Toelatingsnummer NL-0017988-0000

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1.

PROCEDURELE VERLENGING TOELATING

Gelet op de aanvraag d.d. 9 augustus 2019 (20191475 B-TWER)
(submission date R4BP3), casenummer BC-HX053267-10, van
LODI S.A.S.
Parc d'Activités des Quatre Routes
35390 GRAND FOUGERAY
France
tot verlenging van de toelating voor de biocide, als bedoeld in artikel 17 van Verordening
528/2012/EU , op basis van de werkzame stof dinotefuran.
ADDICT GEL KAKKERLAKKEN
gelet op artikel 31, zevende lid van Verordening 528/2012/EU,

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Procedurele verlenging toelating
Het middel ADDICT GEL KAKKERLAKKEN is toegelaten tot 28 februari 2022. De besluitvorming op de
aanvraag kan nog niet worden afgerond. De toelating wordt daarom verlengd tot 28 februari 2023.

2 DETAILS VAN DE TOELATING
2.1 Toelating
Het betreft een verlenging van de toelating van het middel ADDICT GEL KAKKERLAKKEN, een middel
op basis van de werkzame stof dinotefuran. De toepassingsvoorwaarden blijven ongewijzigd van
kracht.
2.2 Informatie met betrekking tot de stof
De werkzame stof dinotefuran (PT18) is bij Richtlijn (EU) 2015/416, d.d. 12 maart 2015 goedgekeurd
en opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen.
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3 GRONDSLAG PROCEDURELE VERLENGING
Het betreft een verlenging op basis van wederzijdse erkenning van de toelating van het middel
ADDICT GEL KAKKERLAKKEN, een middel op basis van de werkzame stof dinotefuran.
De wederzijdse erkenning kan pas plaatsvinden nadat het middel is beoordeeld en toegelaten door
de Reference Member State (RMS) Polen. Dit is voor de betreffende toelating nog niet het geval.
De verlengingstermijn is gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming omtrent
de toelating middels wederzijdse erkenning van de toelating in Polen volledig af te ronden.
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, 31 december 2021

Het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
de voorzitter,

Ir. J.F. de Leeuw
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