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Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

SFS 2016:403
Utkom från trycket
den 24 maj 2016

utfärdad den 12 maj 2016.
Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller
nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.
På regeringens vägnar
ANDERS YGEMAN
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

110. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om växtskyddsmedel
och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och
tillsyn i miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel
och förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur
som bekämpningsmedel

sekretessen enligt 9 § 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
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Senaste lydelse 2016:355.

sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
godkännande eller registrering av
växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna 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 namnet på och halten av ett
verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana
andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom
påverkar bedömningen av produkten,
för fysikaliska och kemiska uppgifter
om produkter och deras verksamma
ämnen, för uppgifter om hur produkter 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 produkts 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
produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts
verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk
eller miljömässig betydelse eller be-
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träffande resthalter som är en följd
av godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig betydelse
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