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PM om ändringsföreskrift 2011:4 till 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om 
bekämpningsmedel  
 

Inledning och sammanfattning 
KIFS 2011:4 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2011:2. Beslut om 
föreskriften fattades den 4 juli 2011 och datum för ikraftträdande har satts till den 1 
augusti.  
 
Den främsta anledningen till ändringsföreskriften är att en ny EU-förordning om 
växtskyddsmedel började tillämpas den 14 juni 2011. Förordningen innebar att 
KemIs egna föreskrifter om bekämpningsmedel behövde ses över.   
 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/20091 ersätter rådets 
direktiv 91/414/EEG2

Ändringarna i KIFS 2011:4 innebär sammanfattningsvis att:  

 och innehåller en utförlig reglering av processen för 
godkännande på EU-nivå av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och för 
prövningen av växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen på nationell 
nivå. De grundläggande principerna för prövningen av växtskyddsmedel i 
växtskyddsmedelsdirektivet finns kvar i den nya EU-förordningen. Förordningen 
innehåller dock flera nyheter i sak som kommer att påverka prövningen av 
växtskyddsmedel. Genom växtskyddsmedelsförordningen införs bl.a. ett nytt 
förfarande med tillståndskrav för parallellhandel 

• Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar förordningen (EG) nr 
1107/2009.  

                                                 
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, 
(EUT L 309, 24.11.2009, s. 1-50, Celex 32009R1107)   
2 Rådets direktiv av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden  
 (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1, Celex 31991L0414). 
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• De gemensamma bestämmelserna för alla bekämpningsmedel i 2 kap. är 
anpassade till förordningen (EG) nr 1107/2009. Det handlar framförallt om 
hänvisningar till nya EU-förordningen och anpassningar till EU-
förordningens terminologi.  

• Innehavare av parallellhandelstillstånd ska redovisa mängduppgifter, vilket 
tidigare bare gjorde för godkända bekämpningsmedel. Detta är en 
förutsättning för att Sverige ska kunna fullgöra det åtagande som EU:s 
statistikförordning innebär. 

• Merparten av de särskilda bestämmelserna om växtskyddsmedel är borttagna 
från 3 kap. Kapitlet innehåller bara de bestämmelser som behövs med 
anledning av den nya EU-förordningen.  

• Som en följd av anpassningen till den nya EU-förordningen innehåller bilaga 
1 de specifika kraven på märkning och förpackning av bekämpningsmedel, 
som består av nematoder, insekter eller spindeldjur. Därigenom har det också 
blivit enklare för sökande företag, myndigheter och andra aktörer att få reda 
på vilka specifika krav det finns för märkning och förpackning av sådana 
bekämpningsmedel.  

• Bilaga 7 och 8 är borttagna. Bilagorna innehöll förteckningar över vilka 
verksamma ämnen som fick eller inte tillåts ingå i växtskyddsmedel. Dessa 
ska enbart förtecknas i den s.k. godkännandeförordningen (artikel 13 i 
förordning (EG) nr 1107/2009. 
 

De ändrade föreskrifterna borde ha trätt i kraft samtidigt som (EG) nr 1107/2009 
började tillämpas, dvs. den 14 juni 2011.  Miljödepartementet hade dock inte 
möjlighet att ge oss ett nödvändigt bemyndigande i tid. KemI har därför fått anpassa 
sig till det datum när ändringarna i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel 
träder i kraft den 1 augusti. 
 
I följande avsnitt ges en närmare beskrivning av ändringarna i KIFS 2011:4.  

Generella ändringar i 2-3 kap. 
Bestämmelserna i KIFS 2008:3 är nu anpassade till terminologin enligt förordningen 
(EG) nr 1107/2009. Termen ”godkännande” är ersatt med termen 
”produktgodkännande” för växtskyddsmedel i de bestämmelser i 2 och 3 kap. som 
innehåller termen ”godkännande”.  

Ändringar i 1 kap. 1 § - tillämpningsområdet  

I förteckningen i 1 kap. 1 § finns nu en hänvisning till den nya EU-förordningen om 
växtskyddsmedel. Tillämpningsområdet för KIFS 2008:3 omfattar därigenom 
förordningen (EG) nr 1107/2009.  

