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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 2001

για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ώστε να καταχωρηθούν τα amitrole, diquat,

pyridate και thiabendazole ως δραστικές ουσίες

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/
80/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 (στο εξής αποκαλούµενης
«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 φυτοπροστατευτικών 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 θα 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
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
τη δραστική 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 τις ουσίες amitrole, diquat, pyridate και thiabendazole
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 προτάθηκαν από τους κοινοποιούντες φορείς. Βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 933/94, η Γαλλία ορίστηκε ως κρά-
τος µέλος εισηγητή για την amitrole, το Ηνωµένο Βασίλειο
για την diquat και η Ισπανία για την thiabendazole. Η
Αυστρία ορίστηκε ως κράτος µέλος εισηγητής βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 491/95 (7) για τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 και του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 933/94, ιδίως όσον αφορά τη συµµετοχή των οριζο-
µένων δηµοσίων 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. Τα κράτη µέλη
που ενεργούν ως εισηγητές υπέβαλαν στην Επιτροπή, στις
30 Απριλίου 1996 (amitrole), στις 2 Απριλίου 1996
(diquat), στις 18 Νοεµβρίου 1996 (pyridate) και στις 30
Απριλίου 1996 (thiabendazole), 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) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν εξετασθεί από τα κράτη
µέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειο-
νοµικής επιτροπής. Οι ανασκοπήσεις αυτές οριστικοποιήθη-
καν στις 12 ∆εκεµβρίου 2000 υπό τη µορφή των αντί-
στοιχων εκθέσεων ανασκόπησης της Επιτροπής για τις ami-
trole, diquat, pyridate και thiabendazole. Εάν υπάρχει
ανάγκη επικαιροποίησης των εκθέσεων 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 των οικείων
ουσιών στο παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(5) Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση της amitrole υπεβλήθησαν για γνωµοδότηση
στην επιστηµονική επιτροπή φυτών. Στη γνωµοδότησή της
από 6 Ιουνίου 2000 (8), η επιτροπή επιβεβαίωσε το επιλεγέν
αποδεκτό επίπεδο έκθεσης των χειριστών και προσέφερε
συµβουλές σχετικά µε την ερµηνεία των µακροχρόνιων
µελετών στα τρωκτικά. Οι υποδείξεις αυτές ελήφθησαν
υπόψη στην παρούσα οδηγία και στη σχετική έκθεση ανα-
σκόπησης.

(6) Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση της diquat υπεβλήθησαν επίσης για γνωµο-
δότηση στην επιστηµονική επιτροπή φυτών. Στη γνωµο-
δότησή της από 5 Απριλίου 2000 (9), η επιτροπή προσέ-
φερε συµβουλές σχετικά µε την ερµηνεία των διαθέσιµων
µελετών µε αντικείµενο την αναπαραγωγή των πτηνών, τις
δυνητικές µακροχρόνιες επενέργειες των υπολειµµάτων που
δεσµεύονται σε σωµατίδια εδάφους, τις δυνητικές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις στον έλεγχο των υδρόβιων φυκών και
ορισµένες πτυχές της έκθεσης των χειριστών και των κατα-
ναλωτών. Η επιτροπή προσέφερε την ερµηνεία της για τις
διαθέσιµες µελέτες µε αντικείµενο την αναπαραγωγή των
πτηνών. Συνεπέρανε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για µη απο-
δεκτές επενέργειες από υπολείµµατα στο έδαφος. Επιπλέον,
η επιτροπή επεσήµανε ότι οι χρήσεις της diquat για τον
έλεγχο των υδρόβιων φυκών πιθανώς να συνεπάγονται
υψηλό κίνδυνο σε µη στοχευόµενους υδρόβιους οργανι-
σµούς, διατίθενται δε ανεπαρκή στοιχεία για να καταδειχθεί
ότι µπορούν να εφαρµοσθούν αποδοτικά µέτρα άµβλυνσης

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 14.
(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. (8) Επιστηµονική επιτροπή φυτών SCP/AMITR/002-τελικό.
(7) ΕΕ L 49 της 4.3.1995, σ. 50. (9) Επιστηµονική επιτροπή φυτών SCP/DIQUAT/002-τελικό.
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του κινδύνου. Ως προς την έκθεση των χειριστών, η επι-
τροπή συνέστησε να εξετασθούν µέτρα για τον περιορισµό
της έκθεσης µη επαγγελµατιών χρηστών. Τέλος, η επιτροπή
επεσήµανε ότι οι διατιθέµενες πληροφορίες δεν αρκούν για
να αξιολογηθεί πλήρως η έκθεση των καταναλωτών µέσω
της διατροφής, που σχετίζεται µε τις χρήσεις ως αποξηρα-
ντικού σε σιτηρά µικρών κόκκων. Οι ανωτέρω γνώµες ελή-
φθησαν υπόψη στην παρούσα οδηγία και στη σχετική
έκθεση ανασκόπησης.

