Toelatingsnummer 14298 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1.

BESLUIT

Op 13 december 2011 is van
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN
een Zonale aanvraag tot toelating van gewasbeschermingsmiddel met Nederland als
betrokken lidstaat ontvangen voor het middel
Goltix Queen
op basis van de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.
HET COLLEGE BESLUIT tot toelating van bovenstaand middel.
Alle bijlagen, waaronder registratierapport deel A, vormen een onlosmakelijk onderdeel van
onderhavig besluit.
1.1
Samenstelling, vorm en verpakking
De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als
waarvoor de toelating is verleend.
1.2
Gebruik
Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in deel A van het
registratierapport bij dit besluit onder Appendix 2 is voorgeschreven.
1.3
Classificatie en etikettering
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 wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals opgenomen
in deel A van het registratierapport, Appendix I.
Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.
De classificatie die overeenkomstig het toelatingsbesluit is vastgesteld, moet verplicht op
de verpakking worden vermeld, zoals beschreven in bijlage II en in paragraaf 2.2.1 van
deel A van het registratierapport.

1.4
Aflever- en opgebruiktermijn (respijtperiode)
Niet van toepassing. Het betreft een nieuwe toelating.
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2.
WETTELIJKE GRONDSLAG
Besluit
artikel 28 Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad
Classificatie en etikettering
Artikelen 9.2.3.1 en 9.2.3.2 van de Wet milieubeheer en
artikelen 14, 15a, 15b, 15c van de Nadere regels verpakking
en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
Gebruikt toetsingskader
Conform Rgb d.d. 13 juni 2011 en Evaluation Manual 1.1.

3.
BEOORDELINGEN
3.1 Fysische en chemische eigenschappen
De aard en de hoeveelheid van de werkzame stoffen en de in humaan-toxicologisch en
ecotoxicologisch opzicht belangrijke onzuiverheden in de werkzame stof en de hulpstoffen
zijn bepaald. De identiteit van het middel is vastgesteld. De fysische en chemische
eigenschappen van het middel zijn vastgesteld en voor juist gebruik en adequate opslag van
het middel aanvaardbaar geacht.
3.2 Analysemethoden
De geleverde analysemethoden voldoen aan de vereisten om de residuen te kunnen
bepalen die vanuit humaan-toxicologisch en ecotoxicologisch oogpunt van belang zijn,
volgend uit geoorloofd gebruik.
3.3 Risico voor de mens
Van het middel wordt voor de toegelaten toepassingen volgens de voorschriften geen
onaanvaardbaar risico voor de mens verwacht.
3.4 Risico voor het milieu
Van het middel wordt voor de toegelaten toepassingen volgens de voorschriften geen
onaanvaardbaar risico voor het milieu verwacht.
3.5 Werkzaamheid
Van het middel wordt voor de toegelaten toepassingen volgens de voorschriften verwacht
dat het werkzaam is.
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 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de
mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Wageningen, 6 december 2013
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,

Ir. J.F. de Leeuw
Voorzitter
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BIJLAGE I DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING
2.1 Aanvraaginformatie

Aanvraagnummer:
Type aanvraag:
Middelnaam:
Verzenddatum aanvraag:
Formele registratiedatum: *
Datum in behandeling name:
Datum compliance check:

20111048 NLTG
Zonale aanvraag tot toelating van
gewasbeschermingsmiddel met Nederland als
betrokken lidstaat
Goltix Queen
1 december 2011
13 december 2011
26-06-2013
n.v.t.

* Datum waarop zowel de aanvraag is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan.

2.2 Stofinformatie
Werkzame stof
metamitron
quinmerac

Gehalte
525G/L
40G/L

metamitron:
• De stof is per 1 september 2009 geplaatst op Annex I van Richtlijn 91/414/EEG (Dir
2008/125/EC d.d. 19 december 2008) en is goedgekeurd krachtens Verordening
(EG) No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011)
quinmerac:
• De stof is per 1 mei 2011 geplaatst op Annex I van Richtlijn 91/414/EEG (Dir
2010/89/EC d.d. 6 november 2010) en is goedgekeurd krachtens Verordening (EG)
No 1107/2009 (Uitvoeringsverordening (EU) No 540/2011 d.d. 25 mei 2011)

2.3 Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer:
Expiratiedatum:
Afgeleide parallel of origineel:
Biocide, gewasbeschermingsmiddel of
toevoegingsstof:
Gebruikers:
2.4 Verpakkingsinformatie

Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Houdbaarheidstermijn:
2jaar
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14298 N
30 november 2020
n.v.t.
Gewasbeschermingsmiddel
Professioneel
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE II Etikettering van het middel Goltix Queen
Professioneel gebruik
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Pictogram
GHS09
Signaalwoord
WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen H411
Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273
Voorkom lozing in het milieu.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.
SP 1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt.
Aanvullende
EUH208
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische
etiketelementen
reactie veroorzaken.
EUH401
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Kinderveilige sluiting verplicht
Nee
Voelbare gevaarsaanduiding verplicht
Nee
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