Ändringar i 1 kap. 2 § - definitioner  
I förordningen (EG) nr 1107/2009 finns ett antal nya termer och begrepp som KIFS 
2008:3 nu är anpassad till. Exempelvis används begreppet ”produktgodkännande” 
istället för begreppet ”godkännande”, som gäller idag. Termen ”godkännande” 
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används i ställer för verksamma ämnen i den nya förordningen. Av 1 kap. 2 § 
framgår att termerna och begreppen i EU-förordningen har samma betydelse i KIFS 
2008:3, för att det inte ska råda någon tveksamhet om termernas betydelse i EU-
förordningen jämfört med KIFS 2008:3.  

Ändringar i nuvarande 2 kap. 4 § – redovisning av 
mängduppgifter  
Den som någon gång under ett kalenderår innehaft godkännande för ett 
bekämpningsmedel, skulle enligt den tidigare lydelsen av bestämmelser 2 kap. 4 § 
lämna mängduppgifter till KemI. Mängduppgifterna skulle användas som underlag 
för att beräkna den officiella statistiken om försålda kvantiteter bekämpningsmedel 
och för den statistik som avses i förordningen (EG) nr 1185/20093

Bestämmelserna behövde anpassas till att även den som är innehavare av ett 
parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 behöver 
lämna underlag till den officiella statistiken och för statistiken om växtskyddsmedel 
enligt förordningen (EG) nr 1185/2009. 

. Enligt 
sistnämnda förordning ska medlemsstaterna föra statistik över de växtskyddsmedel 
som släpps ut på marknaden samt redovisa denna till Eurostat. 

 
Mot bakgrund av att Sverige måste kunna fullgöra det åtagande som EU:s 
statistikförordning innebär, ansåg därför KemI att även att den som fått ett 
parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel ska lämna mängduppgifter om de 
produkter de haft ett tillstånd för någon gång under ett kalenderår, dvs. enligt 
motsvarande regler som tidigare bara gällde för godkända växtskyddsmedel.   

Ändringar i nuvarande 2 kap. 7 § - upphörande av godkännande  
Av tidigare lydelse av bestämmelsen 2 kap. 7 § framgick att en begäran enligt 33 § 
förordningen (2000:338) om biocidprodukter eller 28 § förordningen (2006:1010) om 
växtskyddsmedel om att ett godkännande ska upphöra att gälla, skull göras skriftligen 
till KemI. Vidare angavs att godkännandet upphör att gälla vid utgången av året 
närmast efter det år då en sådan begäran kom in till KemI.  
 
En innehavare av ett produktgodkännande har också möjlighet enligt förordningen 
(EG) nr 1107/2009 att återkalla detta (artikel 45). Med anledning av att artikel 45 inte 
medger kompletterande nationella föreskrifter om förutsättningarna för innehavare 
att få återkalla en produkt och från när det ska gälla, kan bestämmelsen i 2 kap. 7 § 
inte omfatta växtskyddsmedel enligt förordningen (EG) nr 1107/2009. För att det 
inte ska råda någon tveksamhet om detta valde KemI att lägga till ett nytt andra 
stycke, som förtydligar att första stycket inte gäller växtskyddsmedel som omfattas av 
EU-förordningen. 

                                                 
3Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om 
bekämpningsmedel (EUT L 324, 10.12.2009, s. 1–22, Celex 32009R1185)  
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Ändringar i nuvarande 2 kap. 8 § - medel som inte längre är 
godkända  
I tidigare lydelse av 2 kap. 8 § KIFS 2008:3 angavs hur länge ett bekämpningsmedel 
fick fortsätta att saluhållas, överlåtas och användas efter det att godkännandet hade 
upphört och att det skulle framgå av bilaga 3 eller av särskilda beslut hur länge detta 
fick ske.   

Liksom tidigare är det möjligt enligt förordningen (EG) nr 1107/2009 att besluta om 
anståndsperiod för att befintliga lager ska kunna avyttras, magasineras eller släppas ut 
på marknaden efter att ett växtskyddsmedel upphört vara produktgodkänt. Detta 
framgår av artikel 46. Skillnaden mot tidigare är bara att EU-förordningen 
uttryckligen anger för hur lång tid en anståndsperiod maximalt får vara.  Den enda 
ändringen som KemI därför behövde göras var att anpassa bestämmelsen i 2 kap. 8 § 
till terminologin enligt den nya EU-förordningen, dvs. att ersätt termen 
”godkännande” med termen ”produktgodkännande” för växtskyddsmedel. 

