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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 303
14 Μαρτίου 2006

Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram
στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρι−
κού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβου−
λίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α’ 104), σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επι−
τροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005. ................................. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Καταχώριση των δραστικών ουσιών Bifenazate και
Milbemectin στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/
1997 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθε−
ση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτι−
κών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί»
(Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/58/
ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. ....
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Etoxazole και
Tepraloxydim στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ.
115/1997 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διά−
θεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτι−
κών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί»
(Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/34/
ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005. .....................
Καταχώριση των δραστικών ουσιών MCPA και MCPB
στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρι−
κού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβου−
λίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επι−
τροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. .............................
Καταχώριση της δραστικής ουσίας Tribenuron στο
παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρικού
διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ−
μόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφω−
ση προς την Οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής
της 19ης Σεπτεμβρίου 2005. .................................................
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil,
Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide και
Thiophanate − methyl στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ.
115/1997 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθε−
ση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414
του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104),
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/53/ΕΚ της
Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005. ...........................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 116175
(1)
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Bifenazate και
Milbemectin στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997
προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμ−
βουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2005/58/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

4

5

Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο
65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154).
3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98) και το γε−
γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ−
μόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄
104/1997), όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/58/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης
Σεπτεμβρίου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 246/17 της 22.9.2005) για
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την καταχώριση των δραστικών ουσιών Bifenazate και
Milbemectin στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστα−
τευτικών προϊόντων στην αγορά.
6) Τη υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/58/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήµατος
Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωριστούν
οι δραστικές ουσίες: Bifenazate και Milbemectin σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2005/58/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ.
L 246/17 της 22.9.2005).
Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/58/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δρα−
στικές ουσίες Bifenazate ή Milbemectin έως τις 31 Μα−
ϊου 2006. Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως,
ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης σχετικά με το Bifenazate και το Milbemectin
αντίστοιχα, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται στο μέρος
Β της καταχώρησης αυτών των δραστικών ουσιών, και
ότι ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας διαθέτει ή έχει

πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 115/1997 (Α΄104) σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 13.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
Bifenazate ή Milbemectin είτε ως μόνη δραστική ουσία
είτε μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν πε−
ριληφθεί στο σύνολο τους στο Παράρτημα Ι του π.δ.
115/1997 (Α΄104) έως τις 30 Νοεμβρίου 2005, η Διεύθυν−
ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών
Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην
αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέ−
πονται στο παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός
φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος
ΙΙΙ του π.δ. 115/1997 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β
του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης σχετικά
με το Bifenazate και το Milbemectin. Με βάση την αξι−
ολόγηση αυτή καθορίζεται εάν το προϊόν πληροί τους
όρους του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφια (β), (γ), (δ)
και (ε) του π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Bifenazate
ή Milbemectin ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι
αναγκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις
31 Μαΐου 2007 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Bifenazate
ή Milbemectin μαζί με άλλες δραστικές ουσίες, κατά πε−
ρίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 31
Μαϊου 2007 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για
μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη
κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες
καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο Παράρτη−
μα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄104), εφόσον η τελευταία είναι
η μεταγενέστερη.

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης
Καθαρότητα(*)

2−(4−μεθοξυδιφαινυλ−3− ≥ 950 g/kg
υλ)υδραζινομυρμηκικό
ισοπροπύλιο

Ονομασία IUPAC
1 Δεκεμβρίου 2005

Έναρξη ισχύος

Ιδιαίτεροι όροι

Μέρος B
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
bifenazate και προορίζονται για άλλες χρήσεις
εκτός των καλλωπιστικών φυτών σε θερμοκήπια,
η Αρμόδια Αρχή δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο β) και εξασφαλίζει ότι παρέχονται τα
απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες πριν τη
χορήγηση σχετικής έγκρισης.
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του
παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης
ανασκόπησης για την ουσία bifenazate, και
ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως
οριστικοποιήθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων
στις 3 Ιουνίου 2005.

