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Beslut angående ansökan om produktgodkännande för 
växtskyddsmedlet Movento SC 100 

1 Beslut 
Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande av nedanstående 
produkt. 

Produktnamn Movento SC 100 
Regnr 5246 
Godkännandet gäller fr o m 2016-06-13 
Godkännandet gäller tom 2025-04-30 

De beslutade villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1 och 3. 

Sökandens klassificering av produkten framgår av bilaga 2. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 22 mars 2011 inkom ansökan (Bl 1-00083) om produktgodkännande för 
nedanstående produkt. 

Sökande/Innehavare Bayer A/S 
Arne Jacobsens Alle' 13 
2300 Köpenhamn S 
DANMARK 

Produktnamn Movento SC 100 
Funktion Insekticid 

Akaricid 
Sökt 
användningsområde 

Mot insekts angrepp i odlingar av äpple och päron. 
Mot insektsangrepp i odlingar av körsbär och plommon. 
Mot insektsangrepp i odlingar av sallatsväxter och 
bladgrönsaker (även baby-leaf). 
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av grönkål, kinakål, 
savojkål, spetskål, rödkål, vitkål, brysselkål, broccoli, 
blomkål och kålrabbi. 
Mot insekts angrepp i frilandsodlingar av prydnadsväxter. 

Verksamma ämnen Spirotetramat 

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 

2016-06-13 -Bl1-00083 
Aktnr Regnr 

F-3737 5246 

Kemikalieinspektionen har samrått med Livsmedelsverket i fråga om gränsvärden för 
resthalter av verksamt ämne samt konsumentskydd. Livsmedelsverket hade inga 
synpunkter. 

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1107/20091 om produktgodkännande av 
växtskyddsmedel ska tillämpas från och med den 14 juni 2011. Ansökan lämnades in 
till Kemikalieinspektionen före den 14 juni 2011. 

Enligt övergångsbestämmelsen i artikel 80.5a) i EU-förordningen ska ansökningar 
om förnyat produktgodkännande, som lämnas in före den 14 juni 2011, prövas enligt 
tidigare gällande nationell lagstiftning. 

Detta innebär att ansökan ska prövas enligt 14 kap. 10 § miljöbalken. Enligt den 
bestämmelsen får ett växtskyddsmedel godkännas om medlet uppfyller 
förutsättningarna för godkännande enligt växtskyddsmedelsdirektivet2. 

Enligt 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om 
bekämpningsmedel enligt dess lydelse före den 14 juni 2011 ska sökanden, med 
dokumentation enligt bilaga III till växtskyddsmedelsdirektivet, vid tillämpning av de 
enhetliga principerna i bilaga Yl till direktivet, visa att växtskyddsmedlet inte har 
några skadliga effekter på människors och djurs hälsa, inte påverkar miljön på ett 
oacceptabelt sätt, och att det är effektivt. 

Kemikalieinspektionen finner att kraven i ovanstående regler är uppfyllda och bifaller 
därför ansökan. 

• En ansökan om ett förnyat produktgodkännande ska inkomma till 
Kemikalieinspektionen inom den tid som anges i artikel 43.2 förordning 
(EG) nr. 1107/2009. 

• Ett godkänt växtskyddsmedels sammansättning får endast ändras om 
Kemikalieinspektionen fattar beslut enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 
1107/2009 om att en sådan ändring får göras av innehavaren av 
produktgodkännandet. 

• Innehavaren av produktgodkännandet ska genast underrätta 
Kemikalieinspektionen om all ny information om växtskyddsmedlet eller det 
verksamma ämnet, om den tyder på att medlet inte längre uppfyller 
förutsättningarna för produktgodkännande. Informationskravet återfinns i 
artikel 56 förordning (EG) nr 1107/2009. 

• Kemikalieinspektionen kan enligt artikel 44 i förordning (EG) nr 1107/2009 
återkalla eller ändra ett produktgodkännande innan det löper ut om 

o krav för produktgodkännandet inte längre är uppfyllda, 

1 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 Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 

3 Skäl  

4 Upplysningar 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 

2016-06-13 -Bl 1-00083 
Aktnr Regnr 

F-3737 5246 

o om felaktig eller vilseledande information har lämnats om 
omständigheter som legat tillgrund för produktgodkännandet, 

o ett villkor i produktgodkännandet inte uppfyllts, 
o innehavaren av produktgodkännandet inte uppfyller skyldigheterna 

enligt förordningen 
• Innehavaren är ensamt ansvarig för att medlet klassificeras på ett korrekt sätt. 

Innehavarens klassificering av växtskyddsmedlet ingår i 
produktgodkännandet. 

