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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen 

angående tillämpning i landskapet Aland av 

vissa riksförfattningar rörande bekämpnings

medel. 

Genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av vissa riksför

fattningar rörande bekämpningsmedel (20/82), nedan kallad landskapslagen, har rikslag

stiftningen om bekämpningsmedel med endast mindre avvikelser bringats i kraft i 

landskapet. De riksförfattningar som enligt 1 § landskapslagen skall tillämpas i 

landskapet är lagen om bekämpningsmedel (FFS 327 /69) och förordningen om bekämp

ningsmedel (FFS 93/70). 

Genom en lag av den 10 februari 1984 (FFS 159/84) har lagen om bekämpnings

medel ändrats. De ändrade bestämmelserna gäller direkt med stöd av landskapslagens 1 

§ 2 mom. även i landskapet. Genom lagändringen har bl.a. bestämmelserna om 

godkännande av bekämpningsmedel gjorts klarare. I lagen stadgas på vilka grunder 

bekämpningsmedel kan tillåtas. Vid förhandskontroll av bekämpningsmedel skall 

avseende fästas särskilt på de risker medlet kan innebära såväl för hälsan som för 

miljön. Ett tillstånd kan även återkallas. En förutsättning för försäljning och användning 

av bekämpningsmedel är att preparatet har registrerats. 

I anslutning till den ovannämnda lagändringen har förordningen om bekämpnings

medel från är 1970 upphävts och en ny förordning utfärdats (FFS 211/84). Den nya 

förordningen innehåller närmare bestämmelser om bl.a. ansökan om registrering av 

bekämpningsmedel och den utredning som skall presteras, om godkännande av bekämp

ningsmedel, om försäljningshölje för bekämpningsmedel samt om transport, förvaring, 

försäljning och användning av bekämpningsmedel. Landskapsstyrelsen föreslår att 1 § 1 

mom. landskapslagen ändras så att den nya förordningen om bekämpningsmedel bringas i 

kraft i landskapet. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Aland av 

vissa riksförfattningar rörande bekämpningsmedel 
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I enlighet med landstingets beslut ändras l § l mom. landskapslagen den 21 april 

1982 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande 

bekämpningsmedel (20/82), som följer: 

1 §. 

Lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (FFS 327 /69) och förordningen den 24 

februari 1984- om bekämpningsmedel (FFS 211/84) skall med i denna lag angivna 

avvikelser äga tillämpning i landskapet Åland. 

------ - - -- -. - - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - --- - - - -- - - -

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 17 december 1985. 

Vicelantråd Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Birgitta Björkqvist. 
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Förordning 
om bekämpningsmedel 

Given i Helsingfors den 24 februari 1984 

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 4 b och 11 §§ lagen den 2.~ 
maj 1969 om bekämpningsmedel (327169). av dessa lagrum 4 b § sådan den lyder i lag av den 10 
februari 1984 (159/84): 

1 kap. 

Bekämpningsmedelsnämnden 

l § 
Statsrådet tillsätter vid föredragning från jord

och skogsbruksministeriet en bekämpningsme
delsnämnd för tre år i sänder. 

Bekämpningsmedelsriämnden har till uppgift 
att beträffande preparat som är avsedda som 
bekämpningsmedel besluta om godkännande av 
dem som bekämpningsmedel. Nämnden beslutar 
om begränsningarna och villkoren i fråga om 
användningen av bekämpningsmedel samt utför 
andra sådana uppgifter som enligt stadganden 
och bestämmelser ankommer på den. 

2 § 
Till bekämpningsmedelsnämnden hör en ord

förande och en vice.ordförande samt sex medlem
mar jämte personliga suppleanter. 

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och 
viceordförande, vilka skall kunna anses opartiska 
i ärenden som gäller bekämpningsmedel, för
ordnas av statsrådet. Nämndens medlemmar 
skall representera jord- och skogsbruksministe
riet, miljöministeriet, jordbruksstyrelsen, nä
ringsstyrelsen, medicinalstyrelsen och arbe
tarskyddsstyrelsen. 

3 § 
Bekämpningsmedelsnämnden har en arbets

sektion till vilken hör nämndens ordförande och 
de medlemmar som i nämnden representerar 
jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet 
och medicinalstyrelsen. 

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande är 
ordförande i arbetssektionen och nämndens vice
ordförande är hans suppleant. Suppleanter för 
medlemmarna i arbetssektionen är deras person
liga suppleanter i nämnden. 

4 § 
Statsrådet utfärdar närmare bestämmelser om 

handläggningen av ärenden i bekämpningsme
delsnämnden och om arbetssektionens uppgifter. 

2 kap. 