30 Νοεμβρίου 2015 Μέρος Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως
ακαρεοκτόνο.

Λήξη της
καταχώρησης

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

110 Bifenazate
αριθ. CAS 149877−41−8
αριθ. CIPAC 736

Αρ.

Στο τέλος του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του π.δ. 115/1997 προστίθενται τα κάτωθι:

Άρθρο 3
(Παράρτημα της Οδηγίας 2005/58/ΕΚ)
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Milbemectin
Το milbemectin είναι
μείγμα M.A3 και
M.A4
αριθ. CAS
M.A3: 51596−10−2
M.A4: 1596−11−3
αριθ. CIPAC 660

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης

M.A3:
(10E,14E,16E,22Z)−
(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,
20R,21R,24S)−21,24−
διυδροξυ−5’,6’,11,13,22−
πενταμεθυλο−3,7,19−
τριοξατε−
τρακυκλο[15.6.1.14,8.020,24]
εικοσιπεντα−10,14,16,22−
τετραενο−6−σπειρο−2’−
τετραϋδροπυραν−2−όνη
M.A4:
(10E,14E,16E,22Z)
−(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,
20R,21R,24S)−6’−αιθυλο−
21,24−διυδροξυ−
5’,11,13,22−τετραμεθυλο−
3,7,19−τριοξατετρακυκλο
[15.6.1. 14,8020,24]
εικοσιπεντα−10,14,16,22−
τετραενο−6−σπειρο−2’−
τετραϋδροπυραν−2−όνη

Ονομασία IUPAC
≥ 950 g/kg

Καθαρότητα(*)

Λήξη της
καταχώρησης
Ιδιαίτεροι όροι

Μέρος B
Για την εφαρμογή των ενιαίων
αρχών του παραρτήματος VI
πρέπει να λαμβάνονται υπό−
ψη τα συμπεράσματα της έκ−
θεσης ανασκόπησης για την
ουσία milbemectin, και ιδίως
τα προσαρτήματα I και II αυ−
τής, όπως οριστικοποιήθηκαν
από τη μόνιμη επιτροπή για
την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων στις 3 Ιουνί−
ου 2005.
Στη συνολική αυτή αξιολόγη−
ση η Αρμόδια Αρχή οφείλει να
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην
προστασία των υδρόβιων ορ−
γανισμών.
Πρέπει να εφαρμόζονται μέ−
τρα περιορισμού του κινδύ−
νου, όπου ενδείκνυται.

1 Δεκεμβρίου 2005 30 Νοεμβρίου 2015 Μέρος Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί−
ται μόνον ως ακαρεοκτόνο ή
εντομοκτόνο.

Έναρξη ισχύος

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/58/ΕΚ)

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης
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Αρ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 116176
(2)
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Etoxazole και
Tepraloxydim στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997
προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμ−
βουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμ−
μόρφωση προς την Οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτρο−
πής της 17ης Μαΐου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154).
3) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή κωδικοποι−
ήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μα−
ΐου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 125/5 της 18.5.2005) για την καταχώ−
ριση των δραστικών ουσιών Etoxazole και Tepraloxydim
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλί−
ου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προ−
ϊόντων στην αγορά.
6) Τη υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/34/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήµατος
Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωριστούν
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οι δραστικές ουσίες: Etoxazole και Tepraloxydim σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ.
L 125/5 της 18.5.2005).
Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/34/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
επανεξετάζει τις υφιστάμενες εγκρίσεις για κάθε φυτο−
προστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δραστικές ουσί−
ες Etoxazole ή Tepraloxydim έτσι ώστε να διασφαλίζεται
ότι τηρούνται οι όροι οι εκτιθέμενοι στο Παραρτήμα Ι
του π.δ. 115/1997. Όπου κρίνεται αναγκαίο τις τροποποιεί
ή τις ανακαλεί το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2005
κατά τις διατάξεις του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104).
2. Για κάθε εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν
που περιέχει Etoxazole ή Tepraloxydim είτε ως μοναδική
είτε ως μία από περισσότερες δραστικές ουσίες που πε−
ριέχονται όλες στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997, μέχρι
την 31η Μαΐου 2005, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρί−
σκει εφαρμογή, προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα
με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα
VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου που πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 115/1997. Με
βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται εάν το προϊόν
πληροί τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφια
(β), (γ) ,(δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Etoxazole ή
Tepraloxydim ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι
αναγκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις
30 Νοεμβρίου 2006 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Etoxazole ή
Tepraloxydim ως μια από περισσότερες δραστικές ουσί−
ες, κατά περίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση
έως τις 30 Νοεμβρίου 2006 ή έως την ημερομηνία που
έχει οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση
στην αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πρά−
ξεις με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή
ουσίες στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄104), εφόσον
η τελευταία είναι η μεταγενέστερη.

