
EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.12.2000L 309/14

Ο∆ΗΓΙΑ 2000/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης ∆εκεµβρίου 2000

περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ώστε να ενοποιηθεί το παράρτηµα αυτό και να

καταχωρηθεί µια ακόµη δραστική ουσία (lambda-cyhalothrine)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/
68/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της
11ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε τον καθορισµό των
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του πρώτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά-
γραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχε-
τικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (4), θέσπισε τους λεπτοµερείς
κανόνες για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του προ-
γράµµατος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα-
φος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (εφεξής «η οδηγία»). Κατ’
εφαρµογή του ανωτέρω κανονισµού, ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 933/94 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1994, που
αφορά τον καθορισµό των δραστικών ουσιών των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και των κρατών µελών εισηγητών για
την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2230/95 (6), θέσπισε τον κατάλογο των δραστικών
ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οι οποίες πρέπει
να αξιολογηθούν ενόψει της ενδεχόµενης καταχώρησής τους
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας, µια
δραστική ουσία πρέπει να καταχωρείται στο παράρτηµα Ι για
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, όταν είναι
δυνατόν να αναµένεται ότι ούτε η χρήση ούτε τα υπολείµ-
µατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δρα-
στική ουσία θα έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων ή των ζώων ή στον υδροφόρο ορίζοντα ή τυχόν
µη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον.

(3) Για την ουσία lambda-cyhalothrin αξιολογήθηκαν οι
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται στον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, για µια σειρά χρήσεων που προτάθη-
καν από τους κοινοποιούντες φορείς. Η Σουηδία ορίστηκε
ως κράτος µέλος εισηγητής βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
491/95 της Επιτροπής (7) για τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 933/
94, ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή των οριζοµένων δηµο-
σίων αρχών και των παραγωγών στην Αυστρία, τη Φινλανδία

και τη Σουηδία στην υλοποίηση του πρώτου σταδίου του
προγράµµατος εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 της οδηγίας. Η Σουηδία υπέβαλε στην Επι-
τροπή, στις 12 Ιουνίου 1996, τη σχετική έκθεση αξιο-
λόγησης και τη σύσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγρα-
φος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(4) Η έκθεση αξιολόγησης έχει εξετασθεί από τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής
επιτροπής. Η ανασκόπηση αυτή οριστικοποιήθηκε στις 19
Οκτωβρίου 2000 υπό τη µορφή της έκθεσης ανασκόπησης
της Επιτροπής για την lambda-cyhalothrin. Εάν υπάρχει
ανάγκη επικαιροποίησης της έκθεσης ανασκόπησης ώστε να
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές και επιστηµονικές εξελίξεις, θα
χρειασθεί επίσης, σύµφωνα µε την οδηγία, να τροποποι-
ηθούν οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση της lambda-
cyhalothrin στο παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(5) Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση υπεβλήθησαν για γνωµοδότηση επίσης στην
επιστηµονική επιτροπή φυτών. Στη γνωµοδότησή της της
28ης Ιανουαρίου 2000 (8), η επιτροπή επεσήµανε ότι θα
πρέπει να εκπονηθεί µελέτη διατροφής για την αξιολόγηση
του οξέος κινδύνου των καταναλωτών και να καθοριστεί
οξεία δόση αναφοράς. Επιπλέον, ως προς την προστασία του
περιβάλλοντος, η επιτροπή τόνισε ότι πρέπει να εφαρµο-
σθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου ώστε
να αποφευχθούν απαράδεκτες επιπτώσεις στους υδρόβιους
οργανισµούς και στα µη στοχευόµενα αρθρόποδα, συµπερι-
λαµβανοµένων των µελισσών. Οι υποδείξεις αυτές ελήφθη-
σαν υπόψη στα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία και στη σχετική έκθεση ανασκόπησης.