Inrättningar som utför kontroll 
5 § 

För utredande av förutsättningarna för god
kännande av preparat som är avsedda som be
kämpningsmedel är nedan nämnda statliga myn
digheter och inrättningar på begäran av jord
bruksstyrelsen skyldiga att utföra kontroll och 
bedömning av dylika preparat samt att avge 
utlåtanden om dem som följer: 

- för utredande av preparatens biologiska 
effekt och brukbarhet, lantbrukets forsknings
central, och beträffande preparat som används i 
skogshushållningen, skogsforskningsinstit1;1te~; 

- för kemisk och fysikalisk kontroll av prepa
rat samt för bestämning av rester i växtprodukter. 
statens lantbrukskemiska anstalt. beträffandt· 
djurprodukter, statens veterinärmedicinska an
stalt; 

- för bedömning av preparatens verkningar 
på hälsan, medicinalstyrelsen; 

- för bedömning av preparatens arbetshygie
niska men, arbetarskyddsstyrelsen; 

- för bedömning av preparatens verkningar 
på miljön, miljöministeriet. 

Kostnader som förorsakas av kontroller och 
bedömningar bestrids genom avgifter som upp· 
bärs av sökanden, på det sätt som särskilt är 
stadgat. 

3 kap. 
Ansökan qm registrering och handläggning där:n· 

6 § 
I 4 § lagen om bekämpningsmedel avsedd 

registrering av preparat söks hos jordbruksstyrel· 
sen på blankett som godkänts av bekämpnings
medelsnämnden. Ansökningen tillställs jord· 
bruksstyrelsen i tre exemplar. 

Sökanden skall tillhandahålla utredningar 1>nl 
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preparatets och den verksamma substansens ke
miska och fysikaliska egenskaper, preparatets an
vändningssätt och effektivitet samt de rester som 
förorsakas av användningen, preparatets och den 
verksamma substansens giftighet för försöksdjur 
samt eventuella menliga verkningar för männi
skor och nyttodjur jämte anvisningar om diagnos 
och vård, preparatets och den verksamma sub
stansens verkningar p:\ naturen och annan miljö, 
förslag till hur försäljningshöljet skall förstöras 
samt övriga uppgifter som kan anses behövliga 
för handläggningen av ärendet i nämnden. 

I ansökningen kan lämnas uppgifter om såda
na i Finland och utomlands utförda, jämförbara 
försök med preparatet som utvisar preparatets 
biologiska effektivitet och brukbarhet. 

Förutom ansökan skall sökanden tillhandahålla 
för kontrollen erforderlig mängd av ifrågavarande 
preparat. Dessutom skall sökanden tillställa sta
tens lantbrukskemiska anstalt ett preparatprov, 
analytiska standarder för de verksamma substan
serna i preparatet samt beskrivning av den metod 
som tillverkaren använder för analys av prepara
tet och av metoderna för analys av de verksamma 
substansernas rester i de växter med vilka för
söken utförs. 

7 § 
Jordbruksstyrelsen skaJI göra anmälan om an

sökan till bekämpningsmedelsnämnden samt till 
anmälan foga sitt förslag till kontrollprogram. 
Nämnden beslutar om vilka kontroller preparatet 
skall underkastas. Bekämpningsmedelsnämnden 
kan besluta an avgöra ärendet även utan kontrol
ler. 

4 kap. 

Kontroll 

8 § 
Jordbruksstyrdsen skall uppmana i 5 § avsedda 

inrättningar och myndigheter att utföra sldana 
kontroller som avses i 7 § och att på basen av 
resultaten av kontrollerna avge utlåtanden om 
förutsättningarna för godkänmmde. 

Sedan jordbruksstyrelsen mottagit i l mom. 
avsedda utlåtanden skall den utan dröjsmål till
ställa bckämpningsmedelsnämnden ansökningen 
och utlåtandena. 

5 kap. 

Godkännande, rorklaring och registrering 

9 § 
Bekämpningsmedelsnämnden skall omedel

bart göra anmälan till jordbruksstyrelsen och 

sökanden om beslut som gäller godkännande av 
bekämpningsmedel. Jordbruksstyrelsen skall göra 
anteckning om beslutet i nedan i 12 § nämnt 
bekämpningsmedelsregister. 

Beträffande i 4 § 1 mom. lagen om bekämp
ningsmedel och 2 § 1 mom. lagen om gifter 
avsett preparat som innehåller gift av första eller 
andra klass, ankommer det på jordbruksstyrelsen 
att utan dröjsmål hos medicinalstyrelsen göra 
framställning om att preparatet skall förklaras för 
giftigt eller lindrigt giftigt bekämpningsmedel. 

