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Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om statistik över insatsvaror och produktion i 
jordbruket 
  
Kemikalieinspektionen har inga synpunkter på det övergripande behovet av att 
harmonisera statistiken över insatsvaror och produktion i jordbruket.  
 
Förslaget till ny statistikförordning berör Kemikalieinspektionen främst i de delar 
som behandlar statistik för växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen är idag 
statistikansvarig myndighet för nationell tillämpning av förordning (EG) nr 
1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel, i vilken växtskyddsmedel ingår.  
 
På grund av den korta remisstiden har vi inte haft möjlighet att granska alla 
konsekvenser av liggande förslag, men noterar att det är en avsevärd höjning i kraven 
kring hur statistikuppgifter för växtskyddsmedel ska inhämtas, sammanställas och 
rapporteras jämfört med nuvarande bestämmelser i förordning (EG) nr 1185/2009 
om statistik om bekämpningsmedel. Detta framgår bland annat av artikel 8.3 och 8.4 
samt i bilagan om överföringsfrekvens i förslaget till ny förordning. Det framgår 
samtidigt inte tydligt av skälen eller beaktandesatserna till förordningsförslaget vad 
som är motivet till den högre detaljgraden och omfattningen för just växtskydds-
medel. Baserat på ovanstående ifrågasätter Kemikalieinspektionen om förslaget är 
proportionerligt, det vill säga om nyttan med de omfattande kraven för 
växtskyddsmedel överväger en ökad administration och ökade kostnader som blir 
följden för både lantbrukare och berörda myndigheter. 
 
Vi ser för närvarande inte behov av att förändra insamlingen av dessa uppgifter. 
Samtidigt har vi förståelse för att det kan finnas fördelar med att kunna utveckla 
statistiken för att bättre kunna följa utvecklingen på området inom EU, till exempel i 
ljuset av den nyligen antagna från jord till bord-strategin.  
 
Kemikalieinspektionen vill rikta uppmärksamhet på hur kraven i artikel 8.3 i förslaget 
till ny statistikförordning förhåller sig till artikel 67 i växtskyddsmedelsförordningen1. 
Växtskyddsmedelsförordningen reglerar de yrkesmässiga användarnas förande av 

 
1 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG. 
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register medan de föreslagna statistikreglerna enbart är inriktade på den inrapporte-
ring som ska ske. Växtskyddsmedelsförordningen reglerar till exempel inte i vilken 
form de aktuella registren ska föras. I detta sammanhang tycker Kemikalieinspek-
tionen att det är bra att kraven i de två rättsakterna inte överlappar varandra. 
 
Kemikalieinspektionen konstaterar att det finns flera frågor som behöver utredas 
närmare, bland annat vilka uppgifter som kan användas baserat på sprutjournaler och 
vilka som fortfarande kommer att behöva samlas in/tas fram på annat sätt. En annan 
fråga som behöver utredas närmare är hur insamlingen kan hanteras med 
utgångspunkt i gällande sekretessbestämmelser. 
 
I detta ärende har generaldirektören Per Ängquist beslutat. Peter Bergkvist har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Patrick Linden 
och juristen Cecilia Österwall deltagit. 
 
 
 
Per Ängquist 
 
 Peter Bergkvist 

 

 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat. 
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