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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1022/2011 

av 14. oktober 2011 

om avslag på fornyelse av godkjenning av det aktive stoffet syklanilid i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 

79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 og artikkel 

78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det aktive stoffet syklanilid ble oppført i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 

omsetning av plantevernmidler(2) for et tidsrom som 

utløper 31. oktober 2011. 

2)  For å gjøre det mulig for søkerne å utarbeide sine 

søknader og for Kommisjonen å vurdere og treffe 

beslutning om slike søknader er oppføringen forlenget 

til 31. desember 2015 ved kommisjonsdirektiv 

2010/77/EU av 10. november 2010 om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til utløpsdatoene 

for oppføring i vedlegg I av visse aktive stoffer(3). 

3)  I samsvar med artikkel 78 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 ble dette stoffet oppført i del A i 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente 

aktive stoffer(4) og skal anses som godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4)  Kommisjonen har imidlertid ikke mottatt noen 

søknader for det aktuelle aktive stoffet, og fristen for 

inngivelse av slike søknader, som fastsatt i artikkel 4 

nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 

7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten 

for fornyet oppføring av en annen gruppe aktive stoffer 

i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om 

fastsettelse av listen over disse stoffene(5), er utløpt. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 270 av 15.10.2011,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 

30.7.2015, s. 63. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

(3) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 48. 

(4) EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1. 

(5) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

5)  Godkjenningen av det aktive stoffet bør derfor ikke 

fornyes, og stoffet bør fjernes fra del A i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 fra 

datoen da godkjenningen ville ha utløpt dersom den 

ikke hadde blitt forlenget ved direktiv 2010/77/EU. 

6)  Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å 

tilbakekalle godkjenninger som er gitt for plantevern-

midler som inneholder syklanilid. 

7)  Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en 

søknad for dette stoffet i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning fornyes ikke 

Godkjenningen av det aktive stoffet fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder syklanilid, tilbakekalles innen  

30. april 2012. 

Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell henstandsperiode som en medlemsstat innvilger 

for plantevernmidler som inneholder syklanilid, skal utløpe 

senest 31. oktober 2012 for salg og distribusjon og senest  

31. oktober 2013 for avhending, lagring og bruk av 

eksisterende lagre. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 
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Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EØF) nr. 540/2011 skal rad 21 lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«21 Syklanilid 

CAS-nr. 113136-77-9 

CIPAC-nr. 586 

Ikke 

tilgjengelig 

960 g/kg 1. november 2001 31. oktober 2011 Bare bruk som vekstregulerende middel 

kan tillates. 

Høyeste innhold at urenheten 2,4-

dikloranilin (2,4-DCA) i det aktive stoffet 

slik det framstilles, bør være 1 g/kg. 

Datoen da den sammenfattende rapporten 

ble avsluttet av Den faste komité for 

plantehelse: 29. juni 2001.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om de aktive stoffenes identitet og spesifikasjoner. 

 


