A G E N D A C-363
d.d. 27 juli 2022, te Ede

Deel I Algemeen
C363.I.1

Opening en vaststelling agenda en melding belangenverstrengeling

C363.I.2

Mededelingen

C363.I.3

Verslag:
a. Vaststellen verslag C-361 d.d. 25 mei 2022
b. Verslag vorige vergadering C-362 d.d. 22 juni 2022

C363.I.4

Ter kennisneming:
a. Media overzicht;
b. RIVM-rapport Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Jaarrapportage 2021;
c. Kamerbrief beleidsverkenning biociden;
d. NVIC jaarcijfers 2021;
e. Update RIVM rapport resistentie desinfectiemiddelen.

C363.I.5

Beslissing op Bezwaar JZBEZWAAR 2021-20

C363.I.6

Verslagen EU Standing Committees (gewasbescherming en biociden)
a. Besluitvorming SCBP (biociden);
b. Terugkoppeling uit CA-meeting (biociden).

C363.I.7

Ter besluitvorming: Notitie rodenticiden: definitieve aanpassing van SPC
voorschriften
Ter besluitvorming: Notitie alfachloralose

C363.I.8
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Deel II Aanvragen

C363.II.1

Beslissingen omtrent aanvragen/toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

C363.II.1a

Instemming/vaststellen concept beoordeling/ concept core-dossier Gewas voor een
werkzame stof of gewasbeschermingsmiddel, dat voor commentaar naar Europa
wordt gestuurd (NL rapporterende lidstaat)

C363.II.2

Beslissingen omtrent aanvragen/toelatingen biociden

C363.II.2a

Instemming/vaststellen concept beoordeling/ concept core-dossier voor een
werkzame stof of biocide, dat voor commentaar naar Europa wordt gestuurd (NL
raporterend lidstaat)
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C363.II.1 Beslissingen omtrent aanvragen/toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

C363.II.1.1

C363.II.1.2
C363.II.1.3
C363.II.1.4

Zonale aanvraag tot verlenging van
gewasbeschermingsmiddeltoelating (renewal) met Nederland als
betrokken lidstaat
Zonale aanvraag tot verlenging van
gewasbeschermingsmiddeltoelating (renewal) met Nederland als
betrokken lidstaat
Aanvraag tot uitbreiding in NL van een bestaande toelating met
alleen kleine toepassingen
Zonale wijzigingsaanvraag met Nederland als rapporteur

C363.II.2 Beslissingen omtrent aanvragen/toelatingen biociden
C363.II.2.1
C363.II.2.2
C363.II.2.3
C363.II.2.4
C363.II.2.5
C363.II.2.6
C363.II.2.7

Europese aanvraag tot toelating van een biocide familie via
wederzijdse parallelle erkenning
Aanvraag tot grote wijziging van een biocide toelating met
Nederland als betrokken lidstaat
Europese aanvraag tot toelating van een biocide via
opeenvolgende wederzijdse erkenning
Aanvraag tot grote wijziging van een biocide familie
toelating met Nederland als betrokken lidstaat
Europese aanvraag tot verlenging van biocide toelating
(renewal) via wederzijdse erkenning
Aanvraag tot toelating van een biocide (overgangsrecht)
Aanvraag tot grote wijziging van een biocide toelating met
Nederland als betrokken lidstaat

pag. 3 van 4

(PT18)
(PT18)
(PT14)
(PT14)
(PT18)
(PT01)
(PT18)

Deel III Overzichten en Ter Kennisname stukken
C363.III.1

Ter kennisname besluiten volgens mandaatregeling
1. Zonale aanvraag tot verlenging van gewasbeschermingsmiddel (renewal)
met Nederland als zonaal rapporteur;
2. EU nationale aanvraag tot toelating van een biocide (familie) met
Nederland als rapporteur;
3. EU nationale aanvraag tot toelating van een biocide (single product) met
Nederland als rapporteur;
4. Zonale wijzigingsaanvraag met Nederland als rapporteur.

C363.III.2

Ter kennisname NLKUG binnen risk envelop
N.v.t

C363.III.3

Overzicht Bezwaar en beroep

C363.III.4

Ter kennisneming aanvullende vragen brieven
Voor een aantal lopende aanvragen zijn aanvullende vragen gesteld.
Deze informatie blijft vertrouwelijk tot een definitief besluit is genomen.

C363.III.5

Ter kennisname besluiten e-mailrondes College

C363.III.5a

Ter kennisname noodmaatregel gewas (Art.38 Wgb, 53 Vo) besluiten na emailronde
N.v.t.

C363.III.5b

Ter kennisname noodmaatregel biociden (Art. 65 Wgb, 55 Vo en Art 46)
besluiten na e-mailronde
N.v.t.

C363.III.5c

Overige gegeven adviezen/ besluiten e-mailrondes college
N.v.t.

C363.III.6

Rondvraag

C363.III.7

Sluiting
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