12602 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1. BESLUIT INTREKKING TOELATING OP VERZOEK TOELATINGHOUDER
Op 22 februari 2021 is van:
Bayer CropScience S.A.-N.V.
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT

een aanvraag tot intrekking ontvangen voor het middel
Sphere

HET COLLEGE BESLUIT tot intrekking van bovenstaand middel.
Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de bijlagen:
Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating.
Aflever- en opgebruiktermijn (respijtperiode)
De aflever- en opgebruiktermijnen voor de verpakkingen staan vermeld onder “toelatingsinformatie”
in bijlage I.

2. WETTELIJKE GRONDSLAG
Besluit

Artikel 45, eerste lid, Verordening (EG) 1107/2009.

3. BEOORDELING
De aanvrager verzoekt om de toelating van Sphere (12602 N) in te trekken vanwege de expiratie van de
goedkeuring van de werkzame stof cyproconazool op de bij uitvoeringsverordening 2011/56/EU van
27 April 2011 vastgestelde datum van 31 mei 2021. Expiratie van de goedkeuring is het gevolg van het
besluit van de eigenaar om de EU-renewal van de goedkeuring voor cyproconazool niet langer te
verdedigen.
Consistente besluitvorming voor 4 middelen
Dit verzoek tot intrekking van de toelating maakt onderdeel uit van totaal 4 vergelijkbare verzoeken
voor toelatingen voor middelen op basis van cyproconazool. Al deze toelatingen hebben een
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toepassing als fungicide in bieten en/of diverse granen. Omdat het gaat om intrekking van 4 middelen
met vergelijkbaar gebruik, heeft Ctgb de set aanvragen als geheel in behandeling genomen om te
komen tot een zo consistent mogelijke besluitvorming.
Intrekking op verzoek
Aanvragers verzoeken de toelatingen in te trekken per 31 mei 2021. Dit komt overeen met de
expiratiedatum van de goedkeuring van de werkzame stof cyproconazool op de bij
uitvoeringsverordening 2011/56/EU van 27 April 2011 vastgestelde datum van 31 mei 2021. Bovendien
liggen de expiratiedata van de huidige toelatingen allen voorbij de datum van 31 mei 2021. Ctgb kan
dus instemmen met de verzoeken tot intrekking van de middeltoelatingen per 31 mei 2021.
Respijt
De aanvrager verzoekt om maximale respijttermijnen van 6 maanden voor afleveren en aansluitend
12 maanden voor opgebruik toe te kennen. De voorraden voor gebruik in 2021 staan al in de markt.
Gebruik start in juni en loopt door tot in oktober. De aanvrager verwacht dat gebruikers voorraden
over zullen houden. Om deze niet te hoeven vernietigen, vraagt hij maximaal opgebruik tot
30 november 2022. Dit dekt dan het gebruik gedurende het gebruiksseizoen 2022 met nog een
maand extra om eventuele restanten af te kunnen voeren. De verzochte termijnen sluiten daarmee
goed aan bij logisch gebruik.
De toelating is recent volledig herbeoordeeld met een besluit in april 2019 waarin de huidige
toepassingen akkoord zijn bevonden. Het secretariaat voorziet dan ook geen risico’s van opgebruik
en kan instemmen met het verzoek van aanvrager.
Conclusie voor het verzoek tot intrekking van de toelating van Sphere (12602 N). De toelating van het
bovengenoemde middel wordt beëindigd per 31 mei 2021. Voor bestaande voorraden product wordt
volgens het besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen (Staatscourant
31 augustus 2016) respijt verleend voor afleveren tot 30 november 2021 en voor opgebruik inclusief
het verwijderen van restanten product tot 30 november 2022.
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, 21 mei 2021

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

dr. ir. M.C. van Eerd-van Putten,
Teamleider collegeadvies en projectplanning
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12602 N
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE I DETAILS VAN DE TOELATING
1 Stofinformatie
Werkzame stof
trifloxystrobin
cyproconazool
2 Toelatingsinformatie
Toelatingsnummer:
Expiratiedatum:
Biocide, gewasbeschermingsmiddel of
toevoegingsstof:
Gebruikers:

Aflever- en opgebruiktermijnen (W.3 en W.4):
Aflevertermijn:
Opgebruiktermijn:
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Gehalte
375 G/L
160 G/L

12602 N
31 mei 2021
Gewasbeschermingsmiddel
Professioneel

30 november 2021
30 november 2022
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