Tepraloxydim
αριθ. CAS 149979−41−9
αριθ. CIPAC 608

101

Καθαρότητα(*)

(EZ)−(RS)−2−{1−[(2E)−3−
χλωροαλ−
λυλοξυμινο]προπυλο}−3−
υδροξυ−5−
υπερυδροπυρανο−4−
υλοκυκλοεξ−2−εν−
1−όνη

≥ 920 g/kg

(RS)−5−tert−βουτυλο−2−[2−(2,6 ≥ 948 g/kg
διφθοροφαινυλο)−4,5−διυδρο−
1.3−
οξαζολ−4−υλο]φαινετόλη

Ονομασία IUPAC

1 Ιουνίου 2005

1 Ιουνίου 2005

Έναρξη ισχύος

31 Μαΐου 2015

31 Μαΐου 2015

Λήξη της
καταχώρησης

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως
ζιζανιοκτόνο.
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών
του παραρτήματος VI πρέπει να λαμβά−
νονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθε−
σης ανασκόπησης για το tepraloxydim, και
ιδίως των προσαρτημάτων I και II, όπως
οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνι−
μης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα
και την υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρί−
ου 2004.
Στη συνολική αυτή εκτίμηση, η Αρμόδια
Αρχή πρέπει να προστατεύei με ιδιαίτε−
ρη προσοχή τα χερσαία αρθρόποδα μη
στόχοι.
Πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυ−
ται, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως
ακαρεοκτόνο.
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του
παραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης
ανασκόπησης για το etoxazole, και ιδίως
των προσαρτημάτων I και II, όπως οριστι−
κοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επι−
τροπής για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων στις 3 Δεκεμβρίου 2004.
Στη συνολική αυτή εκτίμηση η Αρμόδια
Αρχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στην προστασία των υδρόβιων οργανι−
σμών.
Πρέπει να εφαρμόζονται, όπου ενδείκνυ−
ται, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Ιδιαίτεροι όροι

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

Etoxazole
αριθ. CAS 153233−91−1
αριθ. CIPAC 623

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης

100

Αρ.

Στο τέλος του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του π.δ. 115/1997 προστίθενται τα κάτωθι:

Άρθρο 3
(Παράρτημα της Οδηγίας 2005/34/ΕΚ)