10 § 
Bekämpningsmedelsnämndens beslut om god

kännande är i kraft högst fem år åt gången. 
Nämnden skall på ansökan uppta godkännandet 
till ny behandling och kontrollera huruvida för
utsättningarna för godkännande fortfarande 
finns. Nämnden beslutar vilka uppgifter som 
härvid skall lämnas i ansökan. 

Bekämpningsmedelsnämnden kan på ansökan 
av registreringsinnehavaren, på framställning av 
jordbruksstyrelsen eller på eget initiativ ändra de 
villkor för användning av registrerade pr<·parar 
som den godkänt. 

Bekämpningsmedelsnämnden kan även an
nars, då särskilt skäl föreligger, ta upp godkän
nandet av registrerat preparat till behandling. 
Nämnden skall härvid återkalla godkännandet 
om det framgår att bekämpningsmedlet inte 
längre uppfyller stadgade förutsättningar för 
godkännande. 

11 § 
När bekämpningsmedelsnämnden med stöd av 

10 § 3 mom. återkallar godkännandet skall 
import och tillverkning av preparatet genast 
upphöra. Di nämnden lterkallar godkännandet 
skall den besluta inom vilken tid preparatet skall 
avlägsnas ur handeln. Preparatet får inte, såvida 
nämnden inte särskilt beslutar annat, avföras ur 
registret förrän ett lr förflutit från det godkän
nandet :lterka.llades. 

6 kap. 

Bekämpningsmedelsregistret 

12 § 
Över godkända preparat skall jordbruksstyrel

sen föra ett bekämpningsmedelsregister, ur vilket 
framgår: 

1) bekämpningsmedlets namn eller varumär-
ke; ' 
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2) tillvcrbre0 impQnör och förpackare; 
3) de verksam~s.u~wisema,och de skadliga 
m~ma sam.t, gifuk.lwificeriogen; ..... . 

4) det godkända användningsäiJ.damMct; an
vWWigar om . användningen .. och begrlnsninga.r 
dimv samt best~lscr om fdrsäljningshöljet 
och varningsbetedmingama; 
. .j) ett sammandrag av verkningarna pi hälsan 
och miljön. ~1 , • . • , , 

I registret am:oc!mas datum för. godkännande 
av prep~. den tid. godkännandet äK i kraft, 
beslut ang4ende om registrering_ samt beslut om 
ltcrkallande av godklnnande. luerkallar sökan· 
den registreringen skall anteckning därom göras i 
bekämpningsmeddsregistret. I registret skall 
ivcn antecknas avslag ·pi ansökan ... 

Uppgifterna i bekimpningsmedelsregisuet är 
offentliga. 

13 § 
Jordbruksstyrelsen skall hligen publicera en 

fönedrning över godkända bekämpningsmedel 
jimte villkoren för deras användning. 

7 kap. 

Försiljningshölje och anteclmingar därpå 

14 § 
&ldimpningsmedd fh saluföras endast i s!

dant hölje som godkänts av bekämpningsmedels
nitmnden. 

Pi försäljningshöljet skall finnas följande an· 
teckningar: 

l) namn eller varumärke; 
2) de verksamma substanserna och de skadliga 

subswiscrna samt mängderna av dessa angivna i 
gmn per kilogram elJer per liter av preparatet; 

3) av giftlagstiftningen förutsatta varningsbe-
tedmingar angll.e.mie giftigheten samt skyddsan· 
visningar; 

4) karenstid och/eller annan begränsning av 
användningen; 

5) det godkända användningsändamilet samt 
bruksanvisning; 

6) anteckning om i 4 § 1 mom. lagen om 
bekämpningsmedel avsett godkännande; 

7) tillverkare, imponör och förpackare; 
8) förpackningens nettovikt eller -volym; 
9) import· eller tillverlmingsparti; samt 

10) andra av bekämpningsmeddsnämnden 
eventuellt föreskrivna anteckningar. 

Är försäljningshölje 54 litet, att inte alla i 2 
mom. avsedda uppgifter kan antecknas därpi 

tillräckligt tydligt, kan · , bekämpningsmedels. 
nämnden bevilja undantag j: fclga om anteck
ningarna .. ' 

15 § 
När bekämpningsmedelsnämnden med stöd av 

10 § 2 mom, ändrar begränsningarna eller villko
ren i fo\ga om användningen av preparatet skall 
nämnden samtidigt bestämma inom vilken tid 
anteckningarna pi försäljningshöljena för de för
säljningspartier av ifrAgavarande preparat som 
finns i handeln skall ändras sil att de motsvarar 
de nya bestämmelserna. 

8 kap. 

Transport, förvaring och handel 

16 § 
Angående transport av bekämpningsmedel 

gäller vad om transport av farliga ämnen är 
särskilt stadgat och bestämt. 

