ctgb
Het College voor de Toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Beslissende op het bezwaarschrift van ADAMA Registrations B.V. (hierna te noemen:
bezwaarde) van 12 januari 20L5, gericht tegen het besluit van het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna te noemen: het College)van 23
december 2014 waarbij de aanvraag tot wijziging van de toelating - nationaal addendum van het middel Goltix Queen (20145054 NLWG of N 14298 N) is afgewezen. Dit betreft een
middel op basis van de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.

Dit bezwaarschrift heeft nummer 2Ot5-O2

1)

De procedure

ADAMA Registrations B.V. heeft op 24 maart 2014 een aanvraag ingediend tot wijziging van
de toelating - nationaal addendum - voor het middel Goltix Queen (20145054 NLWG).
Op 23 december 2014 heeft het College een besluit genomen op de aanvraag tot wijziging
van de toelating - nationaal addendum - voor het middel Goltix Queen. Hierbij is de
aanvraag tot wijziging afgewezen.
Bij brief van 12 januari 201-5, door het College ontvangen op 14 janua ri 2015, heeft ADAMA
Registrations B.V. bezwaar aangetekend tegen het besluit van 23 december 2014.

november 2015 heeft bezwaarde per e-mail contact opgenomen met het College met
betrekking tot het bezwaar. Op 7 maart 201-6 is telefonisch contact opgenomen met
bezwaarde. Op 1L maart 2016 is per e-mail de stand van zaken aan bezwaarde toegezonden

Op

11-

Bij brief van22 maart 201-6 heeft het College bezwaarde een voorlopige inhoudelijke reactie
gestuurd op de ingediende bezwaren. Bij deze inhoudelijke reactie is aangegeven dat de
gronden van bezwaar ongegrond zijn. Voorts is in de voorlopige inhoudelijke reactie
aangegeven dat er op grond van het op 20 maart 2015 opgeleverde Finol Review Reportvoor
de actieve stof metamitron geen noodzaak is om de twee restrictiezinnen te handhaven.
Bezwaarde is tot 5 april 2016 de mogelijkheid gegeven om te reageren en om aan te geven
of bezwaarde door de Adviescommissie voor bezwaarschriften van het Ctgb gehoord wil
worden.
Bij brief van 22 maart 2016, door het College ontvangen op 24 maart 2016, heeft ADAMA
Registrations B.V. een reactie toegezonden, waarin bezwaarde aangeeft akkoord te zijn met
het voorstel om het bestreden besluit op basis van nieuwe informatie uit het Final Review
Report te herroepen en de bestreden restrictiezinnen in de beslissing op bezwaar
achterwege te laten. Verder heeft bezwaarde in zijn reactie aangegeven dat hij geen gebruik
wil maken van het recht om gehoord te worden. Daarom is geen hoorzitting voor de
bezwaa radviescommissie gehouden.
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2l Het bestreden besluit
Met het bestreden besluit heeft het College de aanvraag van24 maart 2014 tot wijziging van
de toelating - nationaal addendum - van het middel Goltix Queen afgewezen. ln de aanvraag
tot wijziging werd verzocht om een tweetal restrictiezinnen op het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (hierna te noemen: WGGA)te verwijderen
dit besluit blijven de twee restrictiezinnen van het bestaande WGGA voor
Goltix Queen (14298N) gehandhaafd, waarin staat:
Dit middel of een ander middel op basis van metomitron mag slechts 7 keer per 2
joar, volgens bovenstaond gebruiksvoorschrift op een perceelworden toegepast.
- Om het grondwater te beschermen mdg dit middel niet worden toegepast in

Als gevolg van

g

ro ndw ate r besche rm i n g sge bi e de n.

