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LANDSKAPSFÖRORDNING
om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets skötsel av tvärvillkorskontrollen

Utfärdad i Mariehamn den 7 oktober 2010

Med stöd av 1 § 3 mom. landskapslagen
(2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreskrivs:
1§
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,
ÅMHM, är behörig myndighet att utföra tvärvillkorsövervakning för de direktiv som anges
i 2 § enligt EG-förordningen om gårdsstöd (rådets förordning (EG) 73/2009 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande
av vissa stödsystem för jordbrukare) och EGtillämpningsförordningen (kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009
vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem
inom de system för direktstöd till jordbrukare
som införs genom den förordningen och om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren
för stöd inom vinsektorn).

2§
ÅMHMs tvärvillkorskontrollansvar gäller
följande direktiv och förordning:
1. rådets direktiv 80/68/EEG om skydd för
grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen,
2. rådets direktiv 86/278/EEG om skyddet
för miljön, särskilt marken, när avloppsslam
används i jordbruket,
3. rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot
att vatten förorenas av nitrater från jordbruket,
4. rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot
användning av vissa ämnen med hormonell
och tyreostatisk verkan samt av β-agonister
vid animalieproduktion och om upphävande
av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och
88/299/EG,
5. rådets direktiv 91/629/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar,
6. rådets direktiv 91/630/EEG om fastställande
av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning,
7. rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur och
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8. till övriga delar än foder i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
Mariehamn den 7 oktober 2010

3§
Landskapsregeringen kan ge närmare anvisningar om hur tvärvillkorskontrollen ska
genomföras.
________
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.
________
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lantråd
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föredragande minister
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