3560
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/34/ΕΚ)
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την
1η Δεκεμβρίου 2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθ. 116177
(3)
Καταχώριση των δραστικών ουσιών MCPA και MCPB
στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρι−
κού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ−
μόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης
Σεπτεμβρίου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ.1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154).
3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γε−
γονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σε−
πτεμβρίου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 246/14 της 22.9.2005) για την
καταχώριση των δραστικών ουσιών MCPA και MCPB στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων στην αγορά.
6) Τη υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/57/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήµατος
Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωριστούν
οι δραστικές ουσίες MCPA και MCPB, σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση προς την Οδη−
γία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. L 246/14 της
22.9.2005).
Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/57/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δρα−
στικές ουσίες MCPA ή MCPB έως τις 31 Οκτωβρίου
2006. Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως, ότι
πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της παρούσας από−
φασης σχετικά με το MCPA και το MCPB αντίστοιχα,
με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται στο μέρος Β της
καταχώρησης αυτών των δραστικών ουσιών, και ότι
ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας διαθέτει ή έχει
πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 115/1997 (Α΄104) σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 13.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
MCPA ή MCPB είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί
με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο
σύνολο τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104)
έως τις 30 Απριλίου 2006, η Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον
βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα
με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα
VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου που πληροί τις
απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 115/1997 και
λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β του Παραρτήματος
της παρούσας απόφασης σχετικά με το MCPA και το
MCPB. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται εάν το
προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος
1, εδάφια (β), (γ),(δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει MCPA ή
MCPB ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι ανα−
γκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30
Απριλίου 2010 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει MCPA ή
MCPB μαζί με άλλες δραστικές ουσίες, κατά περίπτωση,
τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Απρι−
λίου 2010 ή έως την ημερομηνία που έχει οριστεί για
μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην αντίστοιχη
κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις με τις οποίες
καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες στο Παράρτη−
μα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104), εφόσον η τελευταία είναι
η μεταγενέστερη.

MCPA
Αριθ. CAS: 94−74−6
Αριθ. CIPAC: 2

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης
Καθαρότητα(*)

4−χλωρο−o−τολυλοξυο− ≥ 930 g/kg
ξικό οξύ

Ονομασία IUPAC
1 Μαΐου 2006

Έναρξη
ισχύος
30 Απριλίου 2016

Λήξη της
καταχώρησης

ΜΕΡΟΣ Β
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήμα−
τος VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα
της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία MCPA, και ιδί−
ως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιή−
θηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα
και την υγεία των ζώων στις 15 Απριλίου 2005.
Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο
ενδεχόμενο μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζο−
ντα όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιο−
χές με ευάλωτο έδαφος ή/ και ευαίσθητες κλιματολο−
γικές συνθήκες. Οι όροι χορήγησης άδειας πρέπει να
περιλαμβάνουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέτρα άμβλυν−
σης του κινδύνου.
Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών και να εξα−
σφαλίζει ότι οι όροι χορήγησης της άδειας περιλαμβά−
νουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέτρα άμβλυνσης του κιν−
δύνου, όπως η δημιουργία ζωνών προστασίας.

ΜΕΡΟΣ A
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο

Ιδιαίτεροι όροι

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

108

Αρ.

Στο τέλος του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του π.δ. 115/1997 προστίθενται τα κάτωθι:

Άρθρο 3
(Παράρτημα της Οδηγίας 2005/57/ΕΚ)

3562
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

MCPB
Αριθ. CAS: 94−81−5
Αριθ. CIPAC: 50

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης

4−(4−χλωρο−o−τολυλο−
ξυ)βουτυρικό οξύ

Ονομασία IUPA
≥ 920 g/kg

Καθαρότητα(*)
1 Μαΐου 2006

Έναρξη ισχύος
30 Απριλίου 2016

Λήξη της
καταχώρησης

ΜΕΡΟΣ Β
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του πα−
ραρτήματος VI πρέπει να λαμβάνονται υπό−
ψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκό−
πησης για την ουσία MCPB, και ιδίως τα προ−
σαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποι−
ήθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για την τρο−
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15
Απριλίου 2005.
Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στο ενδεχόμενο μόλυνσης του υπό−
γειου υδροφόρου ορίζοντα όταν η δραστική
ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευάλω−
το έδαφος ή/και ευαίσθητες κλιματολογικές
συνθήκες. Οι όροι χορήγησης άδειας πρέπει
να περιλαμβάνουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέ−
τρα άμβλυνσης του κινδύνου.
Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να δίνει ιδιαίτερη
προσοχή στην προστασία των υδρόβιων ορ−
γανισμών και να εξασφαλίζει ότι οι όροι χορή−
γησης της άδειας περιλαμβάνουν, όπου κρίνε−
ται σκόπιμο, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου,
όπως η δημιουργία ζωνών προστασίας.