Het regelcomplex
De werkzame stof metamitron is bij Richtlijn 2OO8/725lEG van L9 december 2008 geplaatst
op Annex lvan Richtlijn9L/414/EEG (hierna te noemen: Richtlijn 9L/4L41. Vervolgens is bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 54O/2Ot1- de werkzame stof goedgekeurd onder
Verordening (EG) Nr. 1.107/2OO9.
De werkzame stof quinmerac is bij Richtlijn 20LO/89/EU van 6 november 2010 geplaatst op

Annex lvan Richtlijngl/4I4. Vervolgens is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.540/2OILde
werkzame stof goedgekeurd onder Verordening (EG) nr. ttOT /2009.
Gelet op artikel45, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1tO7/2OOg kan een toelating worden
gewijzigd op verzoek van de houder van de toelating, met opgave van de redenen van zijn
verzoek.

3)

Het bezwaarschrift

tot de afwijzing van de aanvraag tot wijziging van de toelating nationaal addendum - voor het middel Goltix Queen beperken zich tot het verzoek om twee
bestaande restricties in het WGGA van Goltix Queen weg te nemen op grond van het
volgende:
De bezwaren met betrekking

Volgens bezwaarde behoeft de metaboliet M3 niet in de risicobeoordeling te worden
meegenomen. Bezwaarde verwijst hiervoor naar de conclusie van de rapporteur lidstaat
Verenigd Koninkrijk (hierna te noemen: VK) op dit punt. Voor wat betreft de

risicoberekeningen voor grondwater is bezwaarde van mening dat het College met te
conservatieve eind punten heeft gerekend.

4l

De beoordeling van de ontvankelijkheid
Volgens artikel L:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) wordt
onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken. Bezwaarde is de geadresseerde van het bestreden besluit en derhalve als
belanghebbende aan te merken.
Het bezwaar is, conform artikel 6:4 Awb, ingediend bij het bestuursorgaan dat het primaire
besluit heeft genomen. Daarnaast is het bezwaar gericht tegen een appellabel besluit en is
voldaan aan de vormvereisten van artikel 6:5 Awb.
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Bovendien heeft bezwaarde het bezwaarschrift, conform artikel 6:7 Awb, tijdig ingediend
Gelet op het bovenstaande, concludeert het College dat ADAMA Registrations B.V.
ontvankelijk is in haar bezwaren.

5)

Overwegingen

Bezwaar
De beoordeling van Goltix Queen waarin beargumenteerd is dat beide restrictiezinnen niet
van het WGGA verwijderd konden worden, is op L8 december 20t4 afgerond. Op 23
december 201.4is het bestreden besluit genomen.

ln het Adde ndum Confirmatory Dota (Mei 201a) is door rapporteur lidstaat VK
geconcludeerd dat metaboliet M3 hoogstwaarschijnlijk een artefact was door de reactie van
de actieve stof metamitron met aceton. Daarnaast zijn echter ook de input parameters in
beschouwing genomen en geëvalueerd waarmee het College tot de voornoemde
restrictiezinnen is gekomen op basis van de overschrijding van betreffende grondwater
threshold waarde door metaboliet M3. Voorts laat het Addendum Confirmatory Dota in het
midden wat de juiste eindpunten voor het modelleren van metaboliet M3 zijn.
Op grond van het bovenstaande is er geen reden om de door u ingediende bezwaren
gegrond te verklaren. Het besluit van 23 december 2OI4 is rechtmatig genomen.
I ntegra le heroverweqins
Op 20 maart 2015 is heT Final Review Report voor de actieve stof metamitron opgeleverd
Daarin is - voor zover hier van belang - het volgende geconcludeerd op basis van de door
rapporteur lidstaat VK beoordeelde Addendum Confirmatory Data:

