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förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel  att bilagorna 6, 7, 
8 och 10 till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 
bekämpningsmedel ska ha följande lydelse. 

 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011. 
 
 

På Kemikalieinspektionens vägnar 
 
 
JAN HAMMAR 
 

Per Bergman 

 
som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (EUT L 288, 5.11.2010, s. 20, Celex 
32010L0072), Kommissionens direktiv 2010/74/EU av den 9 november 2010 om 
ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga 
upptagandet av koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att 
omfatta produkttyp 18 (EUT L 292, 10.11.2010, s. 36, Celex 32010L0074), 
Kommissionens direktiv 2010/77/EU av den 10 november 2010 om ändring av rådets 
direktiv 91/414/EEG vad gäller sista giltighetsdag för införandet av vissa verksamma 
ämnen i bilaga I (EUT L 293, 11.11.2010, s. 48, Celex 32010L0077), 
Kommissionens direktiv 2010/81/EU av den 25 november 2010 om ändring av rådets 
direktiv 91/414/EEG vad gäller utvidgad användning av det verksamma ämnet 2-
fenylfenol (EUT L 310, 26.11.2010, s. 11, Celex 32010L0081), Kommissionens 
direktiv 2010/82/EU av den 29 november 2010 om ändring av rådets direktiv 
91/414/EEG vad gäller utvidgad användning av det verksamma ämnet tetrakonazol 
(EUT L 313, 30.11.2010, s. 10, Celex 32010L0082), Kommissionens direktiv 
2010/83/EU av den 30 november 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för 
att införa napropamid som verksamt ämne (EUT L 315, 1.12.2010, s. 29, Celex 
32010L0083), Kommissionens direktiv 2010/85/EU av den 2 december 2010 om 
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa zinkfosfid som verksamt ämne 
och om ändring av beslut 2008/941/EG (EUT L 317, 3.12.2010, s. 32, Celex 
32010L0085), Kommissionens direktiv 2010/86/EU av den 2 december 2010 om 
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa haloxifop-P som verksamt ämne 
(EUT L 317, 3.12.2010, s. 36, Celex 32010L0086), Kommissionens direktiv 
2010/87/EU av den 3 december 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för 
att införa fenbukonazol som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG 
(EUT L 318, 4.12.2010, s. 32, Celex 32010L0087), Kommissionens direktiv 
2010/89/EU av den 6 november 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för 
att införa kvinmerak som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG 
(EUT L 320, 7.12.2010, s. 3, Celex 32010L0089).  

 

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidan 2 i den tidigare utgivna KIFS 
2010:8. Rättelsen avser tidpunkten för föreskriftens ikraftträdande. 