(6) Από τις διάφορες διενεργηθείσες εξετάσεις προέκυψε ότι τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την υπόψη
δραστική ουσία µπορεί να αναµένεται ότι, σε γενικές γραµ-
µές, πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και παράγραφος 3 της
οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες εξετάστη-
καν και παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς στην έκθεση ανα-
σκόπησης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να καταχωρηθεί η
σχετική δραστική ουσία στο παράρτηµα Ι, για να διασφαλι-
σθεί ότι σε όλα τα κράτη µέλη οι εγκρίσεις κυκλοφορίας για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την υπόψη
δραστική ουσία µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(7) Η οδηγία προβλέπει ότι, µετά την καταχώρηση µιας δρα-
στικής ουσίας στο παράρτηµα Ι, τα κράτη µέλη, εντός της
οριζόµενης προθεσµίας, οφείλουν να χορηγούν, τροπο-
ποιούν ή αποσύρουν, ανάλογα µε την περίπτωση, τις εγκρί-
σεις κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν τη δραστική ουσία. Συγκεκριµένα, θα πρέπει τα

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 41.
(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.
(4) ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27.
(5) ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.
(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.
(7) ΕΕ L 49 της 4.3.1995, σ. 50. (8) Επιστηµονική επιτροπή φυτών, 28 Ιανουαρίου 2000.
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα να εγκρίνονται µόνον εφόσον
ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που συνδέονται µε την
καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι και οι
ενιαίες αρχές που θεσπίζονται στην οδηγία βάσει ενός φακέ-
λου που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις
για τα δεδοµένα.

(8) Πριν από την καταχώρηση µιας δραστικής ουσίας στο
παράρτηµα Ι, απαιτείται να δοθεί µια εύλογη προθεσµία που
θα επιτρέψει στα κράτη µέλη και στα ενδιαφερόµενα µέρη
να προετοιµασθούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτή-
σεις που απορρέουν από την καταχώρηση. Επιπλέον, µετά
από την καταχώρηση, χρειάζεται µια εύλογη χρονική περίο-
δος που θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τις
διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν lambdacyhalothrin. Ειδικότερα, τα
κράτη µέλη οφείλουν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστή-
µατος να επανεξετάσουν τις υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλο-
φορίας και, ανάλογα µε την περίπτωση, να χορηγήσουν νέες
εγκρίσεις κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδη-
γίας. Θα πρέπει να προβλεφθεί µεγαλύτερη χρονική περίο-
δος για την υποβολή και την αξιολόγηση του πλήρους
φακέλου κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύµφωνα µε
τις ενιαίες αρχές που θεσπίζονται στην οδηγία. Για τα φυτο-
προστατευτικά προϊόντα που περιέχουν διάφορες δραστικές
ουσίες, η πλήρης αξιολόγηση βάσει των ενιαίων αρχών µπο-
ρεί να πραγµατοποιηθεί µόνον εφόσον καταχωρηθούν στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας όλες οι σχετικές δραστικές ουσίες.

(9) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η τελική έκθεση (πλην εµπι-
στευτικών πληροφοριών) παραµένει διαθέσιµη ή καθίσταται
διαθέσιµη από τα κράτη µέλη για να την συµβουλεύεται
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος.

(10) Η έκθεση ανασκόπησης απαιτείται για την ορθή εφαρµογή
από τα κράτη µέλη πολλών µερών των ενιαίων αρχών που
θεσπίζονται στην οδηγία, όταν οι αρχές αυτές αναφέρονται
στην αξιολόγηση των δεδοµένων τα οποία υπεβλήθησαν µε
σκοπό την καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(11) Ορισµένες ουσίες έχουν καταχωρηθεί στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας µε µια σειρά οδηγιών της Επιτροπής, δηλαδή τις
οδηγίες 97/73/ΕΚ (1), 98/47/ΕΚ (2), 1999/1/ΕΚ (3), 1999/
73/ΕΚ (4), 1999/80/ΕΚ (5), 2000/10/ΕΚ (6), 2000/
49/ΕΚ (7) και 2000/50/ΕΚ (8). Για σκοπούς σαφήνειας και
εξορθολογισµού, οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ανωτέρω
ουσίες θα πρέπει να εκτεθούν υπό µορφή πινάκων, ενώ οι
οδηγίες αυτές θα πρέπει να καταργηθούν χωρίς να επηρεά-
ζονται οι υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τα
εµφαινόµενα στο παράρτηµα ΙΙ χρονικά όρια για την µετα-

φορά των διατάξεων στο εθνικό δίκαιο και για την εφαρ-
µογή τους.

