönpanosta sekä tämän lain ja sen no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta ja valvonnan järjes-
tämisestä vastaa Ruokavirasto kasvinsuojeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä tapah-
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tuvan käsittelyn ja varastoinnin osalta. Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Kasvinsuojeluaineiden maahantuontia ja maastavientiä valvoo Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston ohella Tulli.

27 §

Asiantuntijaviranomainen

Luonnonvarakeskus antaa kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen aineiden ja valmisteiden
hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi lausuntonsa Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle aineiden ja valmisteiden biologisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta.
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