
KEMI BESLUT 
Datum Diarienr 

SwecHsh Chemic^sAgemrJ 2016-01-19 6.1.1-B13-00406 

Aktnr Regnr 

Tillstånd och upplysning F-2683 4843 
Lena Hansson Hortonom 

Delgivningskvitto Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
105 33 Stockholm 
SVERIGE 

Beslut angående ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Revus, reg nr 
4843 

1 Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde för nedanstående produkt. 

Produktnamn Revus 
Regnr 4843 
Godkännandet gäller fr o m 2016-01-19 
Godkännandet gäller tom Så länge som godkännandet för Revus gäller 
Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av späda bladgrönsaker 

(baby-leaf) på friland samt prydnadsväxter i växthus. 

Beslutade villkor för användning framgår av bilagan. 

Utöver de villkoren ska de villkor som gäller för produkten följas, se bilagt 
regis terutdr ag. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 2 oktober 2013 inkom ansökan för nedanstående ändamål. 

Sökande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
105 33 Stockholm 
SVERIGE 

Typ av ansökan Utvidgat produktgodkännande för mindre 
användnings område 

Produktnamn Revus 
Produktens reg nr 4843 
Verksamt ämne Mandipropamid 
Funktion Fungicid 
Sökt 
användningsområde 

Mot spenatbladmögel i spenat och "Baby-leaf' av spenat, 
rucola, mangold, nya zeeländsk spenat, olika betblad inklusive 
rödbeta samt mot bladmögel i prydnadsväxter i växthus. 

Kemikalieinspektionen 

Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org nr 
Box 2 Esplanaden 3A FE 124 Telefon 08-519 41 100 www.kemi.se 202100-3880 
172 13 Sundbyberg 172 67 Sundbyberg 838 80 Frösön Fax 08-735 76 98 kemi@kemi.se 



Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2016-01-19 6.1.1-B13-00406 
Aktnr Reg nr 

F-2683 4843 

Kemikalieinspektionen har samrått med Livsmedelsverket i fråga om 
konsumentskydd. 

3 Skäl 
En odlarorganisation kan enligt artikel 51 i förordningen (EG) nr 1107/2009 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (växtskyddsmedelsförordningen) 
begära att ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel utvidgas till att gälla för 
mindre användningsområden som ännu inte omfattas av det produktgodkännandet. 
Kemikalieinspektionen kan bevilja ett utvidgat produktgodkännande, om bl.a. 

— den avsedda användningen är av begränsad karaktär 
— om kraven ur hälso- och miljösynpunkt är uppfyllda enligt artikel 4.3 b, d och e 

och artikel 29.1 i, växtskyddsmedels förordningen 
— det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse 

Kemikalieinspektionen bedömer att den sökta utvidgade användningen är av 
begränsad karaktär och av allmänt intresse. 

3.1  Livsmedelsverke ts  y t t rande  

Livsmedelsverket konstaterar att, utifrån den information som myndigheten har 
tillgång till, att sökt användning inte bör ge upphov till resthalter som överskrider 
fastställda gränsvärden. 

Den beräknade livstidsexponeringen av mandipropamid genom konsumtion av alla 
livsmedelsprodukter som teoretiskt kan innehålla den aktiva substansen visade inte 
på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget (ADI) överskrids. Någon 
uppskattning av korttidsexponeringen till följd av hög konsumtion av någon av de 
grödor som ingår i ansökan har inte gjorts eftersom man inom EU inte anser att 
någon akut referensdos behövs för ämnet mandipropamid. Därmed förväntas 
användningen av Revus i enligt SE GAP inte ge upphov till resthalter som utgör 
någon risk för konsumenter. 

3.2 Kemikal ie inspekt ionens  r i skbedömning  

Kemikalieinspektionen konstaterar att den sökta användningen täcks in av den 
tidigare gjorda riskbedömningen avseende risker för hälsa och miljö. 

3.2.1 Bedömning av miljörisker i växthus 
Vid tiden för ansökan fanns ingen metod för utvärdering av miljörisker vid 
växthusanvändning och därför har utvärdering inte heller skett i detta fall. 

