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Översyn av växtskyddsförordningen 
 

Svenskt Växtskydd har givits möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter till 

regeringen med anledning av den kommande översynen av Parlamentets och Rådets 

Förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

 

 

Inledning 

Svenskt Växtskydd är positiva till att vi fått möjlighet att lämna synpunkter i detta 

tidiga skede. För oss och våra medlemsföretag är förordningen ett oerhört centralt 

och viktigt regelverk. Eftersom mycket erfarenhet och kunskap om förordningen och 

dess tillämpning finns hos Svenskt Växtskydds medlemmar är vi övertygade om att 

det vore till stor nytta om kommande svenska ståndpunkter och inspel stämdes av 

med oss. Vi skulle därför sätta stort värde på att ha en nära dialog under den fortsatta 

processen. 

 

Utöver de synpunkter som kortfattat formulerats nedan bifogas ECPA:s ”Position on 

the future revision of regulations 1107/2009 and 396/2005”. Vi ansluter oss till de 

synpunkter som står där och stödjer ECPA:s förslag när det gäller arbetets inriktning 

när det gäller översynen och den kommande revideringen. 

 

 

Översynen - inriktning 

Två viktiga motiv vid tillkomsten av förordning 1107/2009 var bättre harmonisering 

och besparing av resurser hos företag och myndigheter. Tyvärr har det inte blivit så i 

praktiken och Svenskt Växtskydd menar därför att nu måste fokuseras på dessa delar. 

Att få förordningen att fungera så som det var tänkt måste vara överordnat. 

 

Svenskt Växtskydd menar att det finns åtskilligt som är positivt med den nuvarande 

förordningen. Förordningen är ett omfattande och komplicerat regelverk som ger en 

hög skyddsnivå och åtminstone syftar till harmonisering. 

 

Tyvärr är dock tillämpningen svår och processerna långt ifrån effektiva. Därtill 

uppvisas stora brister när det gäller harmonisering. Fokus när förordningen nu ska 
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ses över måste därför vara regelförenkling, bättre harmonisering och att skapa 

effektivare processer. Möjligheterna för nationella särkrav behöver också ses över.  

 

Vi menar att en översyn och revidering av förordningen med fokus på effektivisering 

och harmonisering kan göras med bibehållen hög skyddsnivå. 

 

 

Synpunkter i korthet 

Nationella särkrav 

Förordning 1107/2009 är i sin egenskap av förordning ett EU-harmoniserat 

regelverk. Trots detta finns betydande möjligheter till nationell tillämpning och 

nationella särkrav. Vi menar att harmoniseringen såväl mellan zonerna som inom 

zonerna (i vårt fall den norra zonen) är dålig. Detta behöver ses över. 

 

Behov, risk-nytta 

Gällande förordning är helt inriktad på risker i samband med användningen av 

växtskyddsmedel. Tyvärr saknas bestämmelser beträffande att bedöma och beskriva 

fördelar. Vi ser som viktigt att hänsyn också kan tas till fördelarna med att använda 

ämnen. I ett hållbart jordbruk behöver risk-nytta-värderingar kunna göras och när nu 

förordningen ses över menar Svenskt Växtskydd att det här är viktigt. 

 

Zonsamarbetet 

Det är problematiskt att den norra zonen utgör en så liten marknad i jämförelse med 

de två andra zonerna inom EU. Detta orsakar redan stora och allvarliga konsekvenser 

när det gäller tillgången på växtskyddsmedel. Svenskt Växtskydd menar därför att 

nationella myndigheter på annat sätt än idag måste ta tillvara på arbete som görs i 

andra länder/zoner, liksom data från andra länder/zoner. Detta behöver tydliggöras i 

förordningen. 

 

Ömsesidigt erkännande 

Syftet med ömsesidiga erkännanden av växtskyddsmedel är bra och stöds. Tyvärr 

fungerar det inte alls tillfredsställande i praktiken. Bestämmelserna när det gäller 

produktgodkännanden genom ömsesidigt erkännande samt möjligheterna till 

nationell tillämpning behöver ses över. 

 

Mindre användningsområde - Minor use 

Tillgången på växtskyddsmedel är särskilt problematisk när det gäller så kallade 

mindre användningsområden. Här är behovet när det gäller att se över tillämpningen 

av ömsesidiga erkännanden särskilt stort. Att hela Europa kan betraktas som en zon 

när det gäller mindre användningsområden är angeläget. Detta är en fråga att titta på i 

översynen. 

 

EU som en zon 

Också när det gäller användningen av växtskyddsmedel för att behandla utsäde och 

vad beträffar användningen av växtskyddsmedel i växthus är det angeläget att 

ömsesidiga erkännanden fungerar bättre och att EU fortsatt endast har en zon. 
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Godkännandekriterier 

Vad avser förfarandet för godkännande av ämnen menar Svenskt Växtskydd att 

bedömningen inte ska baseras enbart på ämnens inneboende egenskaper. Ett 

vetenskapligt beslutsfattande baserat på riskbedömningar är att föredra. Vi anser 

därför att förordningens bilaga II behöver ses över. 

 

 

 

Svenskt Växtskydd 

 
 

Anders Normann 

Verksamhetsledare 

 

 

          