(7) Ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την
ανασκόπηση της pyridate υπεβλήθησαν επίσης για γνωµο-
δότηση στην επιστηµονική επιτροπή φυτών. Στη γνωµο-
δότησή της από 6 Ιουνίου 2000 (1), η επιτροπή επιβεβαίωσε
την εγκυρότητα τον αποδεκτού επιπέδου έκθεσης των χει-
ριστών που επελέγη στους κόλπους της µόνιµης φυτοϋγειο-
νοµικής επιτροπής.

(8) Παράλληλα, ο φάκελος και οι πληροφορίες που προέκυψαν
από την ανασκόπηση της thiabendazole υπεβλήθησαν
επίσης για γνωµοδότηση στην επιστηµονική επιτροπή
φυτών. Στη γνωµοδότησή της από 22 Σεπτεµβρίου
2000 (2) η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι σχεδιαζόµενες
χρήσεις της thiabendazole µετά τη συγκοµιδή για φρούτα
και πατάτες δεν συνεπάγονται µη αποδεκτό κίνδυνο για
υδρόβιους οργανισµούς, υπό τον όρο ότι εφαρµόζονται
κατάλληλα µέτρα άµβλυνσης τον κινδύνου. Η υπόδειξη
αυτή ελήφθη υπόψη στην παρούσα οδηγία και στη σχετική
έκθεση ανασκόπησης.

(9) Από τις διάφορες διενεργηθείσες εξετάσεις προέκυψε ότι τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις υπόψη δρα-
στικές ουσίες µπορεί να αναµένεται ότι, σε γενικές γραµµές,
πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παρά-
γραφος 1 στοιχεία α) και β) και παράγραφος 3 της οδηγίας,
ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις οι οποίες εξετάστηκαν και
παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς στην έκθεση ανασκόπησης της
Επιτροπής. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να καταχωρηθούν
οι σχετικές δραστικές ουσίες στο παράρτηµα Ι, για να δια-
σφαλισθεί ότι σε όλα τα κράτη µέλη οι εγκρίσεις κυκλοφο-
ρίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις
υπόψη δραστικές ουσίες µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

(10) Το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας προβλέπει ότι η
καταχώρηση µιας δραστικής ουσίας στο παράρτηµα Ι µπορεί
να επανεξετασθεί οποτεδήποτε αν υφίστανται ενδείξεις ότι
δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια για την καταχώρηση. Ως
εκ τούτου, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την καταχώρηση της
amitrole στο παράρτηµα Ι εφόσον δεν υποβληθούν οι
ζητούµενες πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται σε αδρές
γραµµές στο σηµείο 7 της έκθεσης ανασκόπησης.

(11) 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
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.

(12) 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 amitrole, diquat, pyridate ή thia-
bendazole. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη οφείλουν εντός του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος να επανεξετάσουν τις υφι-
στάµενες εγκρίσεις κυκλοφορίας και, ανάλογα µε την
περίπτωση, να χορηγήσουν νέες εγκρίσεις κυκλοφορίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας. Θα πρέπει να προ-
βλεφθεί µεγαλύτερη χρονική περίοδος για την υποβολή και
την αξιολόγηση του πλήρους φακέλου κάθε φυτοπροστα-
τευτικού προϊόντος σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που θεσπί-
ζονται στην οδηγία. Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που περιέχουν διάφορες δραστικές ουσίες, η πλήρης αξιο-
λόγηση βάσει των ενιαίων αρχών µπορεί να πραγµατοποι-
ηθεί µόνον εφόσον καταχωρηθούν στο παράρτηµα Ι της
οδηγίας όλες οι οικείες δραστικές ουσίες.

(13) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι οι τελικές εκθέσεις (πλην
εµπιστευτικών πληροφοριών) παραµένουν διαθέσιµες ή καθί-
στανται διαθέσιµες από τα κράτη µέλη για να τις συµβου-
λεύεται οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος.

(14) Οι εκθέσεις ανασκόπησης απαιτούνται για την ορθή εφαρ-
µογή, από τα κράτη µέλη, πολλών µερών των ενιαίων αρχών
που θεσπίζονται στην οδηγία, όταν οι αρχές αυτές αναφέρο-
νται στην αξιολόγηση των δεδοµένων τα οποία υπεβλήθησαν
µε σκοπό την καταχώρηση των δραστικών ουσιών στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας.

(15) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής, η οποία διατυπώθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2000,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ τροποποιείται όπως
εµφαίνεται στο παράρτηµα 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 amitrole, diquat, pyridate
και thiabendazole ως δραστικές ουσίες.

(1) Επιστηµονική επιτροπή φυτών SCP/PYRID/002-τελικό.
(2) Επιστηµονική επιτροπή φυτών SCP/THABEN/002-τελικό.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω µέτρα, τα τελευταία
περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια 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 ΙΙΙ, ως προθεσµία για την τροπο-
ποίηση ή απόσυρση των εγκρίσεων κυκλοφορίας για φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα που περιέχουν amitrole, diquat, pyridate ή thia-
bendazole ως τη µόνη δραστική ουσία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου
2006.

3. Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν amitrole,
diquat, pyridate ή thiabendazole µαζί µε µια άλλη δραστική
ουσία η οποία περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/
414/ΕΟΚ, η περίοδος για την τροποποίηση ή απόσυρση των εγκρί-
σεων κυκλοφορίας λήγει τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της
οδηγίας µε την οποία τροποποιείται το παράρτηµα Ι ώστε να
προστεθεί σε αυτό η τελευταία από τις ανωτέρω ουσίες.

4. Τα κράτη µέλη τηρούν διαθέσιµες όλες τις εκθέσεις ανα-
σκόπησης για τις amitrole, diquat, pyridate και thiabendazole

(πλην των εµπιστευτικών πληροφορών, κατά την έννοια του άρθρου
14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ) ώστε να τις συµβουλεύονται τα
ενδιαφερόµενα µέρη ή τις θέτουν στη διάθεσή τους µετά από ειδική
αίτηση.

5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή εφόσον δεν υπο-
βληθούν µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002 οι ζητούµενες πρόσθετες
πληροφορίες που δίνονται σε αδρές γραµµές στο σηµείο 7 της
έκθεσης ανασκόπησης για την amitrole. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή επανεξετάζει την καταχώρηση της amitrole στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο τέλος του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΚ προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές (αριθµηµένες από 14 έως 17):

«14 Amitrol

CAS αριθ. 61-82-5

CIPAC αριθ. 90

H-[1,2,4]-triazole-3ylamine 900 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την amitrole, και ιδίως των προσαρτη-
µάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής στις 12 ∆εκεµβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίµηση τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των χειριστών

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα σε ευπαθείς περιοχές, ιδιαίτερα ως προς χρήσεις που δεν στοχεύουν καλλιέρ-
γειες

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ωφελούµενων αρθρό-
ποδων

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών και αγρίων
θηλαστικών. Η χρήση της amitrole κατά την περίοδο αναπαραγωγής επιτρέπεται µόνον
εφόσον µια ενδεδειγµένη µελέτη εκτίµησης κινδύνου έχει καταδείξει ότι δεν υφίσταται
απαράδεκτες επιπτώσεις, στους όρους δε χορήγησης της αδείας περιλαµβάνονται, κατά
περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

15 Diquat

CAS αριθ. 2764-72-9
(ion), 85-00-7 (dibromide)

CIPAC αριθ. 55

9,10-dihydro-8a,10a-diazonia-
phenanthren ion (dibromide)

950 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Με βάση τις σήµερα διαθέσιµες πληροφορίες, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον ως ζιζανιο-
κτόνο στην επιφάνεια της γης και ως ξηραντικό. ∆εν επιτρέπονται οι χρήσεις του για τον
έλεγχο των υδρόβιων φυκών

Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την diquat, και ιδίως των προσαρτηµάτων Ι
και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επιτροπής στις
12 ∆εκεµβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίµηση τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόµενη επίπτωση στους υδρόβιους
οργανισµούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνο-
νται, κατά περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών ως προς µη
επαγγελµατικές χρήσεις και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας
περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

16 Pyridate

CAS αριθ. 55512-33.9

CIPAC αριθ. 447

6-chloro-3-phenylpyridazin-4-ylS-
octyl thiocarbonate

900 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον ως ζιζανιοκτόνο

Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την pyridate, και ιδίως των προσαρτη-
µάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής επι-
τροπής στις 12 ∆εκεµβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίµηση τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενδεχόµενη επίπτωση στους υδρόβιους
οργανισµούς και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµβάνο-
νται, κατά περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου
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17 Thiabendazole

CAS αριθ. 148-79-8

CIPAC αριθ. 323

2-Thiazol-4-yl-1H-benzimidazole 985 g/kg 1.1.2002 31.12.2011 Επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον ως µυκητοκτόνο. ∆εν επιτρέπονται εφαρµογές ψεκα-
σµού του φυλλώµατος

Για την εφαρµογή των ενιαίων αρχών του παραρτήµατος VI, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
τα συµπεράσµατα της έκθεσης ανασκόπησης για την thiabendazole, και ιδίως των προ-
σαρτηµάτων Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της µόνιµης φυτοϋγειονοµικής
επιτροπής στις 12 ∆εκεµβρίου 2000. Στη συνολική αυτή εκτίµηση τα κράτη µέλη:

— οφείλουν να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υδρόβιων και ιζηµατό-
βιων οργανισµών και να διασφαλίζουν ότι στους όρους χορήγησης της αδείας περιλαµ-
βάνονται, κατά περίπτωση, µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου

Πρέπει να εφαµρόζονται κατάλληλα µέτρα άµβλυνσης του κινδύνου (π.χ. κάθαρση µε γη
διατόµων ή ενεργό άνθρακα), ώστε να προστατεύονται τα επιφανειακά ύδατα από µη
αποδεκτά επίπεδα µόλυνσης µέσω των λυµάτων

(1) Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στη σχετική έκθεση ανασκόπησης.»