ΜΕΡΟΣ A
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζι−
ζανιοκτόνο

Ιδιαίτεροι όροι

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/57/ΕΚ)

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

109

Αρ.

ΦΕΚ 303

3563

3564

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 116179
(4)
Καταχώριση της δραστικής ουσίας Tribenuron στο παράρ−
τημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρικού διατάγμα−
τος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτο−
προστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί»
(Α’ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/54/ΕΚ
της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο
65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α’ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999
(Α’ 154).
3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης
Σεπτεμβρίου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 244/21 της 20.9.2005) για
την καταχώριση της δραστικής ουσίας Tribenuron στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων στην αγορά.
6) Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/54/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήμα−
τος Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωριθεί
η δραστική ουσία Tribenuron, σύμφωνα με το άρθρο 3 της
παρούσας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/54/ΕΚ
της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. L 244/21 της 20.9.2005).

Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/54/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
τροποποιεί ή αποσύρει, κατά περίπτωση, τις υφιστά−
μενες εγκρίσεις για κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν
που περιέχει την δραστική ουσία Tribenuron έως την
31η Αυγούστου 2006. Έως την ημερομηνία αυτή επα−
ληθεύει, ιδίως, ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3
της παρούσας απόφασης σχετικά με το Tribenuron με
εξαίρεση εκείνων που προσδιορίζονται στο μέρος Β της
καταχώρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας, και ότι
ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας διαθέτει ή έχει
πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος II του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104).
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
Tribenuron είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλ−
λες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολο
τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (ΑΊ04) μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2006 το αργότερο, η Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον
βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα
με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτημα VI
του π.δ. 115/1997, βάσει ενός φακέλου που πληροί τις απαι−
τήσεις του παραρτήματος III του π.δ. 115/1997 και λαμβάνο−
ντας υπόψη το μέρος Β του Παραρτήματος της παρούσας
απόφασης σχετικά με την δραστική ουσία Tribenuron. Με
βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται εάν το προϊόν
πληροί τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφια
(β), (γ) ,(δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Tribenuron
ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι αναγκαίο,
τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 28 Φεβρου−
αρίου 2010 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Tribenuron
ως μια από περισσότερες δραστικές ουσίες, κατά πε−
ρίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις
28 Φεβρουαρίου 2010 ή έως την ημερομηνία που έχει
οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην
αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις
με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσί−
ες στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (ΑΊ04), εφόσον η
τελευταία είναι η μεταγενέστερη.

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/54/ΕΚ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3565

3566

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 116178
(5)
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil,
Chlorotoluron,
Cypermethrin,
Daminozide
και
Thiophanate − methyl στο παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ.
115/1997 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προ−
ϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επι−
τροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999
(Α΄ 154).
3) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή κω−
δικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός
ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης
Σεπτεμβρίου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 241/51 της 17.9.2005) για
την καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil,
Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate−
methyl στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευ−
τικών προϊόντων στην αγορά.
6) Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004(Β΄1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/53/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήµατος
Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχωρι−
στούν οι δραστικές ουσίες: Chlorothalonil, Chlorotoluron,
Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate−methyl σύμ−
φωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ.
L 241/51 της 17.9.2005).

Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/53/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δρα−
στικές ουσίες Chlorothalonil, Chlorotoluron, Cypermethrin,
Daminozide ή Thiophanate−methyl έως τις 31 Αυγούστου
2006. Έως την ημερομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως,
ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3 της παρούσας
απόφασης σχετικά με το Chlorothalonil, Chlorotoluron,
Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate−methyl, με
εξαίρεση εκείνων που προσδιορίζονται στο μέρος Β
της καταχώρισης αυτών των δραστικών ουσιών, και ότι
ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας διαθέτει ή έχει
πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104).
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
Chlorothalonil, Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide ή
Thiophanate−methyl είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε
μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί
στο σύνολο τους στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997
(Α΄ 104) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006, η Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Γεωργικών
Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προβαίνει στην
αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέ−
πονται στο παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει ενός
φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος
ΙΙΙ του π.δ. 115/1997 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β
του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης σχετικά με
το Chlorothalonil, Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide
και Thiophanate−methyl. Με βάση την αξιολόγηση αυτή
καθορίζεται εάν το προϊόν πληροί τους όρους του άρ−
θρου 4, παράγραφος 1, εδάφια (β), (γ) , (δ) και (ε) του
π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Chlorothalonil,
Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide ή Thiophanate−
methyl ως τη μόνη δραστική ουσία, εφόσον είναι ανα−
γκαίο, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις 28
Φεβρουαρίου 2010 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Chlorothalonil,
Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide ή Thiophanate−
methyl ως μια από περισσότερες δραστικές ουσίες, κατά
περίπτωση, τροποποιεί ή ανακαλεί την έγκριση έως τις
28 Φεβρουαρίου 2010 ή έως την ημερομηνία που έχει
οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση ή ανάκληση στην
αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανονιστικές πράξεις
με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική ουσία ή ουσίες
στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104), εφόσον η
τελευταία είναι η μεταγενέστερη.

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης
Chlorothalonil
Αριθ. CAS 1897−45−6
Αριθ. CIMAC 288

Τετραχλωροϊσοφθαλονι−
τρίλιο

Ονομασία IUPAC
985 g/kg
— Εξαχλωροβενζόλιο:
όχι πάνω από 0,01 g/kg
— Δεκαχλωροδιφαινύλιο:
όχι πάνω από 0,03 g/kg

Καθαρότητα(*)
1.3.2006

Έναρξη ισχύος
28.2.2016

Λήξη της
καταχώρησης

ΜΕΡΟΣ B
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρ−
χών του παραρτήματος VI πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη τα συμπε−
ράσματα της έκθεσης ανασκόπη−
σης για την ουσία chlorothalonil, και
ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυ−
τής, όπως οριστικοποιήθηκαν από
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφι−
κή αλυσίδα και την υγεία των ζώων
στις 15 Φεβρουαρίου 2005
Στη συνολική αυτή εκτίμηση η Αρ−
μόδια Αρχή οφείλει να δίνει ιδιαίτε−
ρη προσοχή στην προστασία:
— των υδρόβιων οργανισμών,
— των υπόγειων υδάτων, ιδίως
σχετικά με τη δραστική ουσία και
τους μεταβολίτες της R417888 και
R611965 (SDS46851), όταν η ουσία
χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευ−
παθές έδαφος ή/και ευπαθείς κλι−
ματικές συνθήκες
Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμ−
βάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα δι−
αχείρισης του κινδύνου

ΜΕΡΟΣ Α
Μπορεί να επιτρέπεται η χρήση της
μόνο ως μυκητοκτόνο

Ιδιαίτεροι όροι

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης
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Στο τέλος του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του π.δ. 115/1997 προστίθενται τα κάτωθι:

Άρθρο 3
(Παράρτημα της Οδηγίας 2005/53/ΕΚ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Κοινή ονομασία
και αριθμοί ταυτοποίησης

3−(3−χλωρο−p−τολυλο)−
1,1−διμεθυλουρία

Ονομασία IUPAC
975 g/kg

Καθαρότητα(*)
1.3.2006

Έναρξη
ισχύος
28.2.2016

Λήξη της
καταχώρησης
ΜΕΡΟΣ Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο
ΜΕΡΟΣ B
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος
VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκ−
θεσης ανασκόπησης για την ουσία chlorotoluron, και ιδίως
τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκαν
από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων στις 15 Φεβρουαρίου 2005. Κατά τη συνολι−
κή εκτίμηση η Αρμόδια Αρχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προ−
σοχή στην προστασία των υπόγειων υδάτων, όταν η δρα−
στική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευπαθές έδα−
φος ή/και ευπαθείς κλιματικές συνθήκες. Οι όροι έγκρισης
πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα διαχεί−
ρισης του κινδύνου

