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Forskrift om krav til godkjenning for importører av plantevernmidler m.v.
Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. august 1987 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember
2003 nr. 1790 og forskrift av 14. desember 2000 nr. 1545 om plantevernmidler. Endret 9 jan 2004 nr. 136 (bl.a hjemmel).

§ 1. Forskriften gjelder foretak som vil importere plantevernmidler eller preparater til
annet bruk som kommer inn under lov om matproduksjon og mattrygghet.
Godkjenning kreves for import av preparater i alle fareklasser.
0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

§ 2. Foretak som ønsker å bli godkjent importør må være registrert i
Foretaksregisteret.1
1 Handelsregisteret inntil 1. januar 1988.

§ 3. Foretaket må ha minst en ansvarshavende for plantevernmidler m.v. som kan
ivareta alle sider ved importørens plikter i forbindelse med godkjenning, import,
omsetning og informasjon.
§ 4. Ansvarshavende hos importører må ha nødvendig faglig kompetanse.
Kompetansen skal bygge på utdanning innen områdene landbruk, naturvitenskap,
medisin eller veterinærmedisin fra universitetet eller høgskole og minimum til et nivå
tilsvarende cand. mag. grad. Alternativt kan utdanning fra andre
utdanningsinstitusjoner kombinert med minimum 5 års relevant praksis vurderes.
Med relevant praksis menes her arbeid i tilknytning til plantevern i offentlig eller privat
virksomhet.

§ 5. For å kunne søke om biologisk prøving og/eller godkjenning av et preparat må et
foretak være godkjent som importør.
§ 6. En godkjent importør har ansvaret for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon
for et preparat og å betale de fastsatte avgifter i forbindelse med biologisk prøving,
godkjenning, fornyet vurdering og omsetning. Importøren plikter å sende inn årlige
oppgaver over omsetningen av plantevernmidler.
§ 7. Annonser og skriftlig reklamemateriell til bruk i Norge skal utformes eller
godkjennes av importøren.
§ 8. Importør skal disponere lager som tilfredsstiller kravene i forskrift om
plantevernmiddel § 16. Importører har plikt til å ta i retur fra detaljforhandler eller
grossist, preparater i uåpnet emballasje som er lagret 2 år etter utløpet av
godkjenningsperioden. Kostnadene forbundet med retur til importør påhviler
forhandler eller grossist.
Når godkjenningen for et preparat tilbakekalles av Mattilsynet med øyeblikkelig
virkning, skal uåpnet emballasje returneres til importøren kostnadsfritt for grossist
eller forhandler. Kostnadene dekkes da av importøren.
0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

§ 9. Søknad om godkjenning som importør skal sendes Mattilsynet. Det må framgå
av søknaden hvem som er ansvarshavende etter § 3 og om vedkommende har
tilfredsstillende faglig kompetanse. Disposisjonsrett over godkjent lager og
registrering i Foretaksregisteret må dokumenteres. Godkjenningen som importør kan
tilbakekalles.
0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

§ 10. Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i
og i medhold av denne forskriften.
0 Tilføyd ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

§ 11. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og
vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
0 Tilføyd ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

§ 12. Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne
forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser,
herunder EØS-avtalen.
0 Tilføyd ved forskrift 9 jan 2004 nr. 136.

