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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Tillstånd och upplysning 
Björn Isaksson Agronom 

Delgivningskvitto 

BESLUT 
Datum 	 Diarienr 

2017-08-23 	 5.1.1-B17-00122 
Aktnr 	Regnr 

F-4251 4979 

Lantbrukarnas Riksförbund 
Att: Agneta Sundgren 
105 33 Stockholm 

Beslut angående ansökan om utvidgning av produktgodkännande 
för mindre användningsområde för växtskyddsmedlet Steward 
30 WG, reg nr 4979. 

1 	Beslut 
Kernikalieinspektionen bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användnin sområde för nedanstående produkt. 
Produktnamn Steward 30 WG 
Regnr 4979 
Godkännandet gäller fr o m 2017-08-23 
Godkännandet gäller t o m Så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG 

gäller 
Användningsområde Mot skadeinsekter i odlingar av vita och röda vinbär, 

hallon, krusbär, björnbär och blåbär på friland samt i 
odlingar av körsbär och plommon. 

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 (UPMA) för nedanstående ändamål. 

Sökande Lantbrukarnas Riksförbund 
Att: Agneta Sundgren 
105 33 Stockholm 

Typ av ansökan Utvidgat produktgodkännande för mindre 
användningsområde 

Produktnamn Steward 30 WG 
Produktens reg nr 4979 
Verksamt ämne Indoxakarb 30 vikt-% 
Funktion Insekticid 
Sökt 
användningsområde 

Mot skadeinsekter i odlingar av vita och röda vinbär, hallon, 
krusbär, björnbär och blåbär på friland samt i odlingar av 
körsbär och plommon. 

Kemikalieinspektionen 

Postadress 	 Besök & leverans 	Faktureringsadress 	Telefon & fax 	 Intern et 	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@kernl.se  



Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum 	 Diarlenr 
2017-08-23 	 5.1.1-B17-00122 

Aktnr 	Regnr 
F-4251 4979 

Kemikalieinspektionen har samrått med Livsmedelsverket (SLY) ifråga om 
konsumentskydd. SLV skriver i sitt yttrande att tillgänglig resthaltsinformation, för 
sökt användning, tyder på att användningen av Steward 30 WG inte bör ge upphov 
till resthalter över de idag gällande EU-gränsvärdena (MRL) för indoxakarb i 
respektive gröda. Användningen av Steward 30 WG enligt SE GAP förväntas inte ge 
upphov till resthalter som utgör någon risk för konsumenter eller kommer att 
överskrida gällande gränsvärden. Livsmedelsverkets bedömning är att de krav som 
gäller resthalter i samband med produktgodkännanden enligt förordning (EG) nr 
1107/2009 är uppfyllda. 

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 1107/2009' 
- 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 hälso- och konsumentrisker 
Livsmedelsverket bedömer att riskerna är acceptabla för konsument av behandlade 
skördevaror, när produkten används enligt beslutsvillkoren i detta ärende. 
Användning av Steward 30 WG förväntas därmed inte ge upphov till resthalter som 
utgör någon risk för konsumenter eller kommer att överskrida gällande gränsvärden. 

Kemikalieinspektionen bedömer att exponeringen för sprutförare är acceptabel för 
samtliga sökta användningsområden även utan användning av personlig 
skyddsutrustning. 

Riskerna för personer som tillfälligt vistas i närheten av fältet under besprutningen 
och för boende i närheten av besprutad gröda är acceptabla. 

Risken vid arbete med behandlade fruktträd eller bärbuskar är acceptabel även utan 
användning av personlig skyddsutrustning. 

'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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Kemikalieinspektionen 
BESLUT 
Datum 	 Diarlenr 
2017-08-23 	 5.1.1-B17-00122 

Aktnr 	Regnr 

F-4251 4979 

Ingen personlig skyddsutrustning eller andra skyddsåtgärder behövs enligt 
klassificering och märkning, baserad på förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). 

3.2 	Bedömning av miljörisker 
Den sökta användningen i denna ansökan innebär ingen högre exponering av miljön, 
med de begränsningar som anges i detta beslut, än den redan bedömda, vilket 
inkluderar hänsyn till spridningsmetoder, dos, antal appliceringar, applicerings 
tidpunkter och växttäcke. Det gör att den tidigare miljöriskbedömningen kan anses 
täcka in risker vid användning av Steward 30 WG i den sökta användningen. Den 
sökta användningen anses inte utgöra en ökad risk för miljön. 

3.3 	Slutsats 
Ansökan gäller odling av vita och röda vinbär, hallon, krusbär, björnbär och blåbär 
på friland samt i odlingar av körsbär och plommon. Skörden från de aktuella 
växtslagen används som livsmedel. 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. 

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 och bifaller 
därför ansökan. 

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. 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

Jenny at son 
B utande 

Björn Isaksson 
Föredragande 
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KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

Tillstånd och upplysning 

BESLUTSBILAGA 
Datum 	 Aktnr 

2017-08-23 	 5.1.1-B17-00122 	F-4251 
Produktnamn 	 Produktkod 	 Reg nr 

Steward 30 WG 	 4979 

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Steward 30 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- 
stadiuml)  
/säsong 
(min-max) 

Max 
antal 
behand- 
lingar/år 

Minst antal 
dagar 
mellan varje 
behandling 
(dygn) 

Karens- 
tid 
(dygn)2) 

Max dos vid varje 
behandling 

Övriga villkor och förtydliganden Ändring3)  

Produkt Verksamt 
ämne 

Hallon, krusbär, björnbär, 
blåbär, vita och röda 
vinbär på friland 

Mot 
insekts- 
angrepp 

Fläktspruta 
Bomspruta 

1 7 170 g/ha 51 g/ha 

Körsbär och plommon Mot 
insekts- 
angrepp 

Fläktspruta Före blomning 
och/eller 
BBCH 69-72 

2 21 7 230 g/ha 70 g/ha Totala maximala dosen får inte 
överstiga 340 g produkt/ha och 
säsong. 

Ytterligare villkor 
Kategori Villkor Anmärkning Ändring3)  

Åtgärder för skydd av 
bin och pollinerande 
insekter, 

Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller 
täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet 
kan exponeras vid sprutning ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda 
vid bestämning av anpassade skyddsavstånd lantbruksspruta med bom" eller "Hjälpreda vid 
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling" 

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