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Parallellhandel med växtskyddsmedel 
 

En nyhet i förordningen (EG) nr 1107/2009 är att det numera är möjligt att ansöka 
om ett s.k. parallellhandelstillstånd. Med ett sådant tillstånd får du föra in ett 
växtskyddsmedel från en annan medlemsstat, släppa ut medlet på den svenska 
marknaden eller använda växtskyddsmedlet. KemI kan utfärda ett 
parallellhandelstillstånd efter ansökan. 

 

Prövningsförfarandet för att få parallellhandelstillstånd kan lätt förväxlas med det 
tidigare svenska förfarandet för anmälan om ytterligare namn på godkända 
växtskyddsmedel enligt 7 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel. I och 
med införandet av den nya EU-förordningen den 14 juni 2011 kan du inte längre 
göra en sådan anmälan till KemI. 

 

I det följande beskriver vi helt kort förutsättningarna för att kunna få ett 
parallellhandelstillstånd. Vi ger även en närmare förklaring till varför du inte längre 
kan lämna in en anmälan om ytterligare namn. 

 
Förutsättningarna för att få ett parallellhandelstillstånd 
Ett parallellhandelstillstånd kan beviljas om det medel som du vill föra in är godkänt i 
en annan medlemsstat (ursprungsmedlemsstaten) och det är identiskt med ett 
växtskyddsmedel som är godkänt i Sverige (referensprodukten). Observera att det 
krävs ett sådant parallellhandelstillstånd, oavsett vilka mängder du avser föra in till 
Sverige. Kravet på parallellhandelstillstånd gäller också för lantbrukare som önskar 
föra in växtskyddsmedel för eget bruk. 

 
Identiskt växtskyddsmedel 
Ett växtskyddsmedel ska betraktas som identiskt med referensprodukten om 

 
1.   de har tillverkats av samma företag eller av ett associerat företag eller på 

licens i enlighet med samma tillverkningsprocess, 
2.   de är identiska i fråga om de verksamma ämnenas, skyddsämnenas och 

synergisternas specifikation och halt samt beredningens typ, och 
3.   de är antingen desamma eller likvärdiga när det gäller de tillsatsämnen som 

ingår och förpackningens storlek, material eller form, beträffande negativa 
effekter på produktens säkerhet när det gäller människors eller djurs hälsa 
eller miljön. 
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Förutsättningarna för att ett växtskyddsmedel ska betraktas som identiskt med 
referensprodukten framgår av artikel 52 i förordningen (EG) nr 1107/2009. 

 
Ansökan om parallellhandelstillstånd 
En särskild blankett för att ansöka om parallellandelstillstånd hittar du under ansökan 
om parallellhandelstillstånd. Kemikalieinspektionen fattar ett beslut om ansökningsavgift 
och skickar beslutet tillsammans med en faktura. Av fakturan framgår avgiften och hur 
den ska betalas. 

 
Ansökningsavgifter 
För att få en ansökan om parallellhandelstillstånd prövad kommer du som ansöker 
behöva betala en avgift.  

 

Avgiften för ansökan om parallellhandelstillstånd för ett kemiskt växtskyddsmedel 
uppgår till 20 000 kronor och 10 000 kronor om det är ett biologiskt 
växtskyddsmedel. Avgifterna framgår av förordningen (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter. 

 
Villkoren i ett parallellhandelstillstånd 
Ett parallellhandelstillstånd gäller som regel under samma tid som referensprodukten 
är godkänd. De användningsvillor och begräsningar som gäller för referensprodukten 
gäller också för det parallellhandlade växtskyddsmedlet. 

 

Om det parallellhandlade växtskyddsmedlet ska släppas ut på marknaden ska det vara 
märkt på svenska! Märkningen av det parallellhandlade växtskyddsmedlet ska dels 
uppfylla klassificerings-, och märknings- och förpackningskraven enligt direktiv 
1999/45/EG (preparatdirektivet), dels uppfylla märkningskraven enligt förordningen 
(EU) nr 547/2011. Varje förpackning för ett parallellhandlat växtskyddsmedel ska 
vara märkt med bl.a. 

 

• växtskyddsmedlets handelsnamn eller beteckning 
• namn och adress för innehavaren av parallellhandelstillståndet för 

växtskyddsmedlet 
• namn och adress för innehavaren av produktgodkännandet samt 

växtskyddsmedlets godkännandenummer 
• godkänt användningsområde för växtskyddsmedlet 
• användningsvillkor 
• eventuella riskfraser och säkerhetsföreskrifter 

 
 

Årsavgifter 
På samma sätt som för växtskyddsmedel som är godkända kommer en årsavgift att 
tas ut för de medel för vilka det finns ett parallellhandelstillstånd. Det är samma 
årsavgifter för parallellhandlade växtskyddsmedel som för godkända 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A309%3A0001%3A0050%3ASV%3APDF
http://www.kemi.se/sv/Innehall/E-tjanster-och-blanketter/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/E-tjanster-och-blanketter/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A155%3A0176%3A0205%3ASV%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2011%3A155%3A0176%3A0205%3ASV%3APDF
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växtskyddsmedel. Årsavgifterna framgår av förordningen (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter. 

 

Årsavgiften för ett parallellhandlat kemiskt bekämpningsmedel uppgår till 4 procent 
av försäljningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under kalenderåret innan 
det år som avgiften avser. För ett eller flera parallellhandlade biologiska 
bekämpningsmedel uppgår avgiften till 1,3 procent av det sammanlagda 
försäljningsvärdet av de godkända produkterna beräknat på försäljningen under 
kalenderåret innan det år som avgiften avser. Avgiften uppgår till lägst 2 000 kronor 
och högst 350 000 kronor. 

 
Redovisning av mängduppgifter 
Även de regler som innebär att mängduppgifter årligen ska lämnas till KemI ska 
tillämpas för de medel som förs in med stöd av ett parallellhandelstillstånd för att 
användas i Sverige. Regler om inlämnande av mängduppgifter framgår av 2 kap. 4-6 
§§ i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. 

 
Du kan inte längre anmäla ett ytterligare namn 
Ansökan om parallellhandelstillstånd kan lätt förväxlas med anmälan om att få ett 
ytterligare namn på ett godkänt växtskyddsmedel. Från den 14 juni 2011 är det dock 
inte längre möjligt att anmäla ett ytterligare namn på ett växtskyddsmedel. Denna 
anmälan kunde tidigare göras med stöd av 7 § i förordningen (2006:1010) om 
växtskyddsmedel. Detta beror på att den nya EU-förordningen om växtskyddsmedel 
inte medger att medlemsstaterna har några andra prövningsförfaranden än de som 
framgår av den förordningen. EU:s förordning om växtskyddsmedel är direkt 
tillämplig i Sverige och har företräde framför eventuella svenska bestämmelser som 
har ett annat innehåll. 


