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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1089/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Νοεμβρίου 2013
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους
έγκρισης της δραστικής ουσίας διατομίτης (kieselgur)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

μορφή έκθεσης επανεξέτασης της Επιτροπής για τον διατο
μίτη (kieselgur).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

(3)

Επιβεβαιώνεται ότι η δραστική ουσία διατομίτης (kieselgur)
θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του
ίδιου κανονισμού και με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές
και τεχνικές γνώσεις, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι
όροι έγκρισης. Είναι, ιδίως, σκόπιμο να ζητηθούν περαιτέρω
επιβεβαιωτικές πληροφορίες.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν χρόνο για την τροπο
ποίηση ή την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν διατομίτη (kieselgur).

(7)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν διατο
μίτη (kieselgur), για τα οποία τα κράτη μέλη χορηγούν
περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η περίοδος αυτή θα πρέπει να λήγει
τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του
κανονισμού.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η δραστική ουσία διατομίτης (kieselgur) συμπεριλήφθηκε
στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλί
ου (2) με την οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής (3) σύμ
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24β του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής (4). Με
την αντικατάσταση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η ουσία αυτή θεωρείται ότι
έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού αυτού και αναφέρεται
στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (5).
Σύμφωνα με το άρθρο 25α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2229/2004, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τρο
φίμων, στο εξής «η Αρχή», υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνώμη
της σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης επανεξέτασης για την
ουσία διατομίτης (kieselgur) στις 22 Ιουνίου 2012. Η Αρχή
διαβίβασε την άποψή της για τον διατομίτη (kieselgur) στον
κοινοποιούντα. Η Επιτροπή τον κάλεσε να υποβάλει σχόλια
επί του σχεδίου έκθεσης επανεξέτασης για τον διατομίτη
(kieselgur). Το σχέδιο έκθεσης επανεξέτασης και η γνώμη
της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την
Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και το σχέδιο έκθεσης
επανεξέτασης ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2013 με τη

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά
με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230
της 19.8.1991, σ. 1).
(3) Οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να συμπε
ριληφθούν διάφορες δραστικές ουσίες (ΕΕ L 344 της 20.12.2008,
σ. 89).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου
2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της
τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο
8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 379
της 24.12.2004, σ. 13).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της
11.6.2011, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
540/2011
Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,
τροποποιούν ή ανακαλούν, εφόσον είναι απαραίτητο, τις ισχύουσες
εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία
διατομίτη (kieselgur) ως δραστική ουσία πριν από τις 25 Μαΐου
2014.
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Άρθρο 3
Περίοδος χάριτος
Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 25 Μαΐου 2015.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

5.11.2013

Στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 236 για τη δραστική ουσία διατομίτη (kieselgur) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
Αριθμός

Διατομίτης (kieselgur)
Αριθ. CAS: 61790-53-2
Αριθ. CIPAC: 647

Ονομασία IUPAC

Kieselgur (αριθμός
ονομασίας IUPAC)
Διατομίτης
Άμορφο διοξείδιο του
πυριτίου
Διοξείδιο του πυριτίου
Διατομίτης

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Το προϊόν αποτελείται από
100 % γη διατόμων.

1η Σεπτεμβρίου
2009

31 Αυγούστου 2019

Μέγιστο όριο 0,1 %
σωματιδίων Crystalline
Silica (κρυσταλλικό
πυριτικό) με διάμετρο κάτω
από 50 μm.

Ειδικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους ως
εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο από επαγγελματίες χρήστες.
ΜΕΡΟΣ Β
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης
για τον διατομίτη (kieselgur) (SANCO/2617/2008), και ιδίως τα
προσαρτήματα I και ΙΙ αυτής, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο
της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των
ζώων στις 3 Οκτωβρίου 2013.
Για τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργαζο
μένων. Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλ
ληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού προ
στασίας του αναπνευστικού συστήματος. Κατά περίπτωση, οι όροι
χρήσης πρέπει να απαγορεύουν την παρουσία εργαζομένων μετά
την εφαρμογή του οικείου προϊόντος για κατάλληλη περίοδο λόγω
των κινδύνων που προκαλεί.
Τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κοινοποι
ούντες υποβάλλουν, το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου 2015,
στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή πληροφορίες σχε
τικά με την τοξικότητα της ουσίας που λαμβάνεται με την εισπνοή
για την επιβεβαίωση των ορίων της επαγγελματικής έκθεσης στην
ουσία διατομίτη (kieselgur).»
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(Γη διατόμων)

Καθαρότητα

EL

«236

Κοινή ονομασία, αριθμοί
ταυτοποίησης
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