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Delgivningskvitto

Legacy 500 SC, reg nr 5002
Utvidgat produktgodkännande för mindre
användningsområde
Beslut
Kemikalieinspektionen (Kemi) bifaller ansökan om utvidgat produktgodkännande av
växtskyddsmedlet Legacy 500 SC (v s diflufenikan 42 vikt-%) för användning mot
ogräs i odlingar av gräs för utsäde.
Medgivandet gäller som längst under den tid som växtskyddsmedlet Legacy 500
SC är godkänt och under följande villkor:
1. Dos: högst 0,15 1/ha Legacy 500 SC
2. Högst 1 behandling far göras per kalenderår i samma gröda och på samma falt,
genom behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad
gräsfrövall.
3. För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för Legacy 500 SC.

Bakgrund
Den 27 augusti 2012 lämnade Frö- och oljeväxtodlarna in en ansökan om utvidgat
produktgodkännande av växtskyddsmedlet Legacy 500 SC (v s diflufenikan 42 vikt-%)
för användning mot ogräs i utsädesodlingar av gräsfrö.
I Sverige är Legacy 500 SC godkänt sedan tidigare, med användningsområdet:
"Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre."
Innehavare av godkännandet är Makhteshim-Agan Holland B.V.

Övrigt i godkännandevillkoren:
För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska de anvisningar iakttas som
framgår av allmänna råd 97:3 och den hjälpreda för bestämning av vindanpassat
skyddsavstånd som hör till Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning
av kemiska bekämpningsmedel.
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Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i
Hjälpredan.
Legacy 500 SC godkändes 2011-06-27 och är godkänt t o m 2018-12-31. Produkten
prövades enligt artikel 4 Direktiv 91/414/EG. Doserna i ansökan är lägre än de doser
som redan är bedömda och godkända då det gäller användningen av Legacy 500 SC,
med likvärdig appliceringsmetod.

Motivering
Jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare kan enligt artikel 51 i
förordningen (EG) nr 1107/2009 begära att ett produktgodkännande av ett
växtskyddnledel utvidgas till att gälla för mindre användningsområden som inte
ännu omfattas av det produktgodkännandet. Kemi 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 , samt
• Det utvidgade produktgodkännandet är av allmänt intresse.
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Det är sökanden som med dokumentationen till sin ansökan om utvidgat
produktgodkännande ska visa att det inte har några skadliga effekter på
människors och djurs hälsa, inte påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt (artikel
51.2.d).
Den sammanlagda arealen vall och grönfoder (inkl frövall) ligger i storleksordningen 1
miljon hektar i Sverige. 8 000 ha av detta är gräsfröodling.
2

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

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

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
Uppgiften hämtad från
http://www.iordbruksverket.se/webdaW^
atistikrapport/20055/20055 kommentarer.htm
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Hur man överklagar
Detta beslut far överklagas hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Ett
skriftligt överklagande ställt till domstolen ska i så fall ha kommit in till
Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet.

Kopia till:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
P.O. Box. 355
NL-3830 A K Leusden
NETHERLANDS