(12) Για να διασφαλισθεί συνέπεια και οµοιόµορφη εφαρµογή,
ενδείκνυται να ορισθεί ότι η έκθεση ανασκόπησης για κάθε
δραστική ουσία θα πρέπει να συνεκτιµάται κατά την τήρηση
των ενιαίων αρχών για την αξιολόγηση και την έγκριση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάσει του παραρτήµατος VI
της οδηγίας. Οµοίως, όλες οι εκθέσεις ανασκόπησης (πλην
εµπιστευτικών πληροφοριών) παραµένουν διαθέσιµες ή καθί-
στανται διαθέσιµες από τα κράτη µέλη για να τις συµβου-
λεύεται οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος.

(13) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής, η οποία διατυπώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο έως την 1η
Ιουλίου 2002, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικη-
τικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία και
ενηµερώνουν περί αυτού αµελλητί την Επιτροπή.

Ειδικότερα, έως την ανωτέρω ηµεροµηνία τα κράτη µέλη τροπο-
ποιούν ή αποσύρουν κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την οδηγία
91/414/ΕΟΚ, τις υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα φυτο-
προστατευτικά προϊόντα που περιέχουν lambda-cyhalothrine ως
δραστική ουσία.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα, τα τελευταία περιλαµβά-
νουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρό-
µοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Όσον αφορά την εκτίµηση και τη λήψη απόφασης κατ’ εφαρ-
µογή των ενιαίων αρχών που προβλέπονται στο παράρτηµα VI της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του παραρτήµατος III, ως προθεσµία για την τροπο-
ποίηση ή απόσυρση των εγκρίσεων κυκλοφορίας για φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα που περιέχουν lambda-cyhalothrine ως τη µόνη
δραστική ουσία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2006.

3. Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν lambda-
cyhalothrin µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία η οποία περιλαµβά-
νεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η περίοδος για
την τροποποίηση ή απόσυρση των εγκρίσεων κυκλοφορίας λήγει
τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας µε την οποία
καταχωρείται στο παράρτηµα Ι η τελευταία από αυτές τις ουσίες.

(1) ΕΕ L 353 της 24.12.1997, σ. 26.
(2) ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 50.
(3) ΕΕ L 21 της 28.1.1999, σ. 21.
(4) ΕΕ L 206 της 5.8.1999, σ. 16.
(5) ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 13.
(6) ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 28.
(7) ΕΕ L 197 της 3.8.2000, σ. 32.
(8) ΕΕ L 198 της 4.8.2000, σ. 39.
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Άρθρο 3

Οι οδηγίες που παρατίθενται στην τρίτη στήλη του παραρτήµατος
ΙΙ καταργούνται χωρίς να επηρεάζονται οι υποχρεώσεις των κρατών
µελών όσον αφορά τις εµφαινόµενες στο παράρτηµα ΙΙ ειδικές
διατάξεις και την προθεσµία για την µεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Οι διατάξεις του άρθρου 2 σχετικά µε τη δραστική ουσία lambda-
cyhalothrine, όπως και η καταχώρηση της εν λόγω δραστικής

ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφαρµόζονται
από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 4 ∆εκεµβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. Κοινή ονοµασία, αριθµοί
ταυτοποίησης

Ονοµασία IUPAC Καθαρότητα (1) Έναρξη ισχύος
Λήξη της

καταχώρησης
Ιδιαίτεροι όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γενικές διατάξεις που εφαρµόζονται για όλες τις δραστικές ουσίες που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα:

Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI σχετικά µε κάθε δραστική ουσία, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία αυτή, και ιδίως των προσαρτηµάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο
πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την ηµεροµηνία που εµφαίνεται στη στήλη “Ιδιαίτεροι όροι”.

Τα κράτη µέλη τηρούν διαθέσιµες όλες τις εκθέσεις ανασκόπησης (πλην των εµπιστευτικών πληροφοριών, κατά την έννοια του
άρθρου 14 της οδηγίας) για να τις συµβουλεύονται τα ενδιαφερόµενα µέρη ή τις θέτουν στη διάθεσή τους µετά από ειδική
αίτηση.

