HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

1.

PROCEDURELE UITBREIDING TOELATINGSTERMIJN
Bayer CropScience SA-N.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT

Verlenging van de toelating voor het gewasbeschermingsmiddel, op basis van de werkzame stof
ethofumesaat
Tramat 200 EC
gelet op artikel 43, zesde lid, gelezen in samenhang met artikel 32, eerste lid, Verordening (EG) nr.
1107/2009,

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Uitbreiding toelatingstermijn
Het middel Tramat 200 EC is toegelaten tot 31 juli 2016. De termijn van de toelating als hierboven
bedoeld wordt, naar aanleiding van het verlengen van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof
conform Uitvoeringsverordening 2016/950 uitgebreid tot en met 31 juli 2018.

2 DETAILS VAN DE TERMIJNSUITBREIDING
2.1 Toelating
Het betreft een uitbreiding van de toelatingstermijn van het middel Tramat 200 EC. Toegestaan is
uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in diverse toepassingsgebieden.

3 GRONDSLAG
Een afgeleide toelating is een toelating van een middel, dat reeds onder een andere handelsnaam is
toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als
voorzien in de oorspronkelijke toelating.
Het middel Tramat 200 EC is een afgeleide toelating van het middel TRAMAT 500 (12521 N).
Bij besluit van 8 juli 2016 is de toelatingstermijn van TRAMAT 500 uitgebreid tot en met
31 juli 2018.
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Op grond hiervan wordt ook de toelatingstermijn van Tramat 200 EC uitgebreid tot en met
31 juli 2018.

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, 8 juli 2016
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voor deze:
de secretaris,
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