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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel
dels att 19 § skall upphöra att gälla,
dels att 5 och 14 §§ skall ha följande lydelse.
5 § Ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras hos
Kemikalieinspektionen. Till ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall bifogas en dokumentation av medlet och i medlet ingående aktiva ämnen. Tester och analyser som krävs för att uppfylla kraven för godkännande av ett växtskyddsmedel skall när så krävs utföras av organ som
ackrediterats för denna uppgift enligt bestämmelser i lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll. Om testerna och analyserna syftar till att få fram uppgifter
om egenskaperna eller säkerheten vad avser människors och djurs hälsa eller
miljön skall de utföras av organ som utsetts i enlighet med förordningen
(1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed.
Kemikalieinspektionen meddelar de föreskrifter som behövs i fråga om
dokumentation i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 1, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/68/EG2.
Ansökan skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar eller
kommer att ansvara för att medlet först släpps ut på marknaden i Sverige.
Den som ansöker skall ha ett fast kontor i ett land inom Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
14 § Tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i
11 § skall avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas såvitt avser
1. verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk eller, efter Jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen,
2. åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken av Socialstyrelsen,
3. användning av träskyddsmedel samt annan verksamhet av Arbetsmiljöverket.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)
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