1 Imazalil

CAS αριθ. 73790-28-0,
35554-44-0

CIPAC αριθ. 335

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dich-
lorophfenylethyl)imidazol

ή

(±)-allyl 1-(2,4-dichlorop-
henyl)-2-imidazol-1-ylethyl
ether

975 g/kg 1.1.1999 31.12.2008 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µυκητοκτόνο

Για τις κατωτέρω χρήσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ιδιαίτεροι όροι:

— εφαρµογές σε καρπούς, λαχανικά και γεώµηλα µετά τη συγκοµιδή επιτρέπεται µόνο όταν
διατίθεται κατάλληλο σύστηµα απορρύπανσης ή όταν η αξιολόγηση του κινδύνου έχει
καταδείξει στο κράτος µέλος που χορηγεί την άδεια ότι η απόρριψη του διαλύµατος από τον
ψεκασµό δεν συνεπάγεται µη αποδεκτό κίνδυνο για το περιβάλλον, και ειδικότερα για τους
υδρόβιους οργανισµούς,

— εφαρµογές σε γεώµηλα µετά τη συγκοµιδή επιτρέπονται µόνο όταν αξιολόγηση του κινδύνου
έχει καταδείξει στο κράτος µέλος που χορηγεί την άδεια ότι η απόρριψη των αποβλήτων από
την επεξεργασία των γεωµήλων τα οποία έχουν ψεκασθεί δεν συνεπάγεται µη αποδεκτό
κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισµούς,

— επιτρέπονται χρήσεις επί φυλλωµάτων στο ύπαιθρο µόνον εφόσον η αξιολόγηση του κινδύνου
κατέδειξε στο κράτος µέλος που χορηγεί την άδεια ότι οι χρήσεις αυτές δεν θα έχουν µη
αποδεκτές επενέργειες στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και στο περιβάλλον

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 11. Ιουλίου 1997.

2 Azoxystrobin

CAS αριθ. 131860-33-8

CIPAC αριθ. 571

Methyl (E)-2-{2[6-(2-
cyanophenoxy)pyrimidin-
4-yloxyl] phe-
nyl}-3-metho-
xyacrylat

930 g/kg (Z
ισοµερές max.
25 g/kg

1.7.1998 1.7.2008 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µυκητοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισµών. Οι όροι χορήγησης της άδειας θα πρέπει να
περιλαµβάνουν κατάλληλα µέτρα µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 22 Απριλίου 1998.
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3 Kresoxim-methyl

CAS αριθ. 143390-89-0

CIPAC αριθ. 568

Methyl (E)-2-methoxyi-
mino-2-[2-(o-tolyloxymet-
hyl) phenyl] acetat

910 g/kg 1.2.1999 31.1.2009 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µυκητοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη
προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος σε ευπαθείς συνθήκες

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 16 Οκτωβρίου 1998.

4 Spiroxamine

CAS αριθ. 141776-321

1-(4,6-dimethoxypyrimi-
din-2-yl)-3-[2-
ethanesulfonyl-
imidazo[1,2-α]pyridine)
sulfonyl]urea

940 g/kg
(συνδυασµός
των διαστερεο-
µερών A και
B)

1.9.1999 1.9.2009 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως µυκητοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χειριστή και να
διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα
προστασίας, και

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισµών και
πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται κατά
περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 12 Μαΐου 1999.

5 Azimsulfuron

CAS αριθ. 120162-55-2

CIPAC αριθ. 584

1-(4,6-dimethoxypyrimi-
din-2-yl)-3-[1-methyl-4-
(2-methyl-2H-tetrazol-
5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-
urea.

980 g/kg 1.10.1999 1.10.2009 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ζιζανιοκτόνο

∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή από αέρος

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη πρέπει να αποδώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στην επίδρασή της σε υδρόβιους οργανισµούς και σε χερσαία φυτά αλλά πλην
των φυτών στόχου, και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι στους όρους έγκρισης περιλαµβάνονται,
όπου είναι απαραίτητο, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου (π.χ. στις ορυζοκαλλιέργειες, ελάχιστοι
χρόνοι αναµονής πριν από το άδειασµα του νερού)

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 2 Ιουλίου 1999.

6 Fluroxypyr

CAS αριθ. 69377-81-7

CIPAC αριθ. 431

4-amino-3,5-dichloro-6-
fluoro-2-pyridyloxyacetic
acid.

