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Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) 
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Beslut om ändring av beslut gällande utvidgat 
produktgodkännande för mindre användningsområde för 
växtskyddsmedlet Spotlight Plus 

1 	Beslut 
Kemikalieinspektionen ändrar produktgodkännandet av nedanstående produkt. 

Beslutade villkor för användning framgår av bilaga till beslutet 

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

2 	Beskrivning av ärendet 
samband med beslut om utvidgning av produktgodkännande för mindre 

användningsområde (UPMA, B20-00369) för växtskyddsmedlet Spotlight Plus med 
registreringsnummer 5577 blev delar av villkoren felaktiga. Felet gäller dos på den yta 
som får behandlas. Vi har öppnat ett initiativärende (B21-00337) för att korrigera 
felet. 

3 	Skäl 

3.1 	Tillämpliga bestämmelser 

3.1.1 	Ändring av produktgodkännandet 

En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den 
anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter 
eller av någon annan anledning. Det framgår av förvaltningslagen 37 § (SFS 
2017:900). 
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3.2 	Kemikalieinspektionens bedömning i den del som ändras 
Kemikalieinspektionen anser att beslutet om UPMA för Spotlight Plus (dnr 5.1.1-
B20-00369) är felaktigt då det varken är i linje med den riskbedömning som gjorts 
eller med sökandens ansökan, när det gäller den delen av hur stor dosen får vara på 
den yta som behandlas. 

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 
	

kernl@kemi.se  



9-'21 

Itt't 
Camilla Thorin 
Beslutande 

kemikalieinspektionen 
Bl ',SLUT 
Datum 	 Diarienr 
2021-07-15 	 5.1.1-B21-00337 
Er referens 	 Aktnr 	Regnr 

F-2677 5577 

Vi bedömer att produktgodkännandet ska ändras eftersom ändringen inte är till 
nackdel för någon enskild part och att felet gjorts av myndigheten. 

4 	Återkallelseförbehåll 
Regler om återkallande och ändring av produktgodkännanden finns i artikel 44 i 
förordning (EG) nr 1107/2009. Utöver detta kan godkännandet återkallas eller 
ändras på grund av ett nytt beslut som gäller produktens innehåll. 

5 	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 

Ingrid Ponten 
Föredragande 

Bilaga — Villkor utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) 
för Spotlight Plus 
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Villkoret är till för att skydda växter 
utanför fältet samt bin och andra 
pollinerande insekter. 
Villkoret är till för att skydda mot 
växtskyddsmedlets hälsorisker. 

KEM 
Kemikalieinspektionen 
Swedish Chemicals Agency 

BESLUTSBILAGA 
Datum 	 Diarienr 	 Aktnr 
2021-07-15 	 5.1.1.-B21-00337 	F-2677 
Produktnamn 	 Reg nr 
Spotlight Plus 	 5577 

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Spotlight Plus 
UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X 
Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. 

Användning och syfte 
Gröda/ 
situation 

Var/ 
område 

Syfte Behandlings- 
utrustning/ 
metod 

Utvecklings- 
stadium 
/tidpunkt 

Max antal 
behand- 
lingar 

Minst antal 
dagar 
mellan 
varje 
behandling 

Karenstid, 
minst antal 
dagar 
mellan sista 
behandling 
och skörd 

Max dos vid en enskild behandling på den yta 
som behandlas 

Övriga villkor och 
förtydliganden 

Ändring 

Produkt Verksamt ämne 

Jordgubbar 
Etablerade 
odlingar 

Fält 
Tunnel 

Mot 
utlöpare 
och ogräs 

Bomspruta 
ska vara 
avskärmad. 

Efter skörd 
BBCH 91 

1 

2 per år 10 0,8 L/ha 48 g karfentrazonetyl/ha Totala maximala 
dosen får inte 
överskrida 0,8 L 
produkt per hektar 
och år på den yta 
som behandlas. 

Endast sprutning 
mellan raderna. 

Rekommenderad 
vattenmängd vid 
användning är 300-
600 liter vatten per 
hektar. 

x: 

Ytterligare villkor 
Kategori Villkor Anmärkning 

	
Ändring 
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Anpassade 
skyddsavstånd 

Personlig 
skyddsutrustning 

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid 
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" 

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med brukslösning. 

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. 

1 (2) 



Kemikalieinspektionen BESLUTSBILAGA 

  

 

Datum 
2021-07-15 
Produktnamn 
Spotlight Plus 

Diarienr 
5.1.1.-B21-00337 

Aktnr 
F-2677 
Reg nr 
5577 

l Kategori 	 '; Villkor 	 I Anmarkning 
	

Ändring 

i Utformning av 	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent 
tunnelodling 	och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. 

Omfattar inte växthus. 
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