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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1

BESLUIT WIJZIGING SAMENSTELLING

Op 6 maart 2017 is van:
Bayer CropScience S.A.-N.V.
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT

een aanvraag wijziging samenstelling toegelaten gewasbeschermingsmiddel (niet wezenlijk)
ontvangen voor het middel
Magic Tandem
op basis van de werkzame stoffen ethofumesaat, fenmedifam.

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.
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
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 bij dit besluit.
Het toelatingsnummer met een cirkel met daarin de aanduiding van de W-codering zoals
vermeld onder “toelatingsinformatie” in bijlage I bij dit besluit.
Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling
Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.
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WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit
Classificatie en etikettering

3

Artikel 45 van de Verordening (EG) 1107/2009.
Artikel 31 en artikel 65 van de Verordening (EG) 1107/2009.

BEOORDELING

De toelatinghouder wil de samenstelling aanpassen.
De verandering van de samenstelling heeft geen consequenties, en kan worden beschouwd als een
geringe wijziging.
De etikettering van het middel blijft als gevolg van deze verandering van de samenstelling
ongewijzigd.
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, 21 april 2017
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: *

20170376 WSGNW
aanvraag wijziging samenstelling toegelaten
gewasbeschermingsmiddel (niet wezenlijk)
Magic Tandem
20 maart 2017

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

4

Gehalte
190G/L
200G/L

15186 N
1 november 2017
Origineel
Gewasbeschermingsmiddel
Professioneel

Verpakkingsinformatie

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
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