950 g/kg 1.12.2000 30.11.2010 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ζιζανιοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— λαµβάνουν επίσης υπόψη τις συµπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται στο σηµείο 7
της έκθεσης ανασκόπησης,

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος,

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισµών και
πρέπει να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται κατά
περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Τα κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή αν δεν υποβλήθηκαν έως την 1η ∆εκεµβρίου 2000 οι
πρέσθετες δοκιµές και πληροφορίες που αναλύονται στο σηµείο 7 της έκθεσης ανασκόπησης

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 30 Νοεµβρίου 1999.
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7 Metsulfuron-methyl

CAS αριθ. 74223-64-6

EEG αριθ. 441

Methyl-2-(4-methoxy-6-
methyl-1,3,5,-triazin-2-
ylcarbamoylsulfa-
moyl)benzoate

960 g/kg 1.7.2001 30.6.2001 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ζιζανιοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος,

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υβριδίων οργανισµών και
να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται κατά περίπτωση,
µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 16 Ιουνίου 2000.

8 Prohexadione calcium

CAS αριθ. 127277-53-6

CIPAC αριθ. 567

Calcium 3,5-dioxo-4-pro-
pionylcyclohexanecarbo-
xylate

890 g/kg 1.10.2000 1.10.2010 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ρυθµιστής ανάπτυξης των φυτών

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 16 Ιουνίου 2000.

9 Triasulfuron

CAS αριθ. 82097-50-5

CIPAC αριθ. 480

1-[2-(2-chloroethoxy)
phenylsulfonyl]-3-(4-
methoxy-6-methyl-1,3,5-
triazin-2-yl)urea

940 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ζιζανιοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος,

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις επί των υδροβίων οργανισµών και
να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται κατά περίπτωση,
µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 13 Ιουλίου 2000.

10 Esfenvalerate

CAS αριθ. 66230-04-4

CIPAC αριθ. 481

(S)-α-Cyano-3-phenoxyben-
zyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-
3-methylbutyrate

830 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως εντοµοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόµενη επίπτωση στους υδρόβιους
οργανισµούς και στα µη στοχευόµενα αρθρόποδα, να διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της
έγκρισης περιλαµβάνουν, όταν ενδείκνυται, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 13 Ιουλίου 2000.

11 Bentazon

CAS αριθ. 25057-89-0

CIPAC αριθ. 366

3-isopropyl-(1H)-2,1,3-
benzothiadiazin-4-
(3H)-one-2,2-dioxide

960 g/kg 1.8.2001 31.7.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως ζιζανιοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη οφείλουν να αποδίδουν
ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντος

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 13 Ιουλίου 2000.
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12 Lambda-cyhalothine

CAS αριθ. 91465-08-6

CIPAC αριθ. 463

A 1:1 mixture of:

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-
3,3,3-trifluoropropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropane-
carboxylate

και

(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(Z)-(1S,3S)-3-(2-chloro-
3,3,3-trifluoropropenyl)-
2,2-dimethylcyclopropane-
carboxylate

810 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ως εντοµοκτόνο

Κατά τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές, τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ασφάλεια του χρήστη,

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόµενη επίπτωση στους υδρόβιους
οργανισµούς και στα µη στοχευόµενα αρθρόποδα συµπεριλαµβανοµένων των µελισσών, να
διασφαλίζουν δε ότι οι όροι της έγκρισης περιλαµβάνουν, όταν ενδείκνυται, µέτρα άµβλυνσης
του κινδύνου

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα υπολείµµατα στις τροφές και ειδικώς στις
σχετικές οξείες επιδράσεις

Ηµεροµηνία συνεδρίασης της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής, κατά την οποία οριστικοποι-
ήθηκε η έκθεση ανασκόπισης: 19 Οκτωβρίου 2000.

(1) Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα και τις προδιαγραφές δίνονται στις σχετικές εκθέσεις ανασκόπησης.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, Η ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1 Imazalil οδηγία 97/73/ΕΚ 30.6.1999 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την imazalil ως δραστική ουσία, εντός
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, παρατείνεται η
προθεσµία µεταφοράς:

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν imazalil, και δεν προορίζονται για ψεκασµό του φυλλώµατος στο
ύπαιθρο, έως την 1η Ιανουαρίου 2003,

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν imazalil και άλλες δραστικές ουσίες που δεν έχουν ακόµη καταχωρηθεί
στο παράρτηµα Ι, και δεν προορίζονται για ψεκασµό του φυλλώµατος στο ύπαιθρο, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ
της οδηγίας µε την οποία καταχωρείται η τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι

