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FLONIKAMIDRESTERS TEMPORÄRA NATIONELLA GRÄNSVÄRDE FÖR RESTER  

 
 
 

På basis av lagen 1398/2019 2 och 24 § uppsätter Säkerhets- och kemikalieverket Tukes en ändring av lagen om 

växtskyddsmedel ett tillfälligt nationellt gränsvärde för rester av flonikamid enligt följande: 

 
 

Verksamt ämne Produkt Gränsvärde för rester (mg/kg) 

Flonikamid 1 Morot2 0,3  
 
 

1 Flonikamid, summan av TFNA och TFNG meddelad i flonikamid, 2 Hela produkten efter borttagning av blast och mull   
 
 
 

Bestämmelsen är i kraft under perioden l.7.2020-31.8.2021.  Bestämmelsen berör endast inhemsk morot.  

Giltighetstiden för det nationella beslutet slutar dock när denna EU-förordning träder i kraft, om det är tidigare än det 

nationella slutdatumet för beslutet. 
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Motiveringsmemorandum för att uppsätta ett tillfälligt nationellt gränsvärde för rester av flonikamid i 

morötter 

 
 

Användning av växtskyddsmedel för vissa användningsändamål kan först godkännas, när ett gränsvärde för rester 

för dess verksamma ämne är i kraft, som täcker möjliga rester som förorsakas av användning av växtskyddsmedel.  

Gränsvärdena för rester förordas harmoniskt på EU-nivå enligt förordningen (EG) Nro 396/ 20051 för 

bekämpningsmedelsrester. Kommissionen föreslår ett gränsvärde för rester i verksamma ämnen på basis av EU:s 

Europeiska myndighet för livsmedelssäkerhets (EFSA) utlåtanden.  Den permanenta kommitténs avdelning 

bestående av företrädare från medlemsstater som behandlar växter, djur, livsmedel och foder för rester i 

bekämpningsmedel (PAFF Pesticide Residues) röstar om kommissionens förslag. 

 
 

Enligt förordningen för rester av bekämpningsmedel (EG) N:o 396/ 2005 artikel 18 punkt 4 kan dock medlemsstaten 

i exceptionella situationer tillåta, att man i medlemsstaternas område släpper ut på marknaden livsmedel och/eller 

matar djur med behandlat foder, som inte överensstämmer med förordningen förutsatt, att dessa livsmedel och/eller 

foder inte orsakar oskäliga risker. Tillstånd och riskbedömning för bekämpningsmedlet ska omedelbart skickas för 

kännedom till andra medlemsstater, kommissionen och EFSA. 

 
 

Den permanenta kommittén som behandlar rester av bekämpningsmedel godkände enhälligt kommissionens förslag 

till förordning för gränsvärden av vissa verksamma ämnen (bland annat höjdes gränsvärdet för flonikamid i morötter 

0,3 mg/kg) höjning i november 2018.  Europaparlamentet avslog dock förslaget till förordning under 

granskningsperioden, därför att man i samma förslag till förordning höjde gränsvärdet för rester i det verksamma 

ämnet klotianidin i potatis på basis av USA:s importtolerans. Det verksamma ämnet ifråga är ett så kallat 

neonicotinoid, som man misstänker påverkar bin. Skydd av miljön eller pollinerare hör dock inte till 

bekämpningsmedelsförordningens (EV) Nr 396/2005 tillämpningsområde Kommissionen upprättar det uppdaterade 

förslaget till förordning, som den permanenta kommittén som behandlar rester i bekämpningsmedel godkände i 

februari 2020. Nu har man i Europaparlamentet återigen motsatt sig förslaget till förordning och ikraftträdandet av 

förslaget till förordning har fördröjts. Den utdragna situationen har försenat behandlingen av tillstånd för 

växtbekämpningsmedel. 

 
 

2019 ansökte Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK om undantagstillstånd för 

växtbekämpningsmedel enligt av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordning rörande 

växtbekämpningsmedel Alternativa växtskyddsmedel för detta är inte tillgängliga. Tukes beviljade undantagstillstånd 

för tiden 27.6.-15.9.2019. 