Ändringar i nuvarande 2 kap. 11-12 §§ – tillståndskrav för vissa 
medel 
Enligt tidigare lydelse av bestämmelserna 2 kap. 11-12 §§ skulle det anges i besluten 
om godkännande av klass-1-medel om vilken verksamhet medlet var godkänt för och 
hur och var denna uppgift  skulle betecknas i besluten. Dessa bestämmelser 
påverkades inte i sak av förordningen (EG) nr 1107/2009. Det s.k. ramdirektivet 
(2009/128/EG)4

Borttagande av 3 kap. 1 § – fysikaliskt verkande medel  

 kommer däremot om några månader att påverka 2 kap. 11-12 §§ i 
sak. Ramdirektivet ska genomföras i svensk rätt senast den 14 december 2011. 
Däremot behövde bestämmelser i denna omgång anpassas till den EU-förordningens 
terminologi, dvs. så att termen ”godkännande” ersattes med termen 
”produktgodkännande” för växtskyddsmedel i de aktuella bestämmelserna. 

Kemiska produkter vars bekämpningsmedelseffekt uppnåddes på fysikalisk väg fick 
tidigare enligt 3 kap. 1 § KIFS 2008:3 föras in till Sverige och hanteras utan att vara 
godkända som bekämpningsmedel av KemI. Något motsvarande undantag finns inte 
i den nya EU-förordningen. KemI måste därför ta bort 3 kap. 1 § utan att ha några 
möjligheter till övergångsbestämmelser. 

Borttagande av 3 kap. 2 och 14-18 §§ – forsknings- eller 
utvecklingssyfte  
Enligt tidigare lydelse av bestämmelsen 3 kap. 2 § KIFS 2008:3 undantogs 
växtskyddsmedel från kravet på godkännande, om  

• medlen skulle användas vid forskning och utveckling som inte innebar att 
medlen släpptes ut i miljön, eller 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009  för att uppnå en hållbar användning 
av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71–86, Celex 32009L0128)  
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• det handlade om sådana experiment eller tester som hade medgivits av KemI 
enligt 3 kap. 14 – 18 §§ KIFS 2008:3.  
 

Bestämmelserna grundade sig på 5 § 1 förordningen (2006:1010) om 
växtskyddsmedel och genomförde artikel 22 i växtskyddsmedelsdirektivet. Liknande 
regler finns i förordningen (EG) nr 1107/2009. Medlemsstaterna får enligt artikel 54 
bevilja dispens från kravet på godkännande av växtskyddsmedel, för experiment eller 
tester i forsknings- eller utvecklingssyfte, som innebär att växtskyddsmedlet släpps ut 
i miljön. Skillnaden är att dispensgrunden i 5 § 1 inte bara omfattar experiment som 
innebär utsläpp i miljön, vilket däremot var ett grundkrav i artikel 22 i 
växtskyddsmedelsdirektivet.  

Då förordningen (EG) nr 1107/2009 redan innehåller bestämmelserna om dispens 
för experiment och tester i forsknings- och utvecklingsbestämmelser och dessa 
bestämmelser inte medger kompletterande nationella föreskrifter, behövde de 
aktuella bestämmelserna upphävas. KemI valde därför att ta bort 2 kap. 2 § och 14-
18 § i KIFS 2008:3.    

Ändringar i nuvarande 3 kap. 3 § - Försäljning och användning 
grundat på beslut om dispens  
Enligt tidigare lydelse av bestämmelsen 3 kap. 3 § innebar ett beslut om dispens från 
kravet på godkännande, om inget annat framgår av beslutet, att andra än den som 
beslutet riktas till kunde få sälja och använda produkten så länge som beslutet gäller. 
Denna bestämmelse behövde anpassas till den nya EU-förordningen. Enligt artikel 
53 i förordning (EG) nr 1107/2009 kan medlemsstaterna i särskilda fall tillåta att ett 
växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden, om en sådan åtgärd 
framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat 
rimligt sätt. Ur rättslig synpunkt kan ett enskilt beslut om en sådan dispens endast 
riktas till den som beslutet är adresserat till. För att då andra än den som får beslutet, 
ska ha rätt att sälja och använda ett växtskyddsmedel, behövs en föreskrift som ger 
en sådan rätt. Bestämmelsen 3 kap. 3 § har därför fått vara kvar, men anpassat till den 
nya EU-förordningen, genom en hänvisning till artikel 53. Någon annan 
undantagsbestämmelse bedöms inte vara relevant att hänvisa till. 

