8242 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1 BESLUIT WIJZIGING ETIKETTERING
Op 3 augustus 2016 is van:
Axcentive SARL
Chemin de Champouse
Q. Violesi, F-13320 BOUC BEL AIR
FRANKRIJK
een aanvraag wijziging toelating biocide ontvangen voor het middel:
Halamid
op basis van de werkzame stof natrium-p-tolueensulfonchloramide.

HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging van bovenstaand middel.
Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit.
Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de bijlagen:
- Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating.
- Bijlage II voor de etikettering.

Samenstelling, vorm en verpakking

1.1

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als
waarvoor de toelating is verleend.

Classificatie en etikettering

1.2

Mede gelet op de onder “wettelijke grondslag” vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende
aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld:
-

De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder
“verpakkingsinformatie” in bijlage I.
Het toelatingsnummer.
De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, onder A.
De gebruiksaanwijzing, hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud, onder B. De tekst mag
worden aangevuld met technische aanwijzingen.
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Wijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn.
Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.

WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit
Classificatie en etikettering

3

artikel 49, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden.
artikel 89, tweede lid, Verordening (EU) 528/2012, jo. artikel 130a,
vierde lid, WBB, jo. artikel 50 WGB oud.

BEOORDELING

Op basis van de de 4de ATP verzoekt de toelatinghouder om de etikettering aan te passen.
Vanwege wijziging in de 4de ATP komt P309+P311 te vervallen. De aanvrager stelt voor om
P303+P361+P353 toe te voegen. Deze zin dient gecombineerd te worden met P310 ‘Onmiddellijk
een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen’, aangezien deze zin sterk aanbevolen is bij H314
classificatie. Vanwege H334 wordt tevens P342 +P311 ‘Bij ademhalingssymptomen: een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen’ toegevoegd.
Het college honoreert het verzoek.
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.

Ede, 16 september 2016
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE I DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING
1 Aanvraaginformatie
Aanvraagnummer:
Type aanvraag:
Middelnaam:
Formele registratiedatum: *

20161182 WYB
aanvraag wijziging toelating biocide
Halamid
3 augustus 2016

* Datum waarop zowel de aanvraag is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan.
2 Stofinformatie
Werkzame stof
natrium-p-tolueensulfonchloramide
3 Toelatingsinformatie
Toelatingsnummer:
Expiratiedatum:
Origineel, afgeleide of parallel:
Biocide, gewasbeschermingsmiddel of
toevoegingsstof:
Gebruikers:

Gehalte
81%

8242 N
09-09-9999*
Origineel
Biocide
Professioneel

* Het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale
toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie.

4

Verpakkingsinformatie

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE II Etikettering van het middel Halamid
Professioneel gebruik
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Pictogram

Signaalwoord
Gevarenaanduidingen

Voorzorgsmaatregelen

GHS05
GHS07
GHS08
GEVAAR
EUH031
Vormt giftig gas in contact met zuren.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken
opwekken.
P303 + P361 + P353
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of
een arts raadplegen.

Aanvullende
etiketelementen
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