Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1333) om ändring i
sekretessförordningen (1980:657);

SFS 1998:1449
Utkom från trycket
den 4 december 1998

utfärdad den 19 november 1998.
Regeringen föreskriver att bilagan till sekretessförordningen (1980:657) 1
i bilagans lydelse enligt förordningen (1998:1333) om ändring i sekretessförordningen (1980:657) skall ha följande lydelse.

Verksamheten består i

Bilaga
Särskilda begränsningar i sekretessen

________________________________________
33. tillståndsgivning och tillsyn en- sekretessen gäller inte beslut i ärenden
ligt livsmedelslagen (1971:511),
livsmedelsförordningen (1971:807) sekretessen enligt 2 § första stycket 1
och kungörelsen (1974:271) om gäller inte för uppgifter i tillsynskontroll vid utförsel av livsmedel verksamhet, om intresset av allmän
eller enligt motsvarande äldre be- kännedom om förhållande som rör
stämmelser samt tillståndsgivning människors hälsa, miljön eller redoch tillsyn enligt rådets förordning ligheten i handeln eller ett liknande
(EEG) nr 2377/90 av den 26 juni allmänintresse har sådan vikt att de
1990 om inrättandet av ett gemen- bör lämnas ut
skapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska
läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
________________________________________
39. tillsyn enligt läkemedelslagen
(1992:859) och lagen (1993:584)
om medicintekniska produkter eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt rådets
förordning (EEG) nr 2309/93 av
1
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den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för
försäljning av och tillsyn över
humanläkemedel samt om inrättandet av en europeisk läkemedelsmyndighet
________________________________________
45. utredning som handhas av sekretessen gäller inte beslut i stödSkogsstyrelsen i fråga om produk- ärenden
tionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom
skogsbrukets område som handhas
av Skogsstyrelsen
________________________________________
82. stöd
enligt
förordningen
(1978:507) om industrigarantilån
m.m., förordningen (1994:577) om
landsbygdsstöd och stöd till kommersiell
service,
förordningen
(1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, förordningen (1998:996)
om sysselsättningsbidrag eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
samt enligt förordningen (1994:773)
om småföretagsstöd
________________________________________

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
________________________________________
Epizootilagstiftning
35
Europeisk läkemedelsmyndighet
39
Explosiva varor
62
________________________________________
Guld

57

Humanläkemedel
39
Husdjur
35
________________________________________
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Luftfartsverket
30
Läkemedel
18, 33, 39
Läkemedelslagen
39
________________________________________
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Sveriges ekonomiska zon
48
Sysselsättningsbidrag
82
Sågverk
45
________________________________________
35
Veterinär
33
Veterinärmedicinska läkemedel
Virkesmätning
22
________________________________________

På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)
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