
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1022/2011 

z dnia 14 października 2011 r. 

w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej cykloanilid, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG ( 1 ), w 
szczególności jego art. 20 oraz art. 78 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Substancja czynna cykloanilid była włączona do 
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin ( 2 ) dla okresu wygasającego 
dnia 31 października 2011 r. 

(2) W celu umożliwienia wnioskodawcom przygotowania 
wniosków i aby umożliwić Komisji ocenę tych wniosków 
oraz podjęcie odnośnie do nich decyzji, włączenie to 
zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2015 r. 
dyrektywą Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 
2010 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG 
w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych 
substancji czynnych ( 3 ). 

(3) Zgodnie z art. 78 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 substancja ta została włączona do części 
A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu 
zatwierdzonych substancji czynnych ( 4 ) i ma być 
uważana za zatwierdzoną na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1107/2009. 

(4) Komisja nie otrzymała jednak żadnego wniosku 
dotyczącego przedmiotowej substancji czynnej i termin 
przewidziany na składanie takich wniosków, zgodnie 
z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie usta
nowienia procedury odnowionego włączenia drugiej 
grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 
Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych 
substancji ( 5 ), wygasł. 

(5) W związku z powyższym zatwierdzenia tej substancji 
czynnej nie należy przedłużać i należy ją usunąć 
z części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 540/2011, począwszy od daty, od której jej 
zatwierdzenie by wygasło, gdyby nie zostało przedłużone 
dyrektywą 2010/77/UE. 

(6) Państwom członkowskim należy zapewnić niezbędny 
okres na wycofanie zezwoleń wydanych dla środków 
ochrony roślin zawierających cykloanilid. 

(7) Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości 
złożenia nowego wniosku dotyczącego tej substancji 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno 
ściowego i Zdrowia Zwierząt, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Nieodnowienie zatwierdzenia 

Zatwierdzenie dla substancji czynnej cykloanilid nie zostaje 
odnowione. 

Artykuł 2 

Środki przejściowe 

Państwa członkowskie zapewniają wycofanie zezwoleń na 
środki ochrony roślin zawierające cykloanilid do dnia 
30 kwietnia 2012 r. 

Artykuł 3 

Okresy dodatkowe 

Każdy ewentualny okres dodatkowy przyznany przez państwo 
członkowskie na środki ochrony roślin zawierające cykloanilid 
wygasa najpóźniej dnia 31 października 2012 r. na sprzedaż 
i dystrybucję, a najpóźniej dnia 31 października 2013 r. na 
pozbycie się, składowanie i wykorzystanie istniejących zapasów. 

Artykuł 4 

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 
nr 540/2011 

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 5 

Data wejścia w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

Pozycja 21 w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 otrzymuje brzmienie: 

Numer Nazwa zwyczajowa, 
numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (*) Data zatwierdzenia Data wygaśnięcia 

zatwierdzenia Przepisy szczegółowe 

„21 Cykloanilid 

Nr CAS 113136-77-9 

Nr CIPAC 586 

Niedostępna 960 g/kg 1 listopada 2001 r. 31 października 
2011 r. 

Zezwala się wyłącznie na stosowanie 
w charakterze regulatora wzrostu roślin. 

Maksymalna zawartość zanieczyszczenia 
2,4-dichloroaniliną (2,4-DCA) w substancji 
czynnej, w takiej postaci, w jakiej została 
wyprodukowana, powinna wynosić 1 g/kg. 

Data sfinalizowania przez Stały Komitet ds. 
Zdrowia Roślin sprawozdania z przeglądu: 
29 czerwca 2001 r.”. 

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach z przeglądu.
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