Ιδιαίτεροι όροι

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης
Cypermethrin
Αριθ. CAS 52315−07−8
Αριθ. CIPAC 332

(1RS)−cis, trans−3−(2,2−
διχλωροβινυλο)−2,2−
διμεθυλοκυκλοπροπα−
νοκαρβοξυλικό (RS)−α−
κυανο−3
φαινοξυβενζύ−
λιο
(4 ζεύγη ισομερών:
cis−1, cis−2, trans−3,
trans−4)

Ονομασία IUPAC
Έναρξη
ισχύος
1.3.2006

Καθαρότητα(*
900 g/kg

28.2.2016

Λήξη της
καταχώρησης

ΜΕΡΟΣ Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως εντομοκτόνο.
ΜΕΡΟΣ B
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος
VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της
έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία cypermethrin, και ιδί−
ως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιή−
θηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα
και την υγεία των ζώων στις 15 Φεβρουαρίου 2005. Κατά
τη συνολική εκτίμηση:
— η Αρμόδια Αρχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην
προστασία των υδρόβιων οργανισμών, των μελισσών και
των μη στοχευόμενων αρθροπόδων. Οι όροι έγκρισης πρέ−
πει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα διαχείρι−
σης του κινδύνου,
— η Αρμόδια Αρχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην
ασφάλεια των χειριστών. Οι όροι έγκρισης πρέπει να περι−
λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προστατευτικά μέτρα

Ιδιαίτεροι όροι

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης
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Αρ

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

103 Chlorotoluron (μη
δηλωμένες στερεοχη−
μικές παράμετροι)
Αριθ. CAS 15545−48−9
Αριθ. CIPAC 217

Αρ.
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Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα(*)

ΜΕΡΟΣ B
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος
VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της
έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία daminozide, και ιδίως
τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκαν
από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων στις 15 Φεβρουαρίου 2005. Κατά τη συνο−
λική εκτίμηση η Αρμόδια Αρχή πρέπει να αποδίδει ιδιαίτε−
ρη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργα−
ζομένων μετά την επανείσοδό τους.
Οι όροι έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτω−
ση, προστατευτικά μέτρα

ΜΕΡΟΣ Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ρυθμιστής αύξη−
σης σε μη εδώδιμες καλλιέργειες

Ιδιαίτεροι όροι

Thiophanate−methyl
(μη δηλωμένες
στερεο−
χημικές
παράμετροι)
Αριθ. CAS 23564−
05−8
Αριθ. CIPAC 262

106

Καθαρότητα(*)

4,4L−(ο−φαινυλενο)− 950 g/kg
δις(3−
θειοαλλοφανικό)
διμεθύλιο

Ονομασία IUPAC

1.3.2006

Έναρξη
ισχύος
28.2.2016

Λήξη της
καταχώρησης

ΜΕΡΟΣ B
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος
VI πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκ−
θεσης ανασκόπησης για την ουσία thiophanate−methyl, και
ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποι−
ήθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα
και την υγεία των ζώων στις 15 Φεβρουαρίου 2005. Κατά
τη συνολική εκτίμηση η Αρμόδια Αρχή πρέπει να αποδίδει
ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων οργα−
νισμών, γαιοσκωλήκων και άλλων μακροοργανισμών του
εδάφους. Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτω−
ση, μέτρα διαχείρισης του κινδύνου

ΜΕΡΟΣ Α
Μπορείνα επιτρέπεται η χρήση της μόνο ως μυκητοκτό−
νου

Ιδιαίτεροι όροι

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

Κοινή ονομασία
και αριθμοί
ταυτοποίησης

Αρ.

