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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1134/2011 VAN DE COMMISSIE
van 9 november 2011
tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof cinidon-ethyl overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van
de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Ver
ordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parle
ment en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werk
zame stoffen betreft (4) en wordt hij geacht te zijn goed
gekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 20,

(4)

De Commissie heeft echter geen aanvragen voor de be
trokken werkzame stof ontvangen en de termijn voor de
indiening van deze aanvragen, als vastgesteld in artikel 4,
lid 1, van Verordening (EU) nr. 1141/2010 van de Com
missie van 7 december 2010 tot vaststelling van de pro
cedure voor de verlenging van de opneming van een
tweede groep werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van de Raad en tot opstelling van de lijst
van die stoffen (5) is verstreken.

(5)

Bijgevolg mag de goedkeuring van die werkzame stof niet
worden verlengd en moet hij worden verwijderd uit deel
A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
540/2011, vanaf de datum waarop de goedkeuring daar
van zou zijn verstreken, was deze niet bij Richtlijn
2010/77/EU verlengd.

(6)

Deze verordening laat de mogelijkheid tot indiening van
een aanvraag voor deze stof overeenkomstig artikel 7 van
Verordening (EG) nr. 1107/2009 onverlet.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

De werkzame stof cinidon-ethyl is in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmidde
len (2) opgenomen voor een periode die verstrijkt op
30 september 2012.

Om de aanvragers in staat te stellen hun aanvragen op te
stellen en de Commissie in staat te stellen een evaluatie
uit te voeren van en een besluit te nemen over die aan
vragen, is de opneming bij Richtlijn 2010/77/EU van de
Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad wat betreft de geldig
heidsduur van de opneming van bepaalde werkzame stof
fen in bijlage I (3) tot en met 31 december 2015 ver
lengd.

Overeenkomstig artikel 78, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 is die stof opgenomen in deel A van de

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
(3) PB L 293 van 11.11.2010, blz. 48.

(4) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.
(5) PB L 322 van 8.12.2010, blz. 10.
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en uiterlijk op 31 maart 2014 voor de verwijdering, de opslag
en het gebruik van bestaande voorraden.

Artikel 1

Artikel 3

Niet-verlenging van de goedkeuring

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011

De goedkeuring van de werkzame stof cinidon-ethyl wordt niet
verlengd.

Deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2

Artikel 4

Respijtperioden

Inwerkingtreding

Een door een lidstaat verleende respijtperiode voor gewasbe
schermingsmiddelen die cinidon-ethyl bevatten, verstrijkt
uiterlijk op 31 maart 2013 voor de verkoop en de distributie

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt rij 33 vervangen door:
Nummer

Cinidon-ethyl
CAS-nr. 142891-20-1
CIPAC-nr. 598

IUPAC-benaming

(Z)-ethyl 2-chloor-3[2-chloor-5-(cyclohex1-een-1,2-dicarboxi
mido)fenyl] acrylaat

Zuiverheid (1)

Datum van
goedkeuring

Geldigheidsduur

940 g/kg

1 oktober 2002

30 september 2012

Specifieke bepalingen

De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als herbicide.

NL

„33

Benaming,
identificatienummers

Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009
bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met de conclusies van
het evaluatieverslag over cinidon-ethyl (met name de aanhangsels I en II) dat op
19 april 2002 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezond
heid is afgerond. Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:
— bijzondere aandacht besteden aan de mogelijke verontreiniging van het grond
water, wanneer de werkzame stof wordt gebruikt in qua bodemgesteldheid (bv.
grond met neutrale of hoge pH-waarden) en/of klimaat kwetsbare gebieden;

De toelatingsvoorwaarden moeten waar nodig ook risicobeperkende maatregelen om
vatten.”
(1) De evaluatieverslagen bevatten nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stoffen.
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— bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van in het water levende or
ganismen.
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