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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1136/2013 VAN DE COMMISSIE
van 12 november 2013
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de
geldigheidsduur voor de werkzame stoffen clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl en pethoxamide
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 moet daarom
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(4)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in ge
vallen waarin geen aanvullend dossier overeenkomstig
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 wordt in
gediend uiterlijk 30 maanden vóór de respectieve verval
datum, als vastgesteld in de bijlage bij deze verordening,
de vervaldatum vaststellen op dezelfde datum als vóór
deze verordening of op de vroegste datum daarna.

(5)

Gezien het doel van artikel 17, eerste alinea, van Ver
ordening (EG) nr. 1107/2009 zal de Commissie in ge
vallen waarin zij bij verordening bepaalt dat de goedkeu
ring van een in de bijlage bij deze verordening genoemde
werkzame stof niet wordt verlengd omdat niet aan de
criteria voor goedkeuring wordt voldaan, de vervaldatum
vaststellen op dezelfde datum als vóór deze verordening
of, indien dat later is, op de datum van inwerkingtreding
van de verordening waarbij wordt bepaald dat de goed
keuring van de werkzame stof niet wordt verlengd.

(6)

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

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 17, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In deel A van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie (2) zijn de werkzame
stoffen opgenomen die geacht worden te zijn goedge
keurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

(2)

De goedkeuringen van de werkzame stoffen clothianidin,
dimoxystrobin, oxamyl en pethoxamide verstrijken tus
sen 31 juli 2016 en 30 september 2016. Er zijn aan
vragen ingediend voor de verlenging van de goedkeuring
van deze werkzame stoffen. Aangezien de voorschriften
van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de
Commissie (3) van toepassing zijn op deze werkzame
stoffen, moet de aanvragers voldoende tijd worden gebo
den om de verlengingsprocedure overeenkomstig die ver
ordening af te ronden. Daardoor zullen de goedkeuringen
van die werkzame stoffen waarschijnlijk verstrijken voor
dat een besluit over de verlenging ervan is genomen.
Daarom moet de geldigheidsduur van die goedkeuringen
worden verlengd.

(1) PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van
25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009
van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedge
keurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2012 van de Commissie van
18 september 2012 tot vaststelling van de nodige bepalingen voor
de uitvoering van de verlengingsprocedure voor werkzame stoffen,
als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen (PB L 252 van 19.9.2012, blz. 26).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Deel A van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 november 2013.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

BIJLAGE
Deel A van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 540/2011 wordt als volgt gewijzigd:
1) In de zesde kolom „Geldigheidsduur”, van rij 116 „Oxamyl”, wordt de datum „31 juli 2016” vervangen door
„31 januari 2018”.
2) In de zesde kolom „Geldigheidsduur”, van rij 121 „Clothianidin”, wordt de datum „31 juli 2016” vervangen door
„31 januari 2018”.
3) In de zesde kolom „Geldigheidsduur”, van rij 122 „Pethoxamide”, wordt de datum „31 juli 2016” vervangen door
„31 januari 2018”.
4) In de zesde kolom „Geldigheidsduur”, van rij 128 „Dimoxystrobin”, wordt de datum „30 september 2016” vervangen
door „31 januari 2018”.
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