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Bakgrund till regelförslaget 
 
EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel, direktiv 2009/128/EG, 
trädde i kraft den 25 november 2009. Medlemsstaterna skulle senast den 26 
november 2011 ha antagit de bestämmelser som krävs för att följa direktivet. Ett 
flertal bestämmelser i direktivet har dock senare tidsfrister för genomförande. 

Direktivet har av kommissionen beskrivits som den återstående viktiga pusselbiten i 
en sammanhållen gemenskapsrätt kring bekämpningsmedel. Sedan tidigare finns 
regler om utsläppande på marknaden av bekämpningsmedel och regler om 
livsmedelssäkerhet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 
om bland annat fastställande av gränsvärden i livsmedel samt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Direktiv 
2009/128/EG beskrivs som ett komplement till dessa rättsakter genom att själva 
användningen av bekämpningsmedel nu också blir reglerad inom gemenskapen. 
Syftet med direktivet är således att minska riskerna för människors hälsa och miljön 
genom att införa gemensamma minimikrav för användningen av bekämpningsmedel. 
Direktivet gäller i dag endast bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel. 

Svensk rätt uppfyller idag de krav som direktivet sätter upp och Sverige har anmält 
direktivet som genomfört i svensk rätt. Genom införandet av en ny förordning om 
bekämpningsmedel har Sverige genomfört direktivskrav med senare datum för 
genomförande. Det återstår nu för behöriga myndigheter, däribland 
Kemikalieinspektionen, att införa detaljerade bestämmelser för genomförandet av 
dessa direktivskrav. 

 
Gällande regler 
Av 2 kap. 8 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel framgår att 
Kemikalieinspektionen, i samband med godkännande av ett växtskyddsmedel, ska 
bedöma medlets hälso- och miljörisker med hänsyn till användningsområdet samt 
hänföra medlet till en behörighetsklass. Indelningen ska göras utifrån den kunskap 
som krävs för att använda medlen. Växtskyddsmedlet ska hänföras till 

- Klass 1, om det på grund av riskerna vid användningen behövs särskild kunskap för 
hantera medlet på ett säkert sätt, 
- Klass 2, om det av andra skäl behövs särskild kunskap för att hantera medlet på ett 
säkert sätt och medlet inte ska hänföras till klass 1, 
- Klass 3, om medlet inte ska hänföras till klass 1 eller 2. 

Kemikalieinspektionen har fått ett bemyndigande i 2 kap. 9 § i förordning (2014:425) 
om bekämpningsmedel att meddela föreskrifter om kriterier för placering av medlen i 
klasser. 
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Förslaget 
Kemikalieinspektionens förslag till föreskrift 

20 § För att undvika farliga moment i hanteringen av växtskyddsmedel för icke 
yrkesmässiga användare ska växtskyddsmedel placeras endast i klass 1 eller 2 om  
 
1. växtskyddsmedlets toxiska egenskaper kräver särskild försiktighet eller om 
växtskyddsmedlet på annat sätt motiverar särskild försiktighet vid hanteringen av 
medlet med avseende på hälso- eller miljörisker,  
 
2. växtskyddsmedlet innehåller ett verksamt ämne som godkänts som ett 
kandidatämne för substitution enligt artikel 24 eller artikel 80.7 i Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller 
förteckningen över godkända verksamma ämnen 
 
3. växtskyddsmedlet är formulerat som koncentrat vilket kräver spädning före 
användning, om det inte är fråga om en produkt med särskilt låg risk 
 

 

Förordning (EG) nr 1107/2009 är harmoniserande och begränsar möjligheten till 
nationella bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel. Förordningen 
reglerar däremot inte användning av växtskyddsmedel i någon större utsträckning. 
Indelning av växtskyddsmedel i behörighetsklasser beror på medlets hälso- och 
miljörisker samt den kunskap som krävs för att hantera medlet på ett säkert sätt. Av 
artikel 31 i förordningen följer att användarkategorier, till exempel yrkesmässiga och 
icke yrkesmässiga användare, ska anges i ett godkännande av ett växtskyddsmedel. I 
förordningen saknas dock kriterier för indelning i behörighetsklasser. 

Av artikel 13.2 i direktiv 2009/128/EG följer en skyldighet för medlemsstaterna att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika farliga moment i hanteringen av 
bekämpningsmedel som är godkända för icke yrkesverksamma användare. I 
beaktandesats 17 till direktivet anges att åtgärderna bör omfatta de icke yrkesmässiga 
användarna eftersom risken för olämplig hantering är stor i denna grupp på grund av 
bristande kunskap. Denna bestämmelse är viktig för att förebygga risker för hälsan 
för de personer som inte använder växtskyddsmedel yrkesmässigt samt för att skydda 
miljön. Dessa personer har av naturliga skäl ofta bristande kunskaper om hälsorisker 
förknippade med användningen och är sällan medvetna om på vilket sätt en 
användning av ett växtskyddsmedel kan ge negativa effekter på miljön. 

Indelningen i behörighetsklasser ska göras utifrån den kunskap som krävs för att 
använda medlen, vilket framgår av 2 kap. 8 § förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel. Med hänsyn till kraven i artikel 13.2 i direktiv 2009/128/EG bör 
ett växtskyddsmedel endast hänföras till klass 3 (icke yrkesmässig användning) om 
medlet inte har några allvarliga egenskaper eller på annat sätt kräver särskild 
försiktighet vid hanteringen av medlet på grund av risker för hälsan eller miljön, 
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innehåller ett verksamt ämne godkänt för substitution och att medlet är färdigblandat 
vid försäljningen. 

För att produkter som redan finns på marknaden inte ska behöva återkallas för att 
märkas eller förpackas om föreslår Kemikalieinspektionen en övergångsregel som 
innebär att kriterierna ska tillämpas på de produkter som placeras på marknaden efter 
bestämmelsens ikraftträdande. 

Kemikalieinspektionen gör bedömningen att denna bestämmelse måste anmälas till 
Kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG 
av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder 
och föreskrifter. Detta innebär att bestämmelsen inte får träda ikraft förrän tidigast 
tre månader efter anmälan till Kommissionen. Bestämmelsen föreslås därför träda i 
kraft under sommaren 2015. 
 

Konsekvensutredning 
Förslaget innebär att vissa produkter på marknaden inte längre får räknas till klass 3. 
Förslaget påverkar däremot inte möjligheten att produktgodkänna växtskyddsmedel. 
Bestämmelsen syftar till att förhindra farliga moment i hanteringen av 
växtskyddsmedel för icke yrkesverksamma användare och därigenom förhindra en 
exponering av dessa användare. Kemikalieinspektionen bedömer därför att detta 
förslag indirekt kan ge positiva konsekvenser för användares hälsa och miljö. Några 
andra betydande konsekvenser eller andra aspekter till följd av dessa förslag har inte 
identifierats av Kemikalieinspektionen. 
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