"no impoct of the soil metobolite M3 on groundwater is expected"
Daarmee neemt de Commissie de conclusie uit het Addendum Confirmatory Data over, dat
de metaboliet M3 in de aerobic soil degrodotion studie waarin hij is waargenomen, gezien
moet worden als artefact door de reactie van de actieve stof metamitron met aceton.
ln de andere oerobic soil degrodation studies uit de DAR, en ook in een later uitgevoerde
oerobic soil degradotion study waarin de condities waaronder de studie waarin metaboliet
M3 oorspronkelijk waargenomen was, nauwkeurig gesimuleerd werden, werd de metaboliet
niet waargenomen. Deze andere 3 studies zijn uitgevoerd met acetonitrile/water mengsels
of methanol/HCl mengsels, waardoor het onmogelijk was voor metaboliet M3 om te
ontstaa n.
Nu in het Final Review Report voor de actieve stof metamitron is geconcludeerd dat er geen
impact te verwachten is op het grondwater door metaboliet M3 is er geen noodzaak de
beide restrictiezinnen te handhaven. Op basis van de nieuwe informatie uit het Finol Review
Report die in maart 2015 naar buiten is gekomen wordt deze informatie alsnog in de
beoordeling van Goltix Queen meegenomen.
Het voorgaande betekent dat de metaboliet M3 niet meer wordt meegenomen in de
beoordeling en dat de eindpunten waarmee is gerekend buiten beschouwing worden
gelaten. Overigens wordt opgemerkt dat ook inhef Finol Review Report geen uitspraken
worden gedaan over wat de juiste eindpunten voor het modelleren van metaboliet M3 zijn
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Het besluit van 23 december 20L4 wordt op grond van de nieuwe informatie uit het Final
Review Report herroepen en de bestreden restrictiezinnen worden in het nieuwe besluit

achterwege gelaten.
Afzien van horen
Daar bezwaarde heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden
gehoord, wordt onder toepassing van artikel 7:3, sub c, Awb afgezien van het horen van de
belanghebbende.

6)

Besluit op het bezwaarschrift
Het Ctgb besluit, na heroverweging van het bestreden besluit als bedoeld in artikel 7:11 Awb
en in het kadervan de integrale heroverweging, dat het besluittot afwijzingvan de aanvraag
tot wijziging van de toelating - nationaal addendum - van het middel Goltix Queen wordt
herroepen, waardoor dit komt te luiden als voorzien in de bijlage van dit besluit op bezwaar.

dit besluit is betrokken, kan op grond van artikel 4
van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb)tegen dit besluit
binnen 6 weken na bekendmoking van het besluit beroep instellen bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven, Postbus 20027, 25OO EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet op
grond van ortikel 6:5 Awb zijn ondertekend en bevat tenminste de naom en het odres van de
indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waortegen het beroep is gericht, de
gronden waarop het beroepschrift rust en zo mogelijk een afschrift van het besluit. Von de
indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geven door de griffier van het College.
Nodere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de
ofdeling Griffie van het College verstrekt.
Een ieder wiens belong rechtstreeks bij

Ede,

l juli 2016
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASB

ERMINGSMIDDELEN
CIDEN,

J.F. de Leeuw

rzitter)
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ctgb
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCH ERMI NGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

1.

BESLUIT
Op 24 maart 2014 is van

ADAMA Registrations B.V
Postbus 355
3830 AK LEUSDEN

een aanvraag tot wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift ontvangen voor het
gewasbesche rmingsmiddel

Goltix Queen
op basis van de werkzame stoffen metamitron en quinmerac
HET COLTEGE BESLUIT tot toelating van de aangevraagde wijziging van het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift voor 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 ll voor de etikettering.
Bijlage lll voor wettelijk gebruik.
Bijlage lV voor de onderbouwing.

-

1.1

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

L,2

Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage lll bij dit

besluit

is

voorgeschreven.

1.3

Classificatie en etikettering
gelet
Mede
op de onder "wettelijke grondslag" vermelde wetsartikelen, dienen alle
volgende aanduidingen en vermeldingen conform de geldende regelgeving op of bij de
verpakking te worden vermeld:
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letterliik en zonder enise aanvullins, zoals vermeld onder
"verpakkingsinformatie" in bijlage l.
Het toelatingsnummer met een cirkel met daarin de aanduiding van de W-codering zoals
vermeld onder "toelatingsinformatie" in bijlage I bij d¡t besluit.
De etikettering zoals opgenomen in bijlage ll bij dit besluit
Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterliik en zonder enise aanvullins. zoals opgenomen
in bijlage lll b¡j dit besluit.
Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.
De aanduidingen,

L,4

Aflever-enopgebruiktermijn (respijtperiode)

Het nieuwe gebruiksvoorschrift en de nieuwe etikettering dienen bij de eerstvolgende
aanmaak op de verpakking te worden aangebracht. De te hanteren w-coderingen en afleveren opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen staan vermeld onder "toelatingsinformatie"
in bijlage L
Aangezien de wijziging niet leidt tot een inperking van het WG is een respijttermijn niet van
toepassing.

