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Ο∆ΗΓΙΑ 98/47/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 25ηr Ιουνου 1998
για την καταχρηση µιαr δραστικr ουσαr (azoxystrobin) στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλου σχετικ µε τη διθεση στην αγορ φυτοπροστατευτικν
προϊντων
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 15ηr Ιουλου
1991, για τη διθεση στην αγορ φυτοπροστατευτικν
προϊντων (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/73/ΕΚ τηr Επιτροπr (2), η οποα στο εξr αναφρεται ωr «η οδηγα» και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοr 3,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε το ρθρο 6 παργραφοr 2 τηr οδηγαr
91/414/ΕΟΚ, η Γερµανα λαβε στιr 15 Σεπτεµβρου 1995
ατηση απ την Zeneca Agrochemicals, η οποα στο εξr
αναφρεται ωr «ο αιτν», για την καταχρηση τηr δραστικr ουσαr azoxystrobin στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr·
τι, σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 6 παργραφοr 3
τηr οδηγαr, η Επιτροπ επιβεβαωσε, µε την απφαση τηr
96/523/ΕΚ (3), τι ο φκελοr που υποβλθηκε για την azoxystrobin θα µποροσε να θεωρηθε τι πληρο, καταρχν,
τιr απαιτσειr σον αφορ τα δεδοµνα και τιr πληροφορεr του παραρτµατοr ΙΙ και, σον αφορ να φυτοπροστατευτικ προϊν, το οποο περιχει την εν λγω δραστικ
ουσα, του παραρτµατοr ΙΙΙ τηr οδηγαr·
τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 παργραφοr 1 τηr οδηγαr, µια
δραστικ ουσα θα πρπει να καταχωρεται στο παρρτηµα
Ι για περοδο µχρι 10 τη ταν εναι δυνατ να αναµνεται
τι δεν θα υπρξουν επιβλαβεr επιπτσειr στην ανθρπινη
 ζωικ υγεα,  στα υπγεια δατα,  οποιαδποτε απαρδεκτη επδραση στο περιβλλον·
τι για την azoxystrobin οι επιπτσειr στην ανθρπινη
υγεα και στο περιβλλον χουν αξιολογηθε σµφωνα µε
τιr διατξειr του ρθρου 6 παργραφοι 2 και 4 τηr οδηγαr,
για τιr χρσειr που προτθηκαν απ τον αιτοντα· τι η
Γερµανα, ενεργνταr ωr διορισµνο κρτοr µλοr-εισηγητr, υπβαλε στην Επιτροπ, στιr 5 Vεβρουαρου 1997, τη
σχετικ κθεση αξιολγησηr·

azoxystrobin στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr 91/414/ΕΚ θα
πρπει επσηr να τροποποιηθον σµφωνα µε το ρθρο 6
παργραφοr 1 τηr εν λγω οδηγαr·
τι ο φκελοr και τα στοιχεα που προκυψαν απ την
κθεση υποβλθηκαν επσηr στην επιστηµονικ επιτροπ
φυτν, για διαβολευση·
τι διαπιστθηκε απ τιr αξιολογσειr που γιναν τι τα
φυτοπροστατευτικ προϊντα που περιχουν τη σχετικ
δραστικ ουσα εναι δυνατν να αναµνεται να πληρον
γενικ τιr απαιτσειr που καθορζονται στο ρθρο 5 παργραφοr 1 στοιχεα α) και β) και παργραφοr 3 τηr οδηγαr,
ιδωr σον αφορ τιr χρσειr οι οποεr εξετστηκαν· τι,
ωr εκ τοτου, εναι αναγκαο να καταχωρηθε η σχετικ
δραστικ ουσα στο παρρτηµα Ι, προκειµνου να εξασφαλιστε η δυναττητα χοργησηr σε λα τα κρτη µλη
αδειν φυτοπροστατευτικν προϊντων που περιχουν τη
σχετικ δραστικ ουσα σµφωνα µε τιr διατξειr τηr οδηγαr·
τι, µετ την καταχρηση, εναι αναγκαα µια ελογη
περοδοr προκειµνου να µπορσουν τα κρτη µλη να
εφαρµσουν τιr διατξειr τηr οδηγαr 91/414/ΕΟΚ σον
αφορ τα φυτοπροστατευτικ προϊντα που περιχουν azoxystrobin, και ιδωr προκειµνου να εξετσουν, κατ την
περοδο αυτ, τιr υφιστµενεr προσωρινr δειεr  να
χορηγσουν, το αργτερο µχρι το τλοr τηr περιδου
αυτr, νεr δειεr σµφωνα µε τιr διατξειr τηr οδηγαr· τι
εναι δυνατν να απαιτηθε επσηr µια µεγαλτερη περοδοr
για φυτοπροστατευτικ προϊντα που περιχουν azoxystrobin και λλεr δραστικr ουσεr που συµπεριλαµβνονται
στο παρρτηµα Ι·
τι εναι σκπιµο να υπρξει µριµνα στε η περατωθεσα
κθεση εξτασηr (εκτr απ τιr εµπιστευτικr πληροφορεr
κατ την ννοια του ρθρου 14 τηr οδηγαr) να τθεται στη
διθεση  να διατθεται απ τα κρτη µλη για εξταση
απ οποιοδποτε ενδιαφερµενο µροr·

