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EU-kommissionens förslag till förordning 

om hållbar användning av växtskyddsmedel 
 

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget att regelverket för hållbar användning 

av växtskyddsmedel görs om från ett direktiv till en förordning och de 

bestämmelser som rör Folkhälsomyndighetens verksamhetsområde, med 

nedanstående kommentarer.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

Artikel 25. Utbildning och certifiering  

Utbildningsämnen enligt Bilaga III  

Enligt förslagets artikel 25 ska yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare 

utbildas i de ämnen som listas i bilaga III. I det befintliga direktivet framgår att 

utbildningen ska vara utformad så att den ger dessa målgrupper tillräcklig kunskap 

om de ämnen som anges i bilaga I, med hänsyn till deras olika roller och 

ansvarsområden. Folkhälsomyndigheten anser att det bör finnas en liknande 

skrivning i förordningen som ger behöriga myndigheter möjlighet att utforma 

utbildningar som är ändamålsenliga för målgruppernas olika roller och 

ansvarsområden.  

Utbildningsbevis 

Folkhälsomyndigheten anser att en kortare giltighetsperiod, t.ex. 5 år, är mer 

lämplig. Alternativt att skrivningen öppnar upp för medlemsländerna att besluta om 

kortare giltighetsperiod, t.ex. 5 år, där det bedöms lämpligt för att upprätthålla 

tillräckliga kunskaper för en säker och hållbar användning.  

Folkhälsomyndigheten anser att utbildningsbeviset fortsatt bör vara personligt och 

inte behöver förnyas vid byte av arbetsgivare. Det behöver tydliggöras vad syftet är 

med förslaget att arbetsgivaren registreras i utbildningsbeviset och vad det kommer 

att innebära för utbildningsbevisets giltighet vid anställningsbyte.  
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Folkhälsomyndigheten är tveksam till förslaget om möjligheten att få 

utbildningsbevis genom att styrka tidigare utbildning genom formella 

kvalifikationer som styrker mer omfattande kunskaper i de ämnen som förtecknas i 

bilaga III. Folkhälsomyndigheten bedömer att nackdelarna med en sådan reglering 

i form av risk för svåra avvägningar för den myndighet som ska bedöma om den 

sökande uppfyller tillräckliga kvalifikationer samt utmaningar i form av att 

regleringen tillämpas på ett likvärdigt sätt i varje enskilt fall överväger de 

eventuella fördelarna med en anpassad bedömning av den sökandes kvalifikationer. 

Utöver att regleringen kan komma att innebära mer uppgifter för de berörda 

myndigheterna, tolkar Folkhälsomyndigheten det som att andra utbildningar än de 

som erbjuds av de behöriga myndigheterna, länsstyrelserna och utsedda organ kan 

utgöra underlag för utbildningsbevis. Folkhälsomyndigheten ser en risk att detta 

kan medföra en minskad enhetlighet och möjlighet till uppföljning av 

utbildningarna från de behöriga myndigheterna (Kemikalieinspektionen, 

Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten). 

Utbildning för rådgivare 

Folkhälsomyndigheten ser att det inför beredning av kommande förändring av 

nationell lagstiftning behöver tydliggöras hur systemet för att utbilda rådgivare ska 

utformas och vilka myndigheter som kommer att involveras i detta arbete. Om 

förslaget innebär utökade uppgifter för Folkhälsomyndigheten bedömer 

myndigheten att det kan komma att kräva utökat anslag för myndigheten. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av den tillförordnade avdelningschefen Agneta Falk 

Filipsson. I den slutliga handläggningen har den tillförordnade enhetschefen Karin 

Ljung Björklund deltagit. Utredaren Linda Molander har varit föredragande. 
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