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Beslut angående ansökan om produktgodkännande för
växtskyddsmedlet Imprid Skog
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Beslut
Kemikalieinspektionen avslår ansökan om förnyat produktgodkännande för
växtskyddsmedlet Imprid Skog.
Kemikalieinspektionen beviljar anståndsperiod för växtskyddsmedlet Imprid Skog
och beslutar om följande anståndsperioder.
Anstånd

t.o.m.

Får överlåtas av den som är innehavare
Får överlåtas av andra än den som är innehavare
Får lagras, bortskaffas och användas

2019-08-31
2019-08-31
2020-08-31

2
Beskrivning av ärendet
Den 30 maj 2018 inkom ansökan om förnyat produktgodkännande för nedanstående
produkt. Sökanden företräds av ett ombud enligt fullmakt.
Sökande/Innehavare

Ombud

Produktnamn
Funktion
Sökt
användningsområde

Mall-id: MAP-0090, 2018-12-03

Verksamt ämne
Prövande medlemsstat

Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42
DE-402 12 Düsseldorf
TYSKLAND
Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19
212 25 Malmö
SVERIGE
Imprid Skog
Insekticid
Mot snytbaggeangrepp på barrträdsplantor
Acetamiprid1
Sverige

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/113 av den 24 januari 2018 om förnyelse av
godkännandet av det verksamma ämnet acetamiprid i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring
av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.
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Godkännandet av Acetamiprid, som är det verksamma ämnet i växtskyddsmedlet,
har förnyats från och med den 1 mars 2018. På grund av detta har innehavaren av
produktgodkännandet inkommit med en ansökan om förnyat produktgodkännande.
Ansökan är inkommen i rätt tid.
Sverige är prövande medlemsstat i den norra zonen. Kemikalieinspektionen har
därför, i så stor utsträckning som möjligt, prövat ansökan om produktgodkännande
med beaktande av förhållanden i hela norra zonen.
Livsmedelverket har gjort en bedömning av analysmetoder. Sökanden har fått ta del
av bedömningen och har fått möjlighet att lämna synpunkter.
Jordbruksverket har gjort en bedömning av växtskyddsmedlets effektivitet,
fytotoxicitet och resistens. Sökanden har fått ta del av bedömningen och har fått
möjlighet att lämna synpunkter.
Växtskyddsmedlet innehåller inte ett kandidatämne för substitution men
Kemikalieinspektionen har gjort en jämförande bedömning enligt artikel 50.2 i
förordning (EG) nr 1107/20092, och undersökt möjligheten att substituera
produkten med icke-kemiska alternativ.
Sökanden har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på Kemikalieinspektionens
bedömning, både gällande produktutvärderingen och den jämförande bedömningen.
Gällande produktutvärderingen lämnade sökanden kommentarer som
Kemikalieinspektionen i egenskap av utvärderande medlemsstat omhändertog i den
slutliga produktutvärderingen.
Gällande jämförande bedömningen har sökanden anfört att det är oklart om en
jämförande bedömning mot ett icke-kemiskt alternativ verkligen är tillämpbart vid
omregistrering eftersom artikel 50.2 i växtskyddsmedelsförordningen som handlar
om undantaget endast talar om produktgodkännande. Sökande menar vidare att det
endast för användningen i skogsplantskolor finns icke-kemiska alternativ medan det
saknas icke-kemiska alternativ för sprutning efter utplantering. Sökanden menar även
att alla plantskolor i Sverige idag inte har tillgång till icke-kemiska
behandlingsmetoder i tillräckligt stor omfattning för att kunna behandla samtliga
plantor efter behov. Vissa problem kvarstår att lösa innan icke-kemiska alternativ kan
användas i full skala samt att det saknas lösningar för behandling av specialplantor.
Sökanden har vidare anfört att det saknas underlag för de icke-kemiska produkterna
för att kunna hävda att det föreligger en väsentlig skillnad i säkerhet för användaren.
Dessutom menar sökanden att Kemikalieinspektionen jämför de ekonomiska och
praktiska nackdelarna på fel nivå, att utgångspunkten är i priset per planta och inte i
kostnader för behandlingen för produktanvändaren. I den rapport som
Kemikalieinspektionen beställde 2016 från Greensway, anges att kostnaderna för de
icke-kemiska behandlingsmetoderna är betydligt högre än för kemiska metoder.
Sökanden delar slutsatserna från den så kallade Greensway-rapporten att
beläggningsskydden måste bli billigare eller insekticidplantorna dyrare för att plantor
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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med beläggningsskydd ska kunna konkurrera ekonomiskt med insekticidbehandlade
plantor. Man anför vidare att certifieringsorganet Forest Stewardship Council (FSC)
endast godtar dispens för användning av Imprid Skog samt att ett förbud mot Imprid
Skog skulle leda till en ökad import av plantor som är behandlade med produkter
som inte är godkända i Sverige.
Kemikalieinspektionen har hört Skogsstyrelsen gällande den jämförande
bedömningen. Skogsstyrelsen har inkommit med ett yttrande av vilket framgår att
myndigheten inte har något att invända mot Kemikalieinspektionens jämförande
bedömning eller de slutsatser som redovisats där. Sökanden har fått möjligheter att
lämna synpunkter på Skogsstyrelsens yttrande.
3