2.

WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit

Artikel 28 juncto artikel 45 van de Verordening (EG)

Classificatie en etikettering

artikel3l en artikel65 van de Verordening

Gebruikt toetsingskader

Conform Bgb en Rgb d.d. 16 december 211,1en Evaluation
ManualZonaal

LtoT/2OO9

3.

(EG) L\OT/2OOg

BEOORDELINGEN

-

betreft het verwijderen van de volgende restrictiezinnen van het etiket:
D¡t middel of een ander middel op basis van metamitron mag slechts 1" keer per 2

-

jaar, volgens bovenstaand gebruiksvoorschrift op een perceel worden toegepast
Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in

De wijziging

gro ndwate rbescherm ingsgebiede n.

3.1

Fysische en chemische eigenschappen
Gelet op de aard van het verzoek is dit aspect niet beoordeeld. De fysische en chemische
eigenschappen wijzigen niet.

3.2

Analysemethoden

Gelet op de aard van het verzoek is dit aspect niet beoordeeld

3.3 Risico voor de mens
Voor het middel wordt voor de toegelaten toepassingen volgens de voorschriften geen
onaanvaardbaar risico voor het milieu verwacht.

3.4

Risico voor het milieu

Op basis van de geleverde gegevens kan worden vastgesteld dat de risico's van de gewenste
wijziging aanvaardbaar zijn voor het milieu.
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3.5

Werkzaamheid

Gelet op de aard van het verzoek is dit aspect niet beoordeeld

Voor nadere onderbouwing van de beoordeling verwijzen
toegevoegd als bijlage aan dit besluit.

wij

de onderbouwing,

Ede, 23 december 2014
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,

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

Aanvroagnummer:
Type aanvraag:

aanvraag tot wijziging van het Wettelijk

Middelnaom:

Gebruiksvoorschrift
Goltix Queen

m o o nv ro a g :
Form e le re g istroti e datu m : *
Datum in behsndeling nome

17 maart2Ot4
25 maart 2014
3 oktober 2014

2OL45O54 NLWG

Ve rze n d datu

* Datum waarop zowel de aanvraag

is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan.

2.2 Stofinformatie
Werkzame

stof

Gehalte

metamitron

525GlL

De werkzame stof is per 1 september 2009 geplaatst op Annex I van

Richtlijn 9t/474/EEG (DlR 2008/1zslEc d.d. 19 december 2008)en
vervolgens bij Uitvoeringsverordening (EU) 540l2}tt d.d. 25 mei2011
goedgekeurd). De goedkeuring van deze werkzame stof expireert op 31
augustus 2019.

quinmerac

4OG/L

stof metamitron

is per 1 mei 2011 geplaatst op Annex I van
(DlR
Richtlijn 9I/414/EEG
20L0/89/EC d.d.6 november 2010)en
vervolgens bij Uitvoeringsverordening (EU) 540l2OIt d.d. 25 meí2011
De werkzame

goedgekeurd). De goedkeuring van deze werkzame stof expireert op 30

april202L.
2.3 Toelatingsinformatie

Toelotingsnummer:
Expirotiedatum:
Afgeleide pørollel of origineel:
Bi oci

de,

g

ew os besche rm

in gs

m i d de I

14298

N

30 november 2020
n.v.t.
Gewasbeschermingsmiddel

of

toevoegingsstof:
Gebruikers:

Professioneel

W-coderingen e n aflever- en opge bruikterm ijne

n

W-code ri n g

p rofessi on ee I g e b ru i k:
Vorige w-codering professioneel gebruik:
Afl eve rte rm ij n professi onee I g e bru i k:
O pg e bru i kte r m ij n professionee I ge bru i k:
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1

Nvt
Nvt

2.4 Verpakkingsinformatie

Aard van het preporaat:
Suspensie concentraat
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HET COLLEGE VOOR DE TOEIATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE

ll 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
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen

GHS09
-

H4Lt

Giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
PIOZ Buiten het bereik van kinderen houden.

