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Beslut angående ansökan om förnyat produktgodkännande för
biocidprodukten Myrr D
1
Beslut
Kemikalieinspektionen beslutat att administrativt förlänga produktgodkännandet av
nedanstående produkt i väntan på slutlig handläggning av ansökan om förnyat
godkännande.
Produktnamn
Regnr
Godkännandet gäller fr o m
Godkännandet gäller t o m
Innehavare

Myrr D
4668
2017-07-01
2017-09-30
Bayer AB
c/o Bayer A/S Arne Jacobsens Allé 13
2300 Köpenhamn S
DANMARK

Mall-id: MAP-0023, 2013-05-27

De beslutade villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1.

2
Beskrivning av ärendet
Den 29 augusti 2013 inkom ansökan om godkännande för ovan nämnda produkt.
Ansökan skickades in enligt förfarandet om godkännande enligt artikel 8 i direktiv
98/8/EG. Sverige är utvärderande medlemsstat. Ansökan behandlas i ärende med
diarienummer 6.2.1-B13-00347.
Ansökan om godkännande har inte behandlats färdigt av Kemikalieinspektionen. Det
nuvarande godkännandet har därför förlängts med befintliga villkor för att
handläggningen av ärendet ska kunna slutföras inom godkännandetiden.
Ärendet är inte avslutat, eftersom slutlig bedömning av ansökan ännu inte har skett.
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Skäl

Godkännandets giltighetstid förlängs med anledning av att Kemikalieinspektionens
prövning av ansökan godkännande ännu inte är avslutad.
Detta beslut kan komma att återkallas tidigare än angivet, mot bakgrund av att
Kemikalieinspektionens prövning blir klar. Det beslut som fattas med anledning av
ansökan om godkännande kommer då att ersätta detta beslut, som därmed alltså kan
återkallas. Observera att det beslut som fattas enligt de förutsättningar för
godkännande som framgår av förordning (EU) nr 528/2012 kan komma att innebära
att godkännandet för produkten återkallas eller ändras.
Förlängningen av godkännandetiden sker i enlighet med 4 kap. 18§ förordningen om
bekämpningsmedel (SFS 2014:425). Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
4
•

•

Upplysningar
Sammansättningen eller andra villkor för en biocidprodukt godkänd enligt 14
kap. 10§ Miljöbalken (1998:808) får endast ändras om Kemikalieinspektionen
fattar beslut enligt 4 kap. 20§ förordning om bekämpningsmedel (SFS
2014:425) om att en sådan ändring får göras av innehavaren av
produktgodkännandet.
Medlet ska vid överlåtelse vara inneslutet i en förpackning som är märkt
enligt 4 kap. 6 §, bil 2 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
bekämpningsmedel.

5
Hur man överklagar
Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett
skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till
Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Christina Forsberg
Beslutande
Johan Helgesson
Föredragande

Bilagor: Bilaga 1 – Villkor för produktgodkännandet
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