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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:338) om biocidprodukter1
dels att 6, 12–18, 24 och 35–39 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12, 35 och 38 §§ ska utgå,
dels att rubriken till förordningen samt 1 och 3–5 §§ och rubriken närmast
före 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 4 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Förordning om biocidprodukter som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur
1 §2 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 4–5, 7, 25–28, 31, 32, 34, 41 och 44–
50 §§,
– 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 9, 10, 19–23, 30 och 33 §§,
– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 11, 29, 40 och 42 §§, och
– 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillämpningsområde
3 §3 Denna förordning gäller endast biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och som inte omfattas av krav på godkännande enligt
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013, eller
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den
22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid1
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produkter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
334/2014.
Andra bestämmelser om biocidprodukter finns i 3 och 4 kap. förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel.
När denna förordning tillämpas på en biocidprodukt som omfattas också av
förordningen om bekämpningsmedel, får denna förordning inte tillämpas i
strid med förordningen om bekämpningsmedel.

Godkännande
4 §4 Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande enligt 14 kap.
10 § miljöbalken av biocidprodukter som omfattas av denna förordning.
5 §5 Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag
från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken som det finns särskilda
skäl för eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande. Om
en dispens ges, ska den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön.
Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.
På regeringens vägnar
LENA EK
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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