3.2.2 Slutsats 
Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att 
kraven i artikel 51 i Växtskyddsmedels förordningen är uppfyllda. 
Kemikalieinspektionen bifaller därför ansökan. 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2016-01 19 6.1.1-B13-00406 
Aktnr Regnr 

F-2683 4843 

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

På Kemikalieinspektionens vägnar 

Margareta Persson 
Beslutande 

Lena Hansson 
Föredragande 

Kopia till: 

o Jordbruksverket 
® Livsmedelsverket 
o Syngenta Nordics A/S 
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KEMI BESLUTSBILAGA 
Datum Diarienr Aktnr 

Sw^ishChemic^s Ageixy 2016-01-19 6.1.1-B13-00406 F-2683 
Produktnamn Produktkod Reg nr 

Tillstånd och upplysning Reims 4843 

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Flevus 
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. 
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. 

Användning  och  syf te  
Gröda/område/situation Syfte Behandlings

utrustning/ 
metod 

Utvecklings
stadium1 '  
/säsong 
(min-max) 

Max antal 
behand
lingar/år 

Behandlings
intervall 
(dygn) 

Karens 
tid 
(dygn) 
2) 

Max dos vid varje behandling Ändring3 '  Gröda/område/situation Syfte Behandlings
utrustning/ 
metod 

Utvecklings
stadium1 '  
/säsong 
(min-max) 

Max antal 
behand
lingar/år 

Behandlings
intervall 
(dygn) 

Karens 
tid 
(dygn) 
2) 

Produkt Verksamt 
ämne 

Ändring3 '  

Späda bladgrönsaker 
("baby-leaf') på friland 

Mot svamp
angrepp 

Bomspruta 11-18 2 7 7 0,6 L/ha 150 g/ha Rekommenderad spädning 
0,6 L produkt i 300-600 L 
vatt en/ha 

Prydnadsväxter i växthus Mot svamp
angrepp 

Sprutning 2 7 0,06 mL/m2 15 mg/m2 Rekommenderad spädning 
0,6 L produkt i 100 L vatten 

Ytter l igare  v i l lkor  
villkor Anmärkning Ändring3) 

Utformning av växthus Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver 
inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. 

Omfattar inte tunnelodling. 

Åtgärder för skydd av 
miljö vid användning 
av bomspruta 

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av 
vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspmta med bom". 

Villkoret är till för att 
skydda vattenlevande 
organismer. O 

1 BBCH 
2 Tid mellan sista behandling och skörd 
$ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X] 
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REGISTERUTDRAG 
Utskriftsdatum 

2016-01-19 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Revus F-2683 4843 

Produktvillkor -  Revus 
Detta är en sammanställning över de uppgifter som finns registrerade om produkten vid utskriftstillfället 
(se datum i sidhuvudet). 

Produktnamn Revus 

Registreringsnummer 4843 

Innehavare Syngenta Nordics A/S 
Strandlodsvej 44 
DK-2300 Köpenhamn S 
DANMARK 

Typ av bekämpningsmedel Växtskyddsmedel 

Funktion/Produkttyp FU — Fungicid 

Godkännandet gäller Från och med Till och med 

2016-01-01 2024-07-31 
Produktkod A12946B 

Beredningsform SC-Suspensions koncentrat (flytande koncentrat) 

Förpackningsvillkor Max. 1 L PET-förpackningar 
Max. 20 L HDPE-förpackningar 

Verksamma ämnen Halt Enhet 

Mandipropamid 250 g/1 

Vil lkor  fö r  användning  

Om specificerade användningsvillkor finns så redovisas de i särskild bilaga. 
Sammanfattning av 
användningsområdet 

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat 
i växthus. 

Användarkategori 2 L 

Upplysn ingar  

Klassificering och märkning 

Ämnen av  be tyde lse  för  k lass i f icer ing  och  märkning  
Ämnesnamn Funktion 

Mandipropamid Verksamt ämne 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-id: RSP-0009-S, 2014-11-03 
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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 



REGISTERUTDRAG 
Utskriftsdatum 

2016-01-19 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Revus F-2683 4843 

Faroklass och farokategori 

4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2 

Märkning  

Faroangivelser 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

Skyddsangivelser 

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

EUH208 Innehåller l,2-benzisotiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

P391 Samla upp spill. 

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 

P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Klass i f icer ing  

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-id: RSP-0009-S, 2014-11-03 
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