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PROCEDURELE UITBREIDING TOELATINGSTERMIJN
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van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof
desmedifam, fenmedifam.
Betanal Power

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Uitbreiding toelatingstermijn
Het middel Betanal Power is toegelaten tot 31 juli 2017. Buiten de wil van de toelatinghouder kan
binnen de toelatingstermijn geen aanvraag tot verlenging (renewal) van de middeltoelating worden
ingediend. Daarom wordt de toelating van Betanal Power uitgebreid tot 31 juli 2019.

2 DETAILS VAN DE TERMIJNSUITBREIDING
2.1 Toelating
Het betreft een uitbreiding van de toelatingstermijn van het middel Betanal Power.
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingmiddel door middel van een
na opkomst toepassing in de teelt van suikerbiet.
2.2 Informatie met betrekking tot de stof
De werkzame stof desmedifam is krachtens Richtlijn 2004/58/EC per 1 maart 2005 geplaatst op
Annex I richtlijn 91/414/EEG of goedgekeurd conform Verordening (EG) nr. 1107/2009 bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011. De termijn van de goedkeuring van de werkzame stof
desmedifam is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/841 uitgebreid tot 31 juli 2018.
De werkzame stof fenmedifam is krachtens Richtlijn 2004/58/EC per 1 maart 2005 geplaatst op
Annex I richtlijn 91/414/EEG of goedgekeurd conform Verordening (EG) nr. 1107/2009 bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011. De termijn van de goedkeuring van de werkzame stof
fenmedifam is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/841 uitgebreid tot 31 juli 2018.
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3 GRONDSLAG OPSCHORTING
Het betreft een uitbreiding van de toelatingstermijn van het middel Betanal Power .De toelating van
het middel Betanal Power expireert op 31 juli 2017.
Op grond van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/841 wordt de nieuwe expiratiedatum van de
werkzame stof desmedifam, fenmedifam gesteld op 31 juli 2018. De expiratiedatum van de
middeltoelating wordt op grond van artikel 32, eerste lid, Verordening (EG) nr. 1107/2009 hiermee in
lijn gebracht tot 12 maanden na de nieuwe expiratiedatum van de goedkeuring van de werkzame
stof. Hiermee wordt de toelatingstermijn van het gewasbeschermingsmiddel Betanal Power
uitgebreid tot 31 juli 2019.
Bezwaarmogelijkheid
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA, EDE.
Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift
opengesteld.
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