P501

lnhoud/verpakkingafuoeren naar....

SP

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

1

water verontreinigt.

Aanvullende
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een
etiketelementen allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Kinderveilige sluiting

verplicht

Voelbaregevaarsaanduidingverplicht

Nee
Nee
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE

lll

wetteti¡t< Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door
middel van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde
toe passi ngsvoorwaa rd e n
Toepassingsgebied

Bieten

Te bestrijden

Dosering

organisme

(middel)
per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

2 L/ha

3

Eenjarige

Minimum
interval
tussen
toepassingen
10 dagen

breedbladige
onkruiden

Toepassingsvoorwaarden
Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en
is Goltix Queen toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

-

zonder grondbewerking kunnen bieten of kroten worden gezaaid;
na ploegen kunnen mais en aardappelen worden geteeld;
na ploegen en een wachttijd van 2 maanden na de laatste toepassing kunnen
raaigras en klaver worden geteeld.
Resistentiema naRement
Dit middel bevat de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.
Metamitron behoort tot de triazinonen de Hrac code is C1, Quinmerac behoort tot de
quinolinecarboxylic-zuren de Hrac code is O
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. ln het kader van
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de

voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN

BIOCIDEN
BIJLAGE IV RISKMANAGEMENT

t.

ldentiÇ of the plant protection product

1.1

Applicant

ADAMA Registrations B.V
Postbus 355
3830 AK Leusden
The Netherlands

L.2

ldentity of the active substance

ln accordance with the identity in the original authorization of Goltix Queen

1.3

ldentity of the plant protection product

ln accordance with the identity in the original authorization of Goltix Queen

1.4

Function

Herbicide.

1.5

Uses applied

for

ln accordance with the uses applied for in the original authorization of Goltix Queen.

1.6

Background to the application
An application is done for a label amendment.
It concerns the removal of two restriction sentences that are placed on the label of Goltix
Queen (14298 N).
It concerns the following restriction sentences:
Dit middel of een ander middel op basis van metam¡tron mog slechts 7 keer per 2 jaor,
volgens bovenstaond gebruiksvoorschrift op een perceel worden toegepast.
- Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in
g rondw ate r be sche rm i n gsge biede n.

-

L.7

Packaging details

Packaging details remain the same

2.

Physical and chemical properties

Physicaland chemical properties remain the same

3.

Methods of analysis

No changes occur in the methods of analysis

4.

Mammaliantoxicology

No changes occur concerning mammalian toxicology.
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5.

Residues

No changes occur concerning residues.

6.

Environmental fate and behaviour

Application
It concerns an application for removal of two restriction sentences that are placed on the
label of Goltix Queen (1,4298 N), based on the predicted leachate concentration of
metabolite M3 (20111048N1TG).
It concerns the following restriction sentences

-

Dit middel of een onder middel op bosis van metamitron mag slechts 7 keer per 2 jaar,
volgens bovenstoond gebruiksvoorschrift op een perceel worden toegepost.
- Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in
g

ron dw ote rbe sch e rmi

n g s ge b i e de

n.

The applicant states that no risk for groundwater contamination by metabolite M3 exists
based on the evaluation of the confirmatory data (Addendum - Confirmatory Data, May
2Ot4).

Consideration of arguments
ln the Final Review report for active substance metamitron (SANCO/208/08 final, dd. 20-032015), it is concluded that no impact of the soil metabolite M3 on groundwater is expected.
Therefore, it is concluded that the restriction sentences, based on the calculations within the
fate assessment of Goltix Queen (14298 N) do not necessarily have to be stated at the label.
Advice
The application for omitting the restriction sentences from the label can be approved

7.

Ecotoxicology

No changes occur concerning ecotoxicology

8.

Efficacy

No changes occur concerning efficacy

9.

Conclusion

The product complies with the Uniform Principles of Regulation EU nr.
amendment can be approved.

10. Classification and labelling
Classification and labelling does not change

Appendix 1 Reference list
No new studies submitted,
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546/2}tt. The label

