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Förordning
om ändring i förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m.;

Utkom från trycket
den 4 april 2000

utfärdad den 23 mars 2000.
Regeringen föreskriver1 att 8 § förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. skall ha följande lydelse.
8 § En avgift skall betalas för den administrativa hantering och den utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne skall
tas upp i bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 2, senast ändrat genom direktiv
2000/10/EG3. Avgiften skall betalas som en ansökningsavgift och fastställas
som en slutlig prövningsavgift enligt följande.
I ett ansökningsärende som avses i första stycket skall sökanden för varje
akt med dokumentation betala ansökningsavgift med 3 250 000 kr om ansökan avser ett kemiskt ämne och med 1 500 000 kr om ansökan avser en mikroorganism. Om ansökan skall prövas enligt kommissionens förordning
(EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser
för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i
rådets direktiv 91/414/EEG4, skall 100 000 kr av ansökningsavgiften betalas
när ansökningen lämnas in och återstoden när dokumentationen lämnas in.
När frågan om att ta upp ämnet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG är slutligt avgjord, skall Kemikalieinspektionen fastställa den slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften skall motsvara kostnaderna för hanteringen och
utvärderingen, men får inte överstiga ansökningsavgiften. I sitt beslut om att
fastställa prövningsavgiften skall Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är större än
prövningsavgiften, skall Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden
till sökanden.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.
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Jfr kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i
artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (EGT L 55, 29.2.2000, s. 25, Celex
32000R0451).
2
EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 391L0414).
3
EGT L 57, 2.3.2000, s. 28 (Celex 32000L0010).
4
EGT L 55, 29.2.2000, s. 25 (Celex 32000R0451).
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