Toelatingsnummer 11407 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1 WIJZIGING RESPIJTPERIODE
Gelet op de aanvraag d.d. 26 november 2014 van
BASF Nederland B.V.
Groningensingel 1
6835 EA ARNHEM
tot verlenging van de respijtperiode van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel, op basis
van de werkzame stoffen fenpropimorf en epoxiconazool
Opus Team
gelet op artikel 45 (EG) Verordening 1107/2009,

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Wijziging toelating
De respijtperiode vastgesteld in het besluit tot herregistratie van de toelating van 4 juli 2014
wordt als volgt gewijzigd:
Door het niet herregistreren van de toepassingen in rode bieten en het toevoegen van
meerdere restrictiezinnen die niet zijn opgenomen in het actueel gebruiksvoorschrift van de
huidige toelating met volgnummer W.6, wordt voor bestaande voorraden op basis van toelating
11407 N met volgnummer W.6 de volgende respijtperiode vastgesteld:
Tot 31 maart 2015 voor het afleveren en opgebruiken.

2 GRONDSLAG WIJZIGING
Door het niet herregistreren van de toepassingen in rode bieten en het toevoegen van
meerdere restrictiezinnen die niet zijn opgenomen in het actueel gebruiksvoorschrift van de
toelating met volgnummer W.6, zijn voor bestaande voorraden op basis van toelating
11407 N met volgnummer W.6 de volgende respijtperiode vastgesteld:
Opus Team
11407 N

1

Tot 30 november 2014 voor het afleveren en opgebruiken.
Op 26 november 2014 heeft toelatinghouder een verzoek ingediend om de respijtperiode, zoals
vastgesteld in het besluit to herregistratie van 4 juli 2014, te verlengen tot 31 maart 2015. Het
verlengen van de respijttermijn levert geen risico’s voor mens, dier en milieu op.
Het College besluit dit verzoek te honoreren.

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, 12 december 2014
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