 
 

Teppeki innehåller flonikamid som verksamt ämne. Användning av flonikamid som verksamt ämne i 

växtbekämpningsmedel har godkänts i EU för bekämpning av skadedjur.  Gränsvärdet för rester av flonikamid i 

morot har fastställts i EU:s bekämpningsmedelsförordning (EV) N:o 396/2005 till 0,03 mg/kg (*). Symbolen (*) avser 

analystoleransens gräns. MTK har bifogat EFSA:s utlåtande 2018 för höjning av gränsvärden av rester av flonikamid 

i rotfrukter3  till sin ansökan. EFSA presenterade i sitt utlåtande höjning av gränsvärdet för flonikamidrester i morot till 

0,3 mg/kg. Enligt EFSA var fastställandet att höja gränsvärdet för ämnesrester tillräcklig och det föreslagna 

gränsvärdet för rester medför ingen risk för konsumenterna. För morot har man bedömt att lantbrukspraxis för 

flonikamid motsvarade MTK:s ansökta 



lantbrukspraxis  Höjningen av kommissionens förordningsförslag för gränsvärde av rester av flonikamid i morot 

grundade sig på ifrågavarande  utlåtande av EFSA. 

 
 

Vissa medlemsstater har i situationer enligt bekämpningsmedelsförordningen (EV) 396/2005 artikel 18 punkt 4 satt 

temporära nationella gränsvärden för rester för att möjliggöra ändamålsenlig övervakning av behandlade produkter. 

 
 

Rätt att föreskriva nationella gränsvärden för rester gavs till Livsmedelssäkerhetsverket (idag Livsmedelsverket) med 

ändring i lagen för livsmedel 128/ 2017 4• Livsmedelsverket föreskrev på basis av Livsmedelslagen 23/2006 

30 § punkt 13 det nationella gränsvärdet för rester till 0,3 mg/kg för flonikamid i morot 5• Tillfälligt gränsvärde för rester 

är giltigt till och med 30.6.2020. Orsaken till införandet av ett tillfälligt gränsvärde för rester var förseningen av 

ikraftträdandet av motsvarande gränsvärden för EU:s rester och Tukes beviljade undantagstillstånd. 

 
 

MTK har förnyat undantagstillståndsansökan om användning av flonikamid i morot och Tukes beviljade 

undantagstillstånd är giltigt 23.5.-10.9.2020. Det finns orsak att förlänga giltighetstiden för nationella gränsvärdet för 

rester då EU:s gränsvärde för rester har ännu inte har trätt i kraft. 

 
 

Livsmedelslagen och lagen om växtskyddsmedel ändrades 2019, när det föregående riskbedömningsuppdragets 

föreskrivning av bekämpningsmedelsresternas gränsvärde flyttades från Livsmedelsverket till Tukes. I regeringens 

motiveringsmemorandum HE 36/2019 vp6 konstateras, att samtidig föreskrivning av gränsvärdet av rester i 

bekämpningsmedel samt verkställandeuppdrag överfördes till att utföras av Tukes. 

 
 

I det här memorandumet framställs ändring av lagen om växtskyddsmedel på basis av lagen 1398/ 2019 7 2 och 24 

§ gränsvärdet för nationella rester till 0,3 mg/kg för flonikamid i morot.  Temporära gränsvärden för rester skulle gälla 

mellan l.7.2020-31.8.2021.  Giltighetstiden för det nationella beslutet slutar dock när denna EU-förordning träder i 

kraft, om det är tidigare än det nationella slutdatumet för beslutet. 

 
 

Det temporära gränsvärdet för rester möjliggör ändamålsenlig övervakning av produkter behandlade med 

verksamma ämnen innan EU:s motsvarande lag om gränsvärden för rester satts ikraft. Nationella gränsvärdet för 

rester berör endast inhemsk morot. Morötter behandlade med flonikamid kan för närvarande inte exporteras till 

marknader utanför Finland.  Export är möjlig omedelbart när gränsvärdet för rester är i kraft i EU. 
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