Ändringar i nuvarande 3 kap. 4 § - utvidgat användningsområde 
I tidigare lydelse av bestämmelsen 3 kap. 4 § angavs att villkoren i artikel 4.1 b iii-v 
måste vara uppfyllda för att få ett beslut om ett utvidgat användningsområde enligt 
27 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel. Dessa båda bestämmelser 
genomförde artikel 9.1 i växtskyddsmedelsdirektivet. Vidare angavs i 3 kap. 4 § att 
bilaga 6 innehåller en förteckning över vilka godkända växtskyddsmedel det finns 
beslut om utvidgat användningsområde.  

Det finns även möjlighet enligt förordningen (EG) nr 1107/2009 att få ett utvidgat 
produktgodkännande för ett mindre användningsområde. I artikel 51 regleras vilka 
krav som gäller för att få en sådan utvidgning. Denna bestämmelse ersätter 
växtskyddsmedelsdirektivets bestämmelser om utvidgat användningsområde och en 
anpassning av de svenska bestämmelserna om utvidgat användningsområde behöver 
därmed ske till den nya EU-förordningen.   
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Vidare ska medlemsländerna enligt artikel 51.8 förordningen (EG) nr 1107/2009 
fastställa och regelbundet uppdatera en förteckning över mindre 
användningsområdet. För att andra än den som får beslutet ska veta att de har rätt att 
sälja och använda ett växtskyddsmedel med hänsyn till det beslutade 
användningsområdet bedömer KemI att det finns ett behov att publicera en sådan 
förteckning över fattade beslut över mindre användningsområden i form av 
föreskrifter. 

Mot bakgrund av detta har hänvisningen till växtskyddsmedelsdirektivet och till 27 § 
förordningen (2006:1010)tagits bort från nuvarande 3 kap. 4 §, men därmot har 
KemI valt att behålla hänvisningen till bilaga 6. I bilaga 6 ska de växtskyddsmedel 
redovisas för vilka ett utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 
har beviljats tillsammans med uppgifter om vilket mindre användningsområde som är 
tillåtet. Kemi kommer även att se till att besluten om utvidgat produktgodkännande 
läggs ut på KemIs webbplats.  

Enligt artikel 51.5 i den nya EU-förordningen ska medlemsstaterna underrätta 
innehavarna av produktgodkännande som de beviljar utvidgat produktgodkännande 
för. Medlemsstaterna ska vidare anmoda innehavaren att ändra märkningen i enlighet 
med beslutet om utvidgat produktgodkännande. För det fall innehavaren av ett 
produktgodkännande för ett växtskyddsmedel inte ändrar märkningen i enlighet med 
ett beviljat utvidgat produktgodkännande, ska medlemsstaterna säkerställa att 
användarna får en fullständig och detaljerad bruksanvisning för det medlet. Det ska 
göras genom ett officiellt offentliggörande i skrift eller på en officiell webbplats. 
KemI kommer att se till att sådana bruksanvisningar publiceras på 
Kemikalieinspektionens webbplats. KemI har därför fört in en hänvisning till den 
platsen i den ändrade bestämmelsen om utvidgat användningsområde.  

Ändringar i nuvarande 3 kap. 5 § - krav på märkning  
Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 5 § om krav på förpackning och 
märkning av växtskyddsmedel fanns en hänvisning till bilaga 1. Denna bestämmelse 
genomförde artikel 15-16 i växtskyddsmedelsdirektivet. 

Enligt artikel 65.3 i förordningen (EG) nr 1107/2009 ska kraven på förpackningar i 
artikel 9 i direktiv 199/45/EG (preparatdirektivet) tillämpas på växtskyddsmedel, 
även om de inte faller inom tillämpningsområdet för direktivet dvs. även om de inte 
klassificeras som farliga. Direktivet har i aktuella delar genomförts genom 19 och 22 
§§  förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.  

Eftersom växtskyddsmedelsdirektivet upphävs måste 3 kap. 5 § anpassas till den nya 
EU-förordningen. Med hänsyn till att det finns ett behov att klargöra att 
bestämmelserna i 19 och 22 §§ förordningen (2008:245) också ska gälla för 
växtskyddsmedel görs i stället en hänvisning till dessa bestämmelser.  