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 

5 Hur man överklagar 

Bilagor: 

• Bilaga 1 — Villkor för produktgodkännandet 
• Bilaga 2 — Sökandens klassificering av produkten 
• Bilaga 3 — Specificerade användningsvillkor 
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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum 
2016-06-13 

Diarienr 
Bl 1-00083 

Produktnamn Aktnr Regnr 
Movento SC 100 F-3737 5246 

Bilaga 1 - Villkor för produktgodkännande 
Produktnamn Movento SC 100 

Registreringsnummer 5246 

Innehavare Bayer A/S 
Arne Jacobs ens Alle' 13 
2300 Köpenhamn S 
DANMARK 

Typ av bekämpningsmedel V äxts kyddsmedel 

Funktion/Produkttyp AC — Akaricid 
IN — Insekticid 

Godkännandet gäller Från och med Till och med 
2016-06-13 2025-04-30 

Produktkod 102000016538-02 

Beredningsform SC-Suspensions koncentrat (flytande koncentrat) 

Förpackningsvillkor Max 10 L HDPE-förpackning. 

Verksamma ämnen Halt Enhet 

Spirotetramat 100 g/1 

Villkor för användning 
Sammanfattning av 
användningsområdet 

Mot insekts angrepp i odlingar av äpple och päron. 
Mot insekts angrepp i odlingar av körsbär och plommon. 
Mot insektsangrepp i odlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även 
baby-leaf). 
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av grönkål, kinakål, savojkål, 
spetskål, rödkål, vitkål, brysselkål, broccoli, blomkål och kålrabbi. 
Mot insektsangrepp i frilands o dlingar av prydnadsväxter. 

Behörighetsklass(er) 2 L 

Upplysningar 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-Id: RSP-0001-S, 2014-11 20 
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KEMI BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum Diarienr Kemikalieinspektionen 

Swedish Chemicals Agency 2016-06-13 Bll-00083 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Movento SC100 F-3737 5246 

Bilaga 2 - Klassificering och märkning 
Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren 
av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så 
krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om 
detta. 

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning 
Ämnesnamn Funktion 

Spirotetramat Verksamt ämne 

1,2-Bensis otiazol-3 (2H) -on Övrigt ämne 

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(3:1), blandning 

Övrigt ämne 

Klassificering 
Faroklass och farokategori 

3.7 Reproduktionstoxicitet - Kategori 2 

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

3.4 Hudsensibilisering - Kategori IB 

Märkning 
Faroangivelser 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

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

EUH208 Innehåller 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on, 2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 1,2-bensotiazol-
3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

Skyddsangivelser 

P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd 

P308 + P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av 
vattendrag. 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-id: RSP-0001-S, 2014-11-20 
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KEMI BESLUTSBILAGA 
Beslutsdatum Diarienr Kemikalieinspektionen 

Swedish Chemicals Agency 2016-06-13 Bll-00083 

Produktnamn Aktnr Regnr 

Movento SC100 F-3737 5246 

Piktogram och signalord 

Varning 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Detta är en utskrift från Kemikalieinspektionens databas för bekämpningsmedel 
Mall-ld: RSP-0001-S, 2014-11-20 
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KEMI 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Tillstånd och upplysning 

BESLUTSBILAGA 3 
Datum 

2016-06-13 
Produktnamn 

Movento SC 100 

Diarienr 

-Bl1-00083 
Produktkod 

Aktnr 

F-3737 
Reg nr 

5246 

Villkor för användning av Movento SC 100 

Användning och syfte 
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' 

Apple och päron Mot insekts
angrepp 

Fläktspruta Efter blomning 
till begynnande 
mognad. 

2 21 21 2,25 L/ha 225 g/ha 

Körsbär och 
plommon 

Mot insekts
angrepp 

Sprutning Efter blomning 
till begynnande 
mognad. 

2 14 14 1,225 L/ha 112,5 g/ha 

Växthusodlingar av 
sallatsväxter och 
bladgrönsaker (även 
baby-leaf). 

Mot insekts
angrepp 

Sprutning 12-49 2 14 7 45 |LL/m2 4,5 mg/m2 

Frilandsodlingar av 
sallatsväxter och 
bladgrönsaker (även 
baby-leaf). 

Mot insekts
angrepp 

Sprutning 12-49 2 14 7 750 mL/ha 75 g/ha 

Frilandsodlingar av 
kinakål, savojkål, 
spetskål, rödkål, vitkål, 
brysselkål, broccoli, 
blomkål och kålrabbi. 

Mot insekts
angrepp 

Sprutning 12-49 2 14 3 750 mL/ha 75 g/ha 

Frilandsodling av 
grönkål 

Mot insekts-
angrepp 

Sprutning 12-49 3 14 3 750 mL/ha 75 g/ha 

Frilandsodlingar av 
prydnadsväxter 

Mot insekts
angrepp 

Sprutning Före och efter 
blomning 

2 14 750 mL/ha 75 g/ha 

1 BBCH 
2 Tid mellan sista behandling och skörd 
3) Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X] 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUTSBILAGA 3 
Datum Diarienr Aktnr 

2016-06-13 -Bl 1-00083 F-3737 
Produktnamn Produktkod Reg nr 

Tillstånd och upplysning Movento SC 100 5246 

Ytterligare villkor 
Villkor Anmärkning Ändring3' 

Personlig skydds
utrustning 

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder 
användas. 

Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får 
användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

Vid återinträde i 
behandlade utrymmen 

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. 

Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 
timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får 
användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

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. 
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