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Beslut angående ändring av anståndsperiod för
växtskyddsmedlet Imprid Skog
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Beslut
Kemikalieinspektionen ändrar sitt beslut i ärendet dnr 5.1.1-B18-00320 för
växtskyddsmedlet Imprid Skog med regnr 5139 vad gäller anståndsperioder enligt
följande.
Anstånd

t.o.m.

Får överlåtas av den som är innehavare

2019-12-31
2019-12-31
2020-12-31

Får överlåtas av andra än den som är innehavare
Får lagras, bortskaffas och användas
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Beskrivning av ärendet
Kemikalieinspektionen har i ett beslut den 24 maj 2019 avslagit en ansökan om
förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Imprid Skog. I samband härmed
beslutade myndigheten, med stöd av artikel 46 i växtskyddsmedelsförordningen1 om
anståndsperioder för överlåtelse, lagring bortskaffning och användning av Imprid
Skog.
Under ärendets handläggning har Kemikalieinspektionen, med stöd av artikel 43.6 i
växtskyddsmedelsförordningen, förlängt produktgodkännandet att gälla till och med
den 30 juni 2019.

Mall-id: MAP-0038, 2019-02-18

Kemikalieinspektionens beslut har överklagats. I samband med hanteringen av
överklagandena noterade myndigheten att anståndsperioderna hade beräknats från fel
datum.
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Skäl för ändringen
Enligt 38 § förvaltningslagen2 ska en myndighet ändra ett beslut bland annat om den
anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende och om beslutet
kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.
När ett beslut, som i förevarande fall, har överklagats får det, enligt 39 § samma lag,
ändras av den myndighet som har meddelat det som första instans enbart i sådana
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.
2 Förvaltningslag (2017:900).
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fall som avses i 38 § och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu
inte har överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet.
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 växtskyddsmedelsförordningen.
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.
I Kemikalieinspektionens ursprungliga beslut om anstånd, hade anståndsdatumen
satts i relation till när produktgodkännandet ursprungligen löpte ut. I beslutet har
däremot inte beaktats den förlängning av det ursprungliga produktgodkännandet
som gäller till och med den 30 juni 2019. Hade detta beaktats skulle
anståndsperioderna beslutats på sätt som framgår ovan i avsnitt 1.
Det överklagande beslutet är således i denna del uppenbart felaktigt i ett väsentligt
hänseende. Då beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel
för någon enskild part finns det förutsättningar att ändra detta. Eftersom det
överklagande ärendet ännu inte har överlämnats till en högre instans är också
förutsättningarna i 39 § förvaltningslagen uppfyllda.
Förutsättningar föreligger därmed att ändra det överklagande beslutet vad gäller
anståndsperioder. Ändringarna redovisas i avsnitt 1 ovan.
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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.
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