2 Azoxystrobin οδηγία 98/47/ΕΚ 1.1.1999 Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν azoxystrobin µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που συµπεριλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο παρατείνεται ώστε να παρέχεται µια
µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής από τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά µε την καταχώρηση της άλλης
αυτής δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

3 Kresoxim-methyl οδηγία 1999/1/ΕΚ 31.7.1999 Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν kresoxim-methyl µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που συµπεριλαµβάνεται
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο παρατείνεται ώστε να παρέχεται µια
µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής από τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά µε την καταχώρηση της άλλης
αυτής δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

4 Spiroxamine οδηγία 1999/73/ΕΚ 1.1.2000 Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν spiroxamine µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που συµπεριλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο παρατείνεται ώστε να παρέχεται µια
µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής από τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά µε την καταχώρηση της άλλης
αυτής δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

5 Azimsulfuron οδηγία 1999/80/ΕΚ 1.4.2000 Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, η προθεσµία µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο παρατείνεται µέχρι την 1η Απριλίου 2001 για τις υφιστάµενες προσωρινές εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων που περιέχουν azimsulfuron

Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν azimsulfuron µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που συµπεριλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προθεσµία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο παρατείνεται ώστε να παρέχεται µια
µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής από τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά µε την καταχώρηση της άλλης
αυτής δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
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6 Fluroxypyr οδηγία 2000/10/ΕΚ 1.6.2000 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fluroxypyr ως δραστική ουσία, εντός
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, παρατείνεται η
προθεσµία µεταφοράς:

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν µόνο fluroxypyr, µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2004,

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν fluroxypyr µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας µε την οποία καταχωρείται η
τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι

7 Metsulfuron-methyl οδηγία 2000/49/ΕΚ 31.12.2001 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν metsulfuron-methyl ως δραστική
ουσία εντός της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, παρατείνεται η
προθεσµία µεταφοράς:

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν metsulfuron-methyl ως τη µόνη δραστική ουσία έως την 1η Ιουλίου
2005,

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν metsulfuron-methyl µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που περιλαµβά-
νεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας µε την οποία
καταχωρείται η τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι

8 Prohexadione-calcium οδηγία 2000/50/ΕΚ 1.1.2001 Όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο παράρτηµα VI
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, η προθεσµία µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο παρατείνεται µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002 για τις υφιστάµενες προσωρινές εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων που περιέχουν prohexadione-calcium

Για τα φυτοπροστατευτικά όµως προϊόντα που περιέχουν prohexadione-calcium µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που
συµπεριλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η προθεσµία µεταφοράς παρατείνεται έως ότου προβλεφθεί
µεγαλύτερη περίοδος εφαρµογής µε τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία η οποία αφορά την καταχώρηση αυτής της
άλλης δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

9 Triasulfuron οδηγία 2000/66/ΕΚ 31.1.2002 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν Triasulfuron ως δραστική ουσία, εντός
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, η προθεσµία
µεταφοράς παρατείνεται:

— για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν triasulfuron ως τη µόνη δραστική ουσία έως την 1η Αυγούστου
2005,

— για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν triasulfuron µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας µε την οποία καταχωρείται η
τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι
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10 Esfenvalerate οδηγία 2000/67/ΕΚ 31.1.2002 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν esfenvalerate ως δραστική ουσία, εντός
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, η προθεσµία
µεταφοράς παρατείνεται:

— για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν esfenvalerate ως τη µόνη δραστική ουσία έως την 1η Αυγούστου
2005,

— για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν esfenvalerate µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που περιλαµβάνεται
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας µε την οποία καταχωρείται
η τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι

11 Bentazone οδηγία 2000/68/ΕΚ 31.1.2002 Τα κράτη µέλη τροποποιούν ή ανακαλούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, εφόσον είναι ανάγκη, τις
υφιστάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την bentazone ως δραστική ουσία, εντός
της προθεσµίας µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο
παράρτηµα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ, η προθεσµία
µεταφοράς παρατείνεται:

— για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν bentazone ως τη µόνη δραστική ουσία έως την 1η Αυγούστου
2005,

— για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν bentazone µαζί µε µια άλλη δραστική ουσία που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σε τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας µε την οποία καταχωρείται η
τελευταία των δραστικών ουσιών στο παράρτηµα Ι


