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Sammanfattning 
Kommerskollegium välkomnar de delar av förslaget som avser vårt 

ansvarsområde då förslaget innebär en harmonisering av lagstiftningen 

på området och därmed gynnar den inre marknaden och konkurrensen 

mellan företag i EU:s medlemsstater.  

Vi konstaterar att förslaget saknar en bedömning av förenligheten med 

TBT- och SPS-avtalen, något som bör göras i kommande rättsakter.  

Kommerskollegiums uppdrag 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre 

marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka 

för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre 

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden 

samt globalt.  

Generella synpunkter 
Kommerskollegium avgränsar yttrandet till de delar i kommissionens 

förslag som avser vårt ansvarsområde.  

Kommissionen konstaterar att brister i det nationella genomförandet av 

det nu gällande bekämpningsmedelsdirektivet har lett till olika 

skyddsnivåer för hälsa och miljö inom EU. Detta leder till olika villkor 

för användarna av växtskyddsmedel vilket motverkar konkurrens på lika 

villkor på den inre marknaden. 

Mot den bakgrunden välkomnar Kommerskollegium en harmonisering av 

regelverket som reglerar användningen av bekämpningsmedel eftersom 
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det kan bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och minska 

snedvridningen av handeln mellan medlemsstaterna. 

Vi välkomnar de föreslagna målen att minska användningen av och 

riskerna med kemiska växtskyddsmedel. Målen ligger i linje med 

Sveriges miljömål liksom EU:s och FN:s respektive hållbarhetsmål.  

Kommerskollegium bedömer att förslaget kan komma att påverka den 

globala handeln med såväl växtskyddsmedel som jordbruksprodukter, 

både vad avser det nu föreliggande förslaget och aviserade kommande 

förslag. Det är viktigt att balansen mellan olika handels- och 

skyddsintressen upprätthålls, detta särskilt med hänsyn till 

utvecklingsländernas situation där de många gånger redan idag har svårt 

att uppfylla olika krav på djur- och växthälsa och säkra livsmedel vid 

export.  

Handel med dessa produkter regleras bland annat av WTO:s avtal om 

sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet) och WTO:s avtal om 

tekniska handelshinder (TBT-avtalet). Det grundläggande syftet med 

dessa avtal är att internationell handel inte ska hindras mer än nödvändigt 

av SPS- eller TBT-regler. Samtidigt som länders rätt att sätta upp regler 

för att uppnå legitima mål, såsom exempelvis hälso- eller miljöskydd och 

nationell säkerhet upprätthålls.  

Kommerskollegium noterar att det saknas en bedömning av om förslaget 

är förenligt med WTO-rätten och då särskilt TBT- och SPS-avtalen, 

något som vi anser bör göras i kommande rättsakter som aviseras i 

förslaget.  

Ärendet har avgjorts av enhetschef Pernilla Trägårdh i närvaro av 

utredaren Björn Strenger, föredragande. 
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