
KEMI BESLUT 
Datum Diarienr 

srishitSS 2017-04-10 5.1.1-B17-00130 
Aktnr Regnr 

Tillstånd och upplysning F-1832 4587 

Delgivningskvitto Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter 
Svenska Skogsplantor 
746 94 Häggeby 

Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande 
för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Switch 
62.5 WG, reg nr 4587 

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

Produktnamn Switch 62.5 WG 
Regnr 4587 
Godkännandet gäller fr o m 2017-04-10 
Godkännandet gäller tom Så länge som produktgodkännandet för Switch 62.5 

WG gäller. 
Godkänt utökat 
användningsområde 

Mot svampangrepp i plantskolor och skogsplantskolor 

Beslutade villkor för användning framgår av bilaga till beslutet. 

Utöver villkoren i detta beslut ska villkoren i produktgodkännandet också följas. 

2 Beskrivning av ärendet 
Den 1 mars 2017 inkom ansökan om utvidgning av produktgodkännande för mindre 
användningsområde för nedanstående ändamål. 

Sökande Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter 
Svenska Skogsplantor 
746 94 Häggeby 

Produktnamn Switch 62.5 WG 

Produktens reg nr 4587 

Verksamt ämne cyprodinil 
fludioxonil 

Funktion fungicid 
Sökt 
användningsområde 

Mot gråmögel i prydnadsväxter och plantskolekulturer i 
plantskolor och skogsplantskolor 

Livsmedelsverket har inte gjort någon riskbedömning för konsument, eftersom 
användning ska ske i grödor som inte är avsedda för foder eller livsmedel. 

Kemikalieinspektionen 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 
2017-04-10 5.1.1-B17-00130 

Aktnr Regnr 
F-1832 4587 

3 Skäl 
Innehavaren av produktgodkännandet, officiella eller vetenskapliga organ på 
jordbruksområdet, jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare kan begära 
att ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i den 
berörda medlemsstaten utvidgas till att gälla mindre användningsområden som ännu 
inte omfattas av 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, Förordning (EG) nr 1107/20091 

— det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse 
Det innebär att kraven om tillräcklig effekt samt oacceptabla effekter på växter eller 
växtprodukter inte behöver vara uppfyllda/bedömda. 

Detta framgår av artikel 51 i Förordning (EG) nr 1107/2009. 

3.1 Bedömning av hälsorisker 
Med avseende på spridning och användning av Switch 62.5 WG för de i denna 
ansökan sökta användning finns det inga skillnader mot den idag godkända 
användningen vid odling av jordgubbar på friland. Kemikalieinspektionen gör därför 
bedömningen att gällande säkerhetsföreskrifter och skyddsåtgärder är tillräckliga. 

3.2 Bedömning av miljörisker 
Föreslagen dos och användningar anses täcka den miljöriskbedömning som gjorts 
tidigare i samband med produktgodkännande av Switch 62.5 WG, i den del som rör 
frilandsodling av jordgubbar. Kemikalieinspektionen gör därför bedömningen att den 
nu ansökta användningen är acceptabla utifrån risker på miljön. 

Ansökan gäller mot angrepp av gråmögel ('Botrytis clnered) vid odling av 
prydnadsväxter och plantskolekulturer i plantskolor och skogsplantskolor. 
Kemikalieinspektionen anser att den sökta, utvidgade användningen är av mindre 
omfattning och att den uppfyller kravet på att vara av allmänt intresse. 
Den utökade användningen av Switch 62.5 WG kan, efter riskbedömning genomförd 
av Kemikalieinspektionen, konstateras vara acceptabel med avseende på hälso- och 
miljörisker. 

Härigenom kan den sökta användningen anses uppfylla kravet på att det utvidgade 
produktgodkännandet är av allmänt intresse. 

Kemikalieinspektionen anser att den sökta, utvidgade användningen är av mindre 
omfattning. 

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 

3.3 Slutsats 
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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum Diarienr 
2017-04-10 5.1.1-B17-00130 

Aktnr Regnr 
F-1832 4587 

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner Kemikalieinspektionen att 
kraven om att få ett utvidgat produktgodkännande för ett mindre användnings
område enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009 är uppfyllda med villkor 
enligt bilagan och bifaller därför ansökan. 

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 

Bilaga — Villkor utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 
(UPMA) för Switch 62.5 WG 

4 Hur man överklagar 

Petter Melin 
Föredragande 
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KEMI BESLUTSBILAGA 
Datum Diarienr Aktnr 

Sw '̂ish Che îc^sAgerfcJ 2017-04-10 5.1.1-B17-00130 F-1832 
Produktnamn Produktkod Reg nr 

Tillstånd och upplysning Switch 62.5 WG 4587 

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Switch 62.5 WG 
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 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' 

Plantskoleväxter och 
skogsplantskoleväxter 

Mot svamp
angrepp 

Sprutning 1 1 kg/ha 250 g/ha fludioxanil 
375 g/ha cyprodinil 

Omfattar inte 
växtdelar som ska 
användas som foder 
eller till 
humankonsumtion. 

Ytterligare villkor 
Villkor Anmärkning Ändring3' 

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 lantbruks spruta med bom". 

Villkoret är till för att skydda 
vattenlevande organismer. 

Personlig skydds
utrustning 

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar användas. Vid spridning ska skyddshandskar och 
skyddskläder användas. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får 
användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

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