17 § 
Angllende förvaring och saluförande av be

kämpningsmedel som förklarats giftiga eller lin
drigt giftiga gäller vad om förvaring och salufö
rande av gifter är stadgat. 

Vid salufOring av andra än i 1 mom. nämnda 
bekämpningsmedel skall dessa förvaras tillräck
ligt åtskilda fr::'ln livsmedel och foder. 

Tillstind som berättigar till tillverkning och 
förvaring av bekämpningsmedel skall hållas 
framlagda till pbeende på de ställen där be· 
kämpningsmedel tillverkas, lagras och säljs. I 
lager- och försäljningsuttymmen skall dessutom 
hlllas framlagd till piseende en av jordbrukssty
relsen uppgjord och av bekämpningsmedels
nämnden godkänd handbok, i vilken ingår lagen 
och förordningen om bekämpningsmedel samt 
lagen och förordningen om gifter ävensom de 
andra stadganden och bestämmelser som nämn
den anser erforderliga. 

18 § 
Om begränsningar som gäller överlåtelse av 

bekämpningsmedel som förklarats giftiga eller 
lindrigt giftiga gäller vad om överlåtelse av gifter 
är stadgat, om ej annat föranleds av 4 e § lagen 
om bekämpningsmedel. 

Om bokföring vid överlåtelse av i l mom · 
nämnda bekämpningsmedel gäller vad om bok
föring vid överlåtelse av gifter är stadgat. 
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9 kap. 
Användning 

19 § 
Bekämpningsmedel Br användas endast för 

godkänt, pA försäljningshöljet angivet ändamil 
med iakttagande av bruksanvisningarna och övri
ga utfärdade bestämmelser. 

Vid bekämpning av växtförstörare som avses i 
växtskyddslagen kan växtskyddsmyndighet dock 
med bekämpningsmedelsnämndens tillst:ind och 
på villkor som den uppställt avvika fdn de 
begränsningar som antecknats pA försäljningshöl-
je-t. 

20 § 
Om användningen av flyktigt gift av första 

klass som bekämpningsmedel genom förgasning 
gäller vad därom är stadgat i f<;rordningen om 
gifter. 

10 kap. 
Med bekämpningsmedel behandlade produkter 

21 § 
Angående rester av bekämpningsmedel i livs

medel eller foder gäller vad därom särskilt är 
stadgat. 

22 § . 
Vid impon, försäljning eller annan överl:itelse 

av med bekämpningsmedel behandlade frön, 
knölar, lökar, sticklingar, rotstockar, plantor eller 
andra växter eller växtdelar söm är· avsedda för 
förökning eller fons:m odling skall om behand
lingen med bekämpningsmedel informeras på 
det sätt som beldmprungi;meddsnämnden be
stämmer. 

11 kap. 
ÖvemWWig och rådgivning 

23 § 
Jordbruksstyrelsen är ledande tillsynsmyndig-

Helsingfors den 24 februari 1984 

het beträffande efterlevnaden av lagen om be
kämpningsmedel. Pi jordbruksstyrdsen ankom
mer att irligen uppgöra en plan för över
vakningen. Likas! skall jordbruksstyrdsen till
sammans med statens lantbrukskemiska anstalt 
uppgöra en plan för den övervakning som utövas 
av anstalten. 

Vid planeringen av övervakningen skall jord
bruksstyrelsen samarbeta med myndigheterna 
inom hälsovården, arbetarskyddet, livsme
delskontrollen och miljövården samt tullverket. 

24 § 
Jordbruksstyrelsen skall i samarbete med andra 

vederbörande myndigheter besörja för att r:idgiv
ning i riktig användning av bekämpningsmedel 
anordnas. 

12 kap. 

Ikraftträdande 

25 § 
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 

1984 och genom den upphävs förordningen den 
30 januari 1970 om bekämpningsmedel (93/70). 
De bestämmelser som jord- och skogsbrulcsminis
teriet utfärdat med stöd av den sistnämnda 
förordningen är dock i kraft sMramt bekämp· 
ningsmedelsnämnden inte beslutar ~nnat. 

Bekämpningsmedel, för vilket växtskyddsan
stalten med stöd av lagen om bekämpningsmedel 
(327169) beVilj'åi~ftilsitjrungstillstAnd, Br säljas 
och användas under försäljningstillstindets giltig
hemid och i enlighet med föreskrivna vilJkor 
såframt bekämpningsmedelsnämnden inte be
stämmer annat. 

Ärenden som är anhingiga vid växtskyddsan
stalten överfors iiU jordbruksstyrelsen för hand
läggning. 

Närmare bestämmelser om tillämpningen av 
denna förordning utfårda.s av jord- och skogs
bruksministeriet. 

Republikens President 

MAUNO KOMSTO 
• 

Minister Matti Ahtle 
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