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Med stöd av 7b, 16b, 25a, 25b, 38 och 38a §§
landskapslagen (1981:3) om renhållning, sådana de lyder i landskapslagen 2004/18, 70 och
78 §§ landskapslagen (2001:30) om miljöskydd
och miljötillstånd samt 1 § landskapslagen
(1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om kemikalier sådan den lyder i landskapslagarna 1995/61 och 2004/47
föreskrivs som följer1:
1§
Bestämmelser om produkter
Följande riksförfattningar skall tillämpas i
landskapet:
1) Statsrådets förordning om begränsning av
användningen av vissa farliga ämnen i fordon
(FFS 572/2003).
2) Statsrådets förordning om skrotfordon
(FFS 581/2004).
2§
Undantag från bestämmelser i 1 §
Bestämmelserna i den rikslagstiftning som
enligt 1 § är tillämplig i landskapet skall tillämpas på uttjänta fordon för vilka producentansvar gäller i enlighet med bestämmelserna i

2 och 3 §§ samt 5 kapitlet i landskapslagen
(1981:3) om renhållning, samt på komponenter
och ämnen som härstammar från sådana fordon. Om inte annat följer av bestämmelserna i
landskapslagen om renhållning har begrepp den
innebörd som används rikslagstiftningen.
3§
Särskilda bestämmelser
Ändringar i den rikslagstiftning som anges i
1 § skall tillämpas i landskapet från det att de
träder i kraft i riket. Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. De uppgifter som enligt bestämmelserna i
rikslagstiftningen handhas av riksmyndigheter
skall i landskapet handhas av landskapsregeringen.
4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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ROGER NORDLUND
lantråd
Harriet Lindeman
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