Skäl

3.1

Tillämpliga bestämmelser

3.1.1

Förnyat produktgodkännande

Ett växtskyddsmedel får inte släppas ut på marknaden eller användas om det inte har
produktgodkänts i den berörda medlemsstaten enligt förordning (EG) nr
1107/20092. Detta framgår av artikel 28 och 33 i förordningen.
Ett produktgodkännande ska förnyas, efter ansökan från innehavaren av
produktgodkännandet, om de krav som anges i artikel 29 fortfarande är uppfyllda.
Ansökan ska inkomma inom tre månader efter förnyelsen av godkännandet för det
verksamt ämne som förekommer i växtskyddsmedlet. Det framgår av artikel 43 i
förordningen.
Ett växtskyddsmedel får endast godkännas om det, enligt de enhetliga principerna i
förordning (EU) nr 546/20113, uppfyller kraven i artikel 29.1 i förordningen (EG) nr
1107/2009.
Det är sökanden som ska visa att villkoren ovan är uppfyllda via sin dokumentation
till ansökan. Dokumentationen ska uppfylla kraven i kommissionens förordning
(EU) nr 283/20134 samt nr 284/20135.
Innan Kemikalieinspektionen avgör en fråga om produktgodkännande ska
inspektionen höra Jordbruksverket och Livsmedelsverket, om det inte är uppenbart
onödigt. Skogsstyrelsen ska alltid höras om skogsmark berörs. Det framgår av 2 kap.
2 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

3

Kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 av den 10 juni 2011 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller enhetliga principer för
utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel.
4 Kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för verksamma
ämnen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande
av växtskyddsmedel på marknaden.
5 Kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 av den 1 mars 2013 om uppgiftskrav för
växtskyddsmedel, i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.
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Tillämpliga bestämmelser för jämförande bedömning

Om ett växtskyddsmedel innehåller ett kandidatämne för substitution ska
medlemsstaterna göra en jämförande bedömning då de bedömer en ansökan om
produktgodkännande. Medlemsstaterna får i undantagsfall göra en jämförande
bedömning, trots att produkten inte innehåller ett kandidatämne för substitution.
Den jämförande bedömningen kan göras om det för samma användningsområde
finns en icke-kemisk eller en förebyggande metod, och denna metod är i allmän
användning. Det framgår av artikel 50.2 i förordning (EG) nr 1107/2009. I dessa
undantagsfall får medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i artikel 50.1 i samma
förordning.
Av artikel 50.1 framgår att medlemsstaterna inte får godkänna eller ska begränsa
användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller ett kandidatämne för
substitution för användning på en given gröda om en jämförande bedömning av
risker och fördelar enligt bilaga IV till förordningen visar att
a) det för de användningsområden som specificeras i ansökan finns ett godkänt
växtskyddsmedel eller en icke-kemisk bekämpningsmetod eller förebyggande
metod som är väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa eller för
miljön,
b) ersättningen med de växtskyddsmedel eller de icke-kemiska
bekämpningsmetoder eller förebyggande metoder som avses i led a inte
medför några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar,
c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet i förekommande fall är tillräckligt
stor eller metoder och praxis inom odling och förebyggandet av skadedjur
och ogräs är tillräckliga för att förekomsten av resistens hos målorganismerna
ska begränsas till ett minimum, och
d) konsekvenserna av produktgodkännande för mindre användningsområden
beaktas.
3.1.3

Tillämpliga bestämmelser om anstånd

Om en medlemsstat återkallar, ändrar eller beslutar att inte förnya ett
produktgodkännande får den bevilja en anståndsperiod för att befintliga lager ska
kunna avyttras, magasineras eller släppas ut på marknaden. Om skälen till att
medlemsstaten återkallar, ändrar eller beslutar att inte förnya produktgodkännandet
avser skyddet av människors och djurs hälsa eller miljön, ska ingen anståndsperiod
beviljas. Detta framgår av artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009.
Anståndsperioden får inte överstiga sex månader för försäljning och distribution
samt ytterligare högst ett år för att befintliga lager av växtskyddsmedlet ska
bortskaffas, lagras och användas.
3.2

Kemikalieinspektionens bedömning

3.2.1

Produktgodkännandet

Kemikalieinspektionens riskbedömning av ansökan om förnyat godkännande visar
att produkten skulle kunna godkännas med specifika användarvillkor för att hantera
risker för hälsa och miljö. Dessa innebär att skyddshandskar och skyddskläder ska
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användas vid kontakt med behandlade plantor och att det behövs
avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdrift med 70% vid
efterbehandling med Imprid Skog.
3.2.2

