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Remissvar angående EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning 
av växtskyddsmedel 
 
Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 
och anför följande; 
 
Bakgrund 
Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel antogs 2009 som en 
uppföljningsåtgärd till kommissionens temainriktade strategi för hållbar användning av 
bekämpningsmedel. Medlemsstaterna skulle införa nationella åtgärder för införlivande av 
direktivet senast den 26 november 2011. Kommissionen ansåg att det var lämpligt att göra en 
utvärdering av direktivet som också beaktade de problem som konstaterats när det gällde 
genomförande, tillsyn och tillämpning av direktivet i medlemsstaterna. Utvärderingen gjordes 
i form av en bedömning som innehöll både en utvärdering och en konsekvensbedömning. 
Kommissionen hoppades att kunna använda bedömningen i arbetet med det nya lagförslaget 
om ändring av direktivet senast första kvartalet 2022 i enlighet med strategin från jord till 
bord. Det finns för närvarande brister i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av 
direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Dessa brister har tagits upp i 
kommissionens revisioner, vid kommissionens besök i medlemsstaterna och i rapporter om 
genomförandet. 
 
Detta förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel ska ersätta direktivet 
om hållbar användning av bekämpningsmedel när det gäller reglering av användningen av 
bekämpningsmedel, och skapa bättre samstämmighet med målen i den europeiska gröna given 
och i jord till bord-strategin. 
 
Kommissionens förslag syftar till att minska riskerna med – och konsekvenserna av – användning 
av bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön genom att uppnå målen för minskad 
användning av bekämpningsmedel i jord till bord-strategin, och främja användning av integrerat 
växtskydd och alternativ till kemiska bekämpningsmedel. 
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Tidig svensk konsekvensutredning 
NNR har studerat Kommissionens konsekvensutredning men uppfattar inte att det går att 
utläsa vilken påverkan förslaget kan komma att ha på berörda företag i Sverige. NNR vill 
därför understryka vikten av att en konsekvensanalys av förslaget utförs på nationell nivå så 
snart som möjligt, och innan beslut är fattat på EU-nivå. En sådan analys bör ställa den 
uppskattade nyttan av förslaget mot dess uppskattade kostnader för svenska företag. En tidig 
nationell konsekvensanalys skulle ge svenska beslutsfattare ett bra underlag inför och under 
förhandlingar med representanter från andra medlemsstater. NNR anser att det är för sent att 
påbörja arbetet med en nationell konsekvensanalys vid genomförandet av ett beslut i svensk 
rätt, eftersom det då inte går att påverka utformningen av den nya förordningen. 
 
Konsekvenser 
Frågor som behöver analyseras i en svensk konsekvensutredning är bland andra följande: 

 Hur påverkas svensk produktion av livsmedel i ljuset av NATO-medlemskapets krav 
på självförsörjning av livsmedel. 

 Hur påverkas den svenska livsmedelssäkerheten. 
 Hur påverkas klimatet och miljön i Sverige. 
 Procentuella minskningsmål för ett EU-land som redan har en låg och noga 

behovsanpassad användning av växtskyddsmedel är svårare att uppfylla än för andra 
EU-länder. Konsekvenserna i Sverige av detta behöver särskilt beskrivas. 

 Vilka grödor som nu odlas i Sverige kommer inte längre att kunna odlas. 
 Hur snart kan nya innovationer av växtskyddsmedel antas ha utvecklats och 

kommersialiserats. 
 Hur snart kan alternativa teknologier för växtskydd antas ha utvecklats och 

kommersialiserats. 
 Det finns tveksamheter omkring effekter av införandet av ett nationellt elektroniskt 

register över integrerat växtskydd och användningen av växtskyddsmedel. Detta 
behöver analyseras. 

 Kostnader i Sverige för uppföljning och utvärdering av de aktuella föreslagna 
regelverken behöver beskrivas och analyseras. 

 Hur kommer kravet på oberoende rådgivare att kunna uppfyllas i Sverige. 
 Vid utveckling och användning av nya teknologier, blir den tillgängliga arbetskraftens 

digitala kompetens avgörande. Hur ser tillgången ut och vilka blir effekterna om 
kompetensbrist uppstår. 

 Hur påverkas den administrativa bördan för svenska lantbruksföretag. 
 
Slutsats 
NNR finner att underlaget behöver kompletteras med en konsekvensutredning utifrån svenska 
förhållanden. 
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