KemI har däremot inte gjort några däremot ändringar i den delen av bestämmelsen 
där det framgår vilka krav som gäller på förpackning och märkning av biologiska 
bekämpningsmedel, som består av nematoder, insekter eller spindeldjur. Dessa krav 
påverkas inte av förordningen (EG) nr 1107/2009, eftersom dessa 
bekämpningsmedel inte omfattas av den förordningen. 
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Borttagande av 3 kap. 6 § och bilaga 7 - ämnen som inte får 
ingå i växtskyddsmedel  
Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 6 § fick ett växtskyddsmedel inte 
godkännas om det innehöll något av de verksamma ämnen som förtecknades i bilaga 
7. Detta handlade dels om ämnen som förbjudits inom ramen för direktiv 
79/117/EEG5

Borttagande av nuvarande 3 kap. 7 § och bilaga 8 – ämnen som 
får ingå i växtskyddsmedel  

, dels om ämnen som enligt gemenskapsbeslut inte tagits upp på bilaga 
1 till växtskyddsmedelsdirektivet. Direktivet 79/117/EEG upphävde genom 
förordningen (EG) nr 1107/2009 och därmed saknade listan legal grund. När det 
gäller verksamma ämnen som prövas enligt den nya EU-förordningen och inte 
godkänns ska de redovisas i en särskild förordning, (artikel 13.2 och 79.3). Eftersom 
en sådan förordning har direkt effekt och inte kräver några genomförandeåtgärder, 
har KemI valt att ta bort 3 kap. 6 § och bilaga 7. 

I den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 7 § angavs att sådana verksamma 
ämnen som var införda i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet fick ingå i 
växtskyddsmedel som godkändes enligt direktivet. Dessa ämnen förtecknades i bilaga 
8. Liksom tidigare gäller enligt den nya EU-förordningen, att verksamma ämnen ska 
godkännas innan de får ingå i växtskyddsmedel. Skillnaden är att godkända 
verksamma ämnen ska redovisas i den så kallade godkännandeförordningen i stället 
för i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet (artikel 13.4 och artikel 78.3). Eftersom 
växtskyddsmedeldirektivet och dess bilaga 1 ersätts av godkännandeförordningen, 
som inte kräver några genomförandeåtgärder, ar KemI valt att ta bort 3 kap. 7 § och 
bilaga 8. 

Borttagande av 3 kap. 8 § – grundläggande förutsättningar för 
godkännande  
I den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 8 § angavs grundförutsättningarna för 
att få ett godkännande för ett växtskyddsmedel. Den bestämmelsen genomförde 
artikel 4 i växtskyddsmedelsdirektivet.   Förutsättningarna för att få ett 
produktgodkännande enligt förordningen (EG) nr 1107/2009 framgår av artikel 29. 
Som tidigare beskrivits är de grundläggande kriterierna för produktgodkännande i 
princip oförändrade. Eftersom artikel 29 har direkt effekt och inte kräver några 
genomförandeåtgärder har KemI valt att ta bort 3 kap. 8 §. 

Borttagande av 3 kap. 9 § – nya verksamma ämnen  
I den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 9 § angavs under vilka förutsättningar 
ett verksamt ämne, som inte fanns på marknaden före den 27 juli 1993, fick släppas 
ut på marknaden. Den bestämmelsen genomförde artikel 3.4 i 
växtskyddsmedeldirektivet. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i 

                                                 
5 Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter 
som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (EGT L 33, 
8.2.1979, s. 36–40, Celex 31979L0117)  
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förordningen (EG) nr 1107/2009.  Mot denna bakgrund har KemI valt att ta bort 3 
kap. 9 §.  

Borttagande av 3 kap. 10 § – dokumentation  
Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 10 § angavs att 
växtskyddsmedelsdirektivet beskrev den dokumentation som skulle bifogas en 
ansöker om godkännande av ett växtskyddsmedel och att det fanns vägledningar om 
detta på kommissionens hemsida. Vilken dokumentation som ska bifogas en ansökan 
om produktgodkännande enligt den nya EU-förordningen framgår av artikel 33. 
Eftersom växtskyddsmedelsdirektivet upphävdes och artikel 33 gäller direkt och 
därmed inte kräver några genomförandesåtgärder valde KemI att ta bort 3 kap. 10 §.  

