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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1 WIJZIGING TOELATING
Gelet op de aanvraag d.d. 24 maart 2015 (20150461 B-GW) als bedoeld in
Uitvoeringsverordening (EU) 354/2012 betreffende wijzigingen overeenkomstig Verordening
(EU) 528/2012, van
BASF Nederland B.V.
Groningensingel 1
6835 EA ARNHEM
tot wijziging van de toelating voor het biocide op basis van de werkzame stof flocoumafen
STORM Pellets
BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Belangrijke productwijziging
De toelating van het middel STORM Pellets, welke expireert op 30 september 2016, toegelaten
voor de in bijlage I genoemde toepassingen, is als volgt gewijzigd:
De toepassing voor professioneel gebruik van het middel ter bestrijding van bruine en zwarte
ratten is uitgebreid met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen en
voedselopslagplaatsen.
De mogelijke risico’s die de uitbreiding met zich meebrengt dienen tot een minimum beperkt te
worden door de bestrijding geheel te baseren op de principes van Integrated Pest Management
(IPM). Gezien de noodzaak van adequate bestrijding zijn de risico’s acceptabel (artikel 15 lid 5
Verordening (EU) 528/2012).
Het middel mag gebruikt worden ter bestrijding van bruine en zwarte ratten om gebouwen en
voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel gebaseerd
is op de principes van IPM, en wel:
- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport
− vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPMbuitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn
vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.
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) voor gebruik.
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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 8030, 6710 AA, EDE.
Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift
opengesteld.

Wageningen, 21 augustus 2015

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,

Ir. J.F. de Leeuw
Voorzitter
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