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Statens jordbruksverks föreskrifter om emballage för betat
utsäde;
beslutade den 6 februari 2001
Statens jordbruksverk föreskriver1 med stöd av 25 § förordningen
(1998:947) om bekämpningsmedel följande.
Förvaring av betat utsäde
1 § Utsäde som betats med bekämpningsmedel ur faroklasserna2
mycket giftig, giftig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk
och frätande skall förvaras i emballage av engångstyp.
Utsäde betat med bekämpningsmedel ur övriga faroklasser får
förvaras i emballage av engångs- eller flergångstyp.
Emballage av flergångstyp avsett för förvaring av betat utsäde får
användas endast för detta ändamål.
Importerat utsäde betat med bekämpningsmedel som ej är godkänt
för ändamålet i Sverige skall om bekämpningsmedlet tillhör faroklasserna mycket giftig, giftig, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk och frätande förvaras i emballage av engångstyp.
Importerat utsäde betat med bekämpningsmedel som ej är godkänt
för ändamålet i Sverige får om bekämpningsmedlet tillhör övriga
faroklasser förvaras i emballage av engångs- eller flergångstyp.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder
och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster
(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18,
Celex 31998L0048).
2
Jämför Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200,
30.7.1999, s. 1, Celex 31999L0045).
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Importerat utsäde betat med bekämpningsmedel som ej är godkänt
för ändamålet i Sverige skall förvaras i engångsemballage om bekämpningsmedlet saknar faroklassindelning.
Emballagets utförande
2 § Emballage för utsäde som betats med bekämpningsmedel skall vara
av så tätt material att spill av utsäde eller bekämpningsmedel ej
uppkommer. Emballaget skall vara av betryggande hållfasthet och så
utfört att effektiv förslutning kan göras. Beträffande emballage för
utsäde av potatis som betats med annat bekämpningsmedel än sådant
som klassificerats som livsfarlig eller mycket farlig kemisk produkt är
det dock tillräckligt att emballaget är av så tätt material att spill av
utsäde inte kan förekomma.
Märkning av emballaget
3 § Den som utför betning eller omförpackar betat utsäde skall se till
att emballaget är märkt enligt vad som föreskrivs i 5 - 7 §§. Märkningen
skall vara utförd senast vid betnings- eller förpackningstillfället.
Hur märkningen skall vara utförd
4 § Märkningen skall ges tillräcklig storlek och i övrigt utformas och
anbringas på ett sådant sätt att den sitter kvar och förblir läsbar tills
emballaget förstörs eller tills det är tömt och fritt från bekämpningsmedel. Märkningen skall vara tydlig och lätt kunna särskiljas från övrig
märkning samt vara utförd i svart skrift på gul botten. Texten skall
omges av en bred svart ram och i övrigt i huvudsak utformas på sätt
som framgår av bilaga till dessa föreskrifter.
Vad märkningen skall innehålla
5 § Engångsemballage skall märkas med text som anger
1. att innehållet är betat,
2. att innehållet endast får användas som utsäde, samt
3. att emballaget är engångsemballage.
Flergångsemballage skall märkas med text som anger
1. att innehållet är betat,
2. att innehållet endast får användas som utsäde, samt
3. att emballaget endast får användas till betat utsäde.
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6 § Allt emballage för betat utsäde skall dessutom märkas med det
använda bekämpningsmedlets benämning och registreringsnummer
samt följande generella skyddsanvisningar.
Använd skyddshandskar och skyddskläder.
Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.
Spill av betat utsäde skall omedelbart uppsamlas.
Kemikalieinspektionen kan i samband med medlets godkännande
ha föreskrivit om ytterligare riskupplysningar.
Emballage för importerat utsäde betat med i Sverige för ändamålet ej
godkänt bekämpningsmedel skall utöver de generella skyddsanvis ningar som anges i första stycket märkas med text som anger i bekämpningsmedlet ingående verksamma beståndsdelar och det land i
vilket betningen utförts.
7 § Oanvända engångsemballage som märkts enligt 4 - 6 §§ får
användas även till icke betat utsäde under förutsättning att det tydligt
framgår att innehållet inte är betat.
Transportregler
8 § För transport av farligt gods finns särskilda bestämmelser.
Undantag
9 § Om särskilda skäl föreligger kan Statens jordbruksverk medge
undantag från föreskrifterna i denna författning.
------------------------Denna författning träder i kraft den 1 mars 2001, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:95) om emballage för betat utsäde
skall upphöra att gälla. Emballage utformade och märkta enligt tidigare
bestämmelser får dock användas fram till 31 december 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Lovisa Eriksson
(Miljöskyddsenheten)
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Bilaga
Exempel på märkning av emballage för betat utsäde
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