Ändringar i 3 kap. 11 § – språkkrav 
Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 11 § angavs att ansökningar och 
medföljande dokumentation skulle vara skrivna på svenska eller engelska. För sådana 
uppgifter som var avsedda att återges på svenska i märkning, säkerhetsdatablad m.m. 
var dock svenska språket ett krav. Den bestämmelsen genomförde artikel 9.3 i 
växtskyddsmedelsdirektivet. Enligt artikel 33 i den nya EU-förordningen får 
medlemsstaterna föreskriva att sökanden ska lämna in sin ansökan på de nationella 
eller officiella språken i den medlemsstaten eller på ett av dessa språk.  Det är ingen 
skillnad i sak mot innehållet i artikel 9.3. Liksom tidigare finns behov av att styra upp 
vilket språk ansökan lämnas på. KemI valde därför att ha kvar en bestämmelse om 
språkkrav med i princip motsvarande innehåll som gällde tidigare. Av motsvarande 
anledning valde KemI att den ursprungliga bruksanvisningen, som ska åtfölja en 
ansökan om parallellhandelstillstånd enligt artikel 52.4d i den nya EU-förordningen, 
ska var översatt till svenska.  

Ändringar i 3 kap. 12-13 §§ - krav på effektivitetstester   
Enligt den tidigare lydelsen av bestämmelsen 3 kap. 12 -13 §§ beskrevs att 
dokumentationen av ett växtskyddsmedel och i medlet ingående aktiva ämnen skulle 
innehålla uppgifter om effektivitet och att det fanns riktlinjer för tester av 
effektiviteten i bilaga 3 till kommissionens direktiv 93/71/EEG av den 27 juli 1993 
om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG om att släppa ut växtskyddsmedel på 
marknaden6

                                                 
6 EGT L 221, 31.8.1993, s. 27–36 (Celex 31993L0071) 

. Vidare angavs krav på organ som skulle utföra effektivitetstester. 
Eftersom samtliga krav som finns om uppgifter om effektivitet, riktlinjer för tester av 
effektiviteten samt krav på de organ som utför effektivitetstesterna, i sin helhet är 
överförda till den nya EU-förordningen, valde KemI att behålla 3 kap. 12 § med en 
anpassning till förordning (EG) nr 1107/2009, men att ta bort 13 §§. Sverige behöver 
fortfarande föreskrifter om hur en organisation ska gå tillväga för att bli officiellt 
erkänd i enlighet med de krav som ställs i förordningen (EG) nr 1107/2009 för att få 
göra effektivitetstester. Bestämmelsen i 13 § togs bort eftersom samma krav redan är 
reglerat i den nya EU-förordningen. 
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Ändringar i bilaga 1  
Som en följd av att den nya EU-förordningen kunde de specificerade 
bestämmelserna i bilaga 1 om märkning och förpackning inte längre omfatta 
växtskyddsmedlen som ska prövas enligt förordningen.  Bilaga 1 genomförde artikel 
16 i växtskyddsmedelsdirektivet. Bestämmelserna i den bilagan omfattar emellertid 
också de växtskyddsmedel som består av nematoder, insekter och spindeldjur. Enligt 
2 kap. 3 § skulle dessa bekämpningsmedel förpackas och märkas med sådana 
relevanta delar som behövdes av uppgifterna i bilaga 1 (växtskyddsmedel) respektive 
bilaga 2 (biocidprodukter) Som tidigare beskrivits faller dock dessa 
bekämpningsmedel utanför både växtskyddsmedelsdirektivets och den nya EU-för-
ordningens tillämpningsområde. För dessa gäller endast nationella bestämmelser om 
krav på godkännande. Mot denna bakgrund valde KemI att ändra bilaga 1 så att den 
bara ska innehålla de tillämpliga bestämmelserna om märkning och förpackning av 
bekämpningsmedel, som består av nematoder, insekter eller spindeldjur. Detta gör 
det också enklare att få reda på vilka märkningskrav som är tillämpbara för 
nematoder, insekter och spindeldjur. Tidigare gjordes endast en hänvisning till 
relevanta krav i bilaga 1 eller 2, beroende på om det biologiska bekämpningsmedlet 
var ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.  
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