τι η υποβληθεσα κθεση εξετστηκε απ τα κρτη µλη
και την Επιτροπ στο πλασιο τηr µνιµηr φυτοϋγειονοµικr επιτροπr· τι η εξταση αυτ περατθηκε στιr 22
Απριλου 1998 µε τη µορφ κθεσηr εξτασηr τηr Επιτροπr
για την azoxystrobin· τι, ενδεχοµνωr, να καταστε αναγκαα η ενηµρωση τηr κθεσηr αυτr προκειµνου να
ληφθον υπψη οι τεχνικr και επιστηµονικr εξελξειr· τι,
σε µια ττοια περπτωση, οι ροι για την καταχρηση τηr

τι η κθεση εξτασηr απαιτεται για την ορθ εφαρµογ,
εκ µρουr των κρατν µελν, των διαφρων τµηµτων των
ενιαων αρχν που καθορζονται στο παρρτηµα VI τηr
οδηγαr, στην περπτωση κατ την οποα οι αρχr αυτr
αναφρονται στην αξιολγηση των δεδοµνων του παραρτµατοr ΙΙ, τα οποα υποβλθηκαν για την καταχρηση τηr
δραστικr ουσαr στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr·

(1) ΕΕ L 230 τηr 19. 8. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 353 τηr 24. 12. 1997, σ. 26.
(3) ΕΕ L 220 τηr 30. 8. 1996, σ. 25.

τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα οδηγα εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr µνιµηr φυτοϋγειονοµικr επιτροπr,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η azoxystrobin ορζεται ωr δραστικ ουσα του παραρτµατοr Ι τηr οδηγαr 91/414/ΕΟΚ, σµφωνα µε το συνηµµνο παρρτηµα.
ρθρο 2
1. Τα κρτη µλη θτουν σε εφαρµογ τουr αναγκαουr
νµουr, κανονισµοr και διοικητικr διατξειr προκειµνου
να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα, το αργτερο
µχρι την 1η Ιανουαρου 1999.
2. Εντοτοιr, για φυτοπροστατευτικ προντα που περιχουν azoxystrobin µαζ µε µια λλη δραστικ ουσα που
συµπεριλαµβνεται στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr 91/414/
ΕΟΚ, η περοδοr που αναφρεται στην παργραφο 1 παρατενεται στε να παρχεται µια µεγαλτερη περοδοr εφαρµογr απ τιr διατξειr που καθορζονται στην οδηγα
σχετικ µε την καταχρηση τηr λληr αυτr δραστικr
ουσαr στο παρρτηµα Ι τηr οδηγαr 91/414/ΕΟΚ.
3. Τα κρτη µλη θτουν στη διθεση οποιουδποτε
ενδιαφερµενου µρουr την κθεση εξτασηr (εκτr απ τιr
εµπιστευτικr πληροφορεr κατ την ννοια του ρθρου 14
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τηr οδηγαr)  την διαθτουν σ’ αυτοr κατπιν ειδικr
αιτσεr τουr.
4. Στην περπτωση κατ την οποα τα κρτη µλη λαµβνουν µτρα, τα µτρα αυτ περιχουν παραποµπ στην
παροσα οδηγα  συνοδεονται απ ττοιου εδουr παραποµπ κατ το χρνο τηr επσηµηr δηµοσευσr τουr. Η
διαδικασα για την εν λγω παραποµπ καθορζεται απ τα
κρτη µλη.
ρθρο 3
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την 1η Ιουλου 1998.
ρθρο 4
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 25 Ιουνου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
AZOXYSTROBIN
1.

Ταυττητα
(IUPAC) Methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate

2.

Ιδιατεροι ροι που πρπει να πληρονται:

2.1. Η δραστικ ουσα πρπει να χει ελχιστη καθαρτητα 930 g/kg (ισοµερr Z 25 g/kg κατ’ αντατο
ριο).
2.2. Μπορε να επιτρπεται η χρση τηr µνο ωr µυκητοκτνου.
Ιδιατερη προσοχ πρπει να δοθε στην εππτωσ τηr επ των υδρβιων οργανισµν. Οι ροι
γκρισηr θα πρπει να περιλαµβνουν κατλληλα µτρα µεωσηr του κινδνου.
2.3. Για την εφαρµογ των ενιαων αρχν του παραρτµατοr VI, λαµβνονται υπψη τα συµπερσµατα
τηr κθεσηr εξτασηr σον αφορ την azoxystrobin, και ιδωr τα προσαρτµατα I και II τηr κθεσηr
αυτr, η οποα συµπληρθηκε στιr 22 Απριλου 1998.
3.

Ηµεροµηνα λξηr τηr καταχρησηr: 1 Ιουλου 2008.
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