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Beslut
Kemikalieinspektionen återkallar produktgodkännandet för Merit Forest WG med
registreringsnummer 4605.
Återkallelsen gäller från och med den 19 september 2018.
Kemikalieinspektionen beslutar om följande anståndsperioder för utfasning av Merit
Forest WG med registreringsnummer 4605.
Får överlåtas av innehavaren t.o.m.

2018-12-19

Får överlåtas av andra än innehavaren t.o.m.

2018-12-19

Får lagras, bortskaffas och användas t.o.m.

2018-12-19

Utplantering av behandlade barrträdsplantor får göras t.o.m. 2018-12-19.
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Beskrivning av ärendet
Merit Forest WG innehåller det verksamma ämnet Imidakloprid. EU-kommissionen
har den 29 maj 2018 ändrat godkännandet av Imidakloprid 1.
Ändringen innebär att produktgodkännanden endast får omfatta användning som
insekticid i fasta växthus eller för behandling av utsäde som är avsett att användas
enbart i fasta växthus. Grödan måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast
växthus.

Mall-id: MAP-0096, 2018-04-18

Kemikalieinspektionen har därför öppnat ett ärende för att ompröva
produktgodkännandet för Merit Forest WG.
Kemikalieinspektionen har kontaktat innehavaren av produktgodkännandet, upplyst
om de nya godkännandevillkoren för imidakloprid, innehavaren av
produktgodkännandet har fått möjlighet att lämna synpunkter och
Kemikalieinspektionen har tagit synpunkterna i beaktande i den slutgiltiga
handläggningen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/783 av den 29 maj 2018 om ändring av
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma
ämnet imidakloprid.
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Skäl
I ett produktgodkännande ska bland annat kraven för utsläppande på marknaden och
användning av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav ska minst ingå de villkor för
användning som behövs för att uppfylla kraven i förordningen om godkännande av
de verksamma ämnena. Detta framgår av artikel 31.2 i förordning (EG) nr
1107/20092.
EU-kommissionen har beslutat att ändra godkännandet för Imidakloprid. Ändringen
innebär produktgodkännanden endast får omfatta användning som insekticid i fasta
växthus eller för behandling av utsäde som är avsett att användas enbart i fasta
växthus. Grödan måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast växthus.
Medlemsstaterna ska vid behov ändra eller återkalla produktgodkännanden för
växtskyddsmedel som innehåller Imidakloprid senast den 19 september 2018. Detta
framgår av artikel 3 i förordningen om ändring av Imidakloprid. Enligt artikel 4 ska
eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i
förordning (EG) nr 1107/20092 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast
den 19 december 2018.
Kemikalieinspektionen gör bedömningen att produktgodkännandet för Merit Forest
WG inte längre uppfyller villkoren för godkännandet av imidakloprid då
produktgodkännandet omfattar ”Mot insektsangrepp på barrträdsplantor” eftersom
barrträdsplantorna kommer planteras ut i miljön och inte befinna sig i ett fast
växthus under hela sin livscykel.
Mot bakgrund av ovanstående återkallar Kemikalieinspektionen
produktgodkännandet för Merit Forest WG och beviljar anstånd för utfasning av er
produkt.
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Upplysningar
Notera att om ni någon gång under ett kalenderår har innehaft ett
produktgodkännande för ett växtskyddsmedel ska ni lämna mängduppgifter till
Kemikalieinspektionen. Detta i enlighet med 2 kap. 4 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Lämna uppgifterna till
Kemikalieinspektionen senast den 28 februari året efter det kalenderår som uppgiften
avser. Detaljerade krav för när du ska lämna in uppgifterna till oss framgår av 2 kap.
6 § (KIFS 2008:3).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG
och 91/414/EEG.
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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,

Camilla Thorin
Beslutande
Jenny Larsson
Föredragande
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