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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

utfärdad den 18 maj 2000.
Regeringen föreskriver1 att 1 c och 5 §§ sekretessförordningen
(1980:657)2 samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
1 c §3 Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den
13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994 med tilllägg den 3 november 1998,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den
19 juli 1994,
Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16
maj 1995,
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring
den 23 augusti 1995,
De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21
september 1995,
Her Majesty´s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
1
Beträffande punkt 91 i bilagan jfr rådets direktiv 98/81/EG av den 26 oktober 1998
om ändring av direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT L 330, 5.12.1998, s. 13, Celex 398L0081. Beträffande
punkt 121 i bilagan jfr Europaparlamentets och rådets direktiv av den 16 februari
1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1,
Celex 398L0008).
2
Förordningen omtryckt 1998:1333.
3
Senaste lydelse 1999:440.
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Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per
den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den
12 september 1998,
Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i
Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december
1999.
5 §4 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).
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Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som
inte behöver registrera

länsarbetsnämnderna

handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande

Premiepensionsmyndigheten

handlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Riksbanken

statistiskt primärmaterial
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Senaste lydelse 1999:909.

Bilaga5
Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

91. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken,
förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer och
förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i
fråga om genetiskt modifierade organismer
enligt
förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgifterna bör lämnas ut

118. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (1999:1148) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter, lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda
produkter, förordningen (1995:702)
om EG:s förordning om ekologiskt
framställda
produkter,
lagen
(1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m.m. och förordningen
(1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m.m.

sekretessen gäller inte beslut i ärenden
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sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
tillstånd och anmälan för en allmän
beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om
vem som bedriver den verksamhet
som omfattas av ärendet och dennes
adress, för uppgift om var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om
skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade
organismerna och för nödsituationer
samt för utvärdering av de effekter av
verksamheten som kan förutses, särskilt skadliga effekter för människors
hälsa och miljön

sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

Senaste lydelse 2000:113.
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

121. utredning, tillståndsgivning
och tillsyn i fråga om biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2000:338)
om biocidprodukter och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken

sekretessen enligt 2 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller
ett liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgifterna bör lämnas ut
sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
godkännande eller registrering av biocidprodukter för en allmän beskrivning av biocidprodukterna och produkternas namn, för uppgift om vem
som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namn på
och halten av ett verksamt ämne i en
biocidprodukt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en
biocidprodukt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska
och kemiska uppgifter om biocidprodukter och deras verksamma ämnen,
för uppgifter om hur biocidprodukter
eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande
uppgifter om resultaten av försök som
har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en biocidprodukts
effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i
fråga om resistens, för uppgifter om
åtgärder som bör vidtas för att minska
riskerna i samband med användning
och annan hantering av biocidprodukter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en biocidprodukts
verksamma ämnen, föroreningar eller
formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller
beträffande resthalter som är en följd
av godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig betydelse
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Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
Banverket
Bekämpningsmedel
Beredskapslagring

111
121
31

Biluthyrning
Biocidprodukter
Biotekniska organismer

80
121
52

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och tillsyn enligt
förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)
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