Bedömning av substitution

Enligt Kemikalieinspektionens bedömning kan artikel 50.2 i förordning (EG) nr
1107/2009 tillämpas även vid prövningen av ansökningar om förnyat
produktgodkännande enligt artikel 43. Av definitionen i artikel 3.10 framgår att
begreppet produktgodkännande avser en administrativ handling genom vilken den
behöriga medlemsstaten godkänner att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden
inom statens territorium. Begreppet inbegriper således förnyade
produktgodkännanden.
Vi gör bedömningen att det finns icke-kemiska alternativ till kemisk behandling av
skogsplantor mot angrepp av snytbagge. Det finns idag olika typer av plantskydd
tillgängliga i större delen av Sverige och vi bedömer att dessa alternativ är i allmän
användning. Beläggningsskydden har utvecklats för att kunna verka under minst två
år och därmed ge den växande plantan tillräckligt skydd vilket gör att efterbehandling
inte ska behövas. Vi noterar även att markberedning kan vara ett ytterligare
hjälpmedel för att minska risken för snytbaggeangrepp.
Eftersom det i det här fallet finns icke-kemiska bekämpningsmetoder i allmän
användning för samma användningsområde som för den produkt som prövas kan
detta betraktas som ett sådant undantagsfall som avses i artikel 50.2 i förordning
(EG) nr 1107/2009. Vår tolkning av allmän användning är att största delen av
plantorna kan behandlas med någon typ av beläggningsskydd men det innebär inte
att alla plantor kan behandlas med beläggningsskydd.
Vi gör bedömningen att beläggningsskydd är väsentligt säkrare för människors och
djurs hälsa och för miljön än växtskyddsmedlet Imprid Skog. Referensvärdet på EUnivå för det verksamma ämnet i Imprid Skog, acetamiprid, har sänkts sedan det
tidigare godkännandet bl.a. på grund av neurologiska effekter och en klassificering
som misstänkt cancerframkallande har föreslagits av den europeiska myndigheten för
livsmedel, EFSA. Imprid Skog ska vara märkt med faroangivelserna H302 (Skadligt
vid förtäring) och H410 (Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter). För att risken vid användning av Imprid Skog ska vara acceptabel
för människors och djurs hälsa och för miljön behövs riskhanteringsåtgärder. Dessa
innebär att skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid kontakt med
behandlade plantor och att det behövs avdriftsreducerande utrustning som reducerar
vindavdrift med 70% vid efterbehandling med Imprid Skog.
De vanligaste beläggningsskydden består av vattenbaserat lim och sand respektive en
vattenbaserad latexblandning. Lim och latexblandningar innehåller ofta någon typ av
konserveringsmedel. Vissa konserveringsmedel har allergiframkallande egenskaper.
Vi har gått igenom sammansättningen för de produkter som finns i produktregistret,
dels fått uppgifter från tillverkare av beläggningsskydd och drar slutsatsen att inget av
dessa beläggningsskydd innehåller ämnen som påverkar klassificeringen eller har
andra kända hälso- eller miljörisker.
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Kemikalieinspektionen gör bedömningen att det inte finns några betydande
ekonomiska eller praktiska nackdelar med de icke-kemiska metoderna. Kostnaden för
markberedning och plantering är likvärdig för de kemiskt respektive icke-kemiskt
behandlade plantorna, medan inköpspriset för de icke-kemiska alternativen är något
högre. Skillnaderna i pris per planta minskar över tid och därmed minskar även
skillnaden i markvärde. I sina yttranden över Kemikalieinspektionens jämförande
bedömning bifogade sökanden även en egen kostnadskalkyl. Kemikalieinspektionen
kan konstatera att myndigheten och sökanden har använt olika beräkningsmetoder,
men detta ändrar inte Kemikalieinspektionens bedömning att icke-kemiska alternativ
inte ger en betydande ekonomisk nackdel för användaren. Till stöd för denna
bedömning kan också noteras att de icke-kemiska metoderna har en utbredd och
ökande användning.
3.2.3

Anstånd

Vi bedömer att kraven för att bevilja anstånd för utfasning är uppfyllda. Anstånd för
överlåtelse, lagring, bortskaffning och användning ska därför beviljas.
3.3

Slutsats

Kemikalieinspektionen gör bedömningen att växtskyddsmedlet Imprid Skog
visserligen uppfyller kraven för ett förnyat produktgodkännande enligt artikel 43 i
förordning (EG) nr 1107/2009, förutsatt att godkännandet förenas med ovan
angivna användningsvillkor som skyddar människors och djurs hälsa och miljön.
Kemikalieinspektionen har dock genomfört en jämförande bedömning enligt artikel
50 i förordning (EG) nr 1107/2009. Den jämförande bedömningen har visat att det i
Sverige finns en icke-kemisk bekämpningsmetod i allmän användning som är
väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa och för miljön samt att metoden
inte medför några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar. Kraven för
substitution i artikel 50 är således uppfyllda.
Ansökan om förnyat produktgodkännande ska därför avslås. Kemikalieinspektionen
beviljar anstånd för överlåtelse, lagring, bortskaffning och användning av produkten.
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4
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.

Bilagor:


Bilaga 1 – Kemikalieinspektionens jämförande bedömning ”Jämförande
bedömning avseende växtskyddsmedlet Imprid Skog”
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