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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1 BESLUIT WIJZIGING TOELATING
Gelet op de aanvraag d.d. 5 mei 2015 (20150676 B-AW) als bedoeld in Uitvoeringsverordening
(EU) 354/2012 betreffende wijzigingen overeenkomstig Verordening (EU) 528/2012, van

Hoetmer B.V.
Postbus 1
3300 AA DORDRECHT

tot administratieve wijziging van een toelating

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:

1.1 Administratieve productwijziging
De toelating van het middel Embadecor W onder nummer 13846N, toegelaten voor de in bijlage
I genoemde toepassingen, wordt als volgt gewijzigd:
De toegelaten producten die binnen de specificaties van een kaderformulering vallen
overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG, worden toegelaten als biocidefamilie.
1.2 Wijziging samenvatting van Productkenmerken (SPC)
De productkenmerken worden vastgesteld als voorzien in bijlage I bij dit besluit.
Bijlage I omvat een gewijzigd Summary of Product Characteristics (SPC).
Tevens wordt het toelatingsnummer gewijzigd in het ECHA toelatingsnummer, te weten: NL0012304-0000. De individuele leden van de familie hebben een eigen suffix.
Het toelatingsnummer 13846N komt te vervallen.
1.3 Opgebruik- en aflevertermijn
Op grond van artikel 52 van Verordening EU 528/2012 mag het middel Embadecor W met het
toelatingsnummer 13846N:
1. voor de periode van 26 juni 2015 tot 26 juni 2016 nog worden gebruikt en in voorraad of
voorhanden worden gehouden;
2. voor de periode van 26 juni 2015 tot 26 december 2015 nog op de markt worden
gebracht.
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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 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de
mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Wageningen, 26 juni 2015

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn
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