Idag är det:

Förenklingsförslaget

Svårt att göra rätt

Bidrar till konkurrenskraft

Problem med tillämpning

Ökar investeringsviljan

Problem med lagstiftning

Möjliggör fler arbetstillfällen
Ger miljönytta
Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?

Ändring av registreringsnummer bör göras mer restriktivt jämfört med idag. Ändringar bör begränsas till
miljömässigt motiverade förändringar, t.ex. ändring av växtskyddsproduktens egenskaper, användning eller
användningsvillkor.

Varför är det ett problem?

I dag kan registreringsnummer på ett växtskyddsmedel ändras av skäl som inte har med produktens
användning att göra. Detta skapar problem ute hos de lantbruksföretag som använder produkterna. Dels
måste produkter som inte längre är godkända lämnas till destruktion, trots att motsvarande produkt finns
på marknaden. Dels måste befintliga tillstånd för exempelvis bekämpning inom vattenskyddsområden eller
hårdgjorda ytor kompletteras.
I dag skapar detta onödig administration, både för lantbrukare och myndigheter. Det innebär också
kostnader i form av kostnad för destruktion samt kostnad för att komplettera gällande beslut. Därtill kan
lantbrukare drabbas hårt av att göra fel, både i form av polisanmälan och tvärvillkorsavdrag, vilket inte är
skäligt om det inte finns miljömässiga skäl. Det är heller inte resurseffektivt att destruera växtskyddsmedel
som fortfarande finns på marknaden fast under annat registreringsnummer.

Hur omfattande är problemet?

Detta berör alla företag i Sverige där någon form av bekämpning utförs.

Vad är målet?

Att registreringsnummer enbart ändras då det finns miljömässiga skäl såsom ändrade produktegenskaper,
ändrad användning eller ändrade användningsvillkor.

Förslag på lösning

Att Kemikalieinspektionens rutiner ändras vad gäller skäl för byte av registreringsnummer.

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

från landsbygdsföretagare

Förenklingsförslag

Förenklingsförslag: Mer restriktiv
rutin för byte av registreringsnummer på
växtskyddsmedel

Nollalternativ

Att behålla rutinerna som de är idag betyder administration och kostnader för både lantbrukare och
myndigheter. Därtill finns det stor risk för sanktioner för lantbrukare som missar.
Om en ändring av Kemikalieinspektionens rutiner inte kan göras behöver man se över lagstiftningen på
andra områden. Det är då angeläget att se över den lagstiftning som reglerar ansökan om tillstånd för
kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde och på hårdgjorda ytor. Om ansökan och beslut kan fattas
utifrån aktivt ämne behöver kompletteringar inte göras så länge den nya produkten ligger inom ramarna för
det som prövats vid tillståndsgivningen.
Det hade också varit angeläget att se över den lagstiftning som reglerar när produkter ska lämnas till
destruktion. Dagens tolkning är att produkter inte får förvaras på gården vid samma datum som de inte
längre får användas. Det är praktiskt mycket svårt att leva upp till detta. Ur miljösynpunkt är det heller inte
rimligt. Dessa tidsfrister regleras dock av en EU-förordning, vilket innebär att det är svårt att ändra.

Regelverk

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden innehåller grundbestämmelserna kring hur godkännandeprocessen ska gå
till. Denna förordning reglerar också hur länge en produkt maximalt får användas efter att godkännandet
upphör.
Reglerna om tillståndsplikt vid spridning på särskilda områden finns i bekämpningsmedelsförordningen,
2 kapitlet 40 paragrafen, samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel och (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter.
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