(*) Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανασκόπησης

28.2.2016

Έναρξη
Λήξη της
ισχύος καταχώρησης

1.3.2006
105 Daminozide
Ν−διμεθυλαμινοηλε− 990 g/kg
Αριθ. CAS 1596−84−5 κτραμιδικό οξύ
Έκδοχα:
Αριθ. CIPAC 330
— N−νιτροδοδιμεθυλαμίνη:
όχι πάνω από 2,0 mg/kg
— 1,1−διμεθυλυδραζίνη:
όχι πάνω από 30 mg/kg

Αρ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2005/53/ΕΚ)

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την
1η Σεπτεμβρίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθ. 116180
(6)
Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο
παράρτημα Ι του υπ’ αριθμ. 115/1997 προεδρικού δι−
ατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγ−
χος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συ−
μπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του ν.1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 65
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
2) Το άρθρο 14, περιπτ. κστ΄ του ν. 721/1977 (Α΄ 298), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154).
3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτή κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4) Το π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω−
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου (Α΄ 104/1997),
όπως έχει συμπληρωθεί».
5) Την οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης
Οκτωβρίου 2005 (Ε.Ε. Αρ. L 279/63 της 22.10.2005) για
την καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊό−
ντων στην αγορά.
6) Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533/14.10.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/72/ΕΚ)
Με την παρούσα απόφαση ο πίνακας του παραρτήμα−

τος Ι του π.δ. 115/1997 τροποποιείται ώστε να καταχω−
ριστούν οι δραστικές ουσίες: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos−
methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής (Ε.Ε. Αριθ. L 279/63
της 22.10.2005).
Άρθρο 2
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/72/ΕΚ)
1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμή−
μα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή,
τροποποιεί ή ανακαλεί τις υφιστάμενες εγκρίσεις για
κάθε φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τις δρα−
στικές ουσίες Chlorpyrifos, Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb,
Maneb ή Metiram έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Έως την
ημερομηνία αυτή επαληθεύει, ιδίως, ότι πληρούνται οι
όροι του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης σχετικά με
το Chlorpyrifos, Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και
Metiram αντίστοιχα, με εξαίρεση όσα προσδιορίζονται
στο μέρος Β της καταχώρησης αυτών των δραστικών
ουσιών, και ότι ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας
διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε φάκελο που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Παραρτήματος II του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104)
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για κάθε
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέ−
χει Chlorpyrifos, Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb ή
Metiram είτε ως μόνη δραστική ουσία είτε μαζί με άλλες
δραστικές ουσίες που έχουν περιληφθεί στο σύνολο τους
στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (ΑΊ04) έως τις 30 Ιου−
νίου 2006, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
(Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον βρίσκει εφαρμογή, προ−
βαίνει στην αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που
προβλέπονται στο παράρτημα VI του π.δ. 115/1997, βάσει
ενός φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήμα−
τος III του π.δ. 115/1997 και λαμβάνοντας υπόψη το μέρος Β
του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης σχετικά με
το Chlorpyrifos, Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και
Metiram. Με βάση την αξιολόγηση αυτή καθορίζεται εάν
το προϊόν πληροί τους όρους του άρθρου 4, παράγραφος
1, εδάφια (β), (γ),(δ) και (ε) του π.δ. 115/1997.
Ύστερα από την αξιολόγηση αυτή η Αρμόδια Αρχή:
α) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram ως τη μόνη
δραστική ουσία, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιεί ή ανακα−
λεί την έγκριση έως τις 30 Ιουνίου 2010 το αργότερο ή
β) σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos−methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram μαζί με
άλλες δραστικές ουσίες, κατά περίπτωση, τροποποιεί ή
ανακαλεί την έγκριση έως τις 30 Ιουνίου 2010 ή έως την
ημερομηνία που έχει οριστεί για μια τέτοια τροποποίηση
ή ανάκληση στην αντίστοιχη κανονιστική πράξη ή κανο−
νιστικές πράξεις με τις οποίες καταχωρίστηκε η σχετική
ουσία ή ουσίες στο Παράρτημα Ι του π.δ. 115/1997 (Α΄ 104),
εφόσον η τελευταία είναι η μεταγενέστερη.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 4
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/72/ΕΚ)
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

