ΑΔΑ: ΩΝ58465ΦΘΗ-Ψ7Ω
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.23 13:58:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.
Ταχ . ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Λ. Συγγρού 150
176 71 - ΑΘΗΝΑ
210 92 12 090
Π. Θεοδωρής
210 9287225
syg058@minagric.gr

Αθήνα, 13 - 3 -2015
Αριθ. πρωτ: 2497/29946

Προς: Π.∆.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΥΑ 11985/135189/27-10-2014 σχετικά µε την ανάκληση έγκρισης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστική ουσία metam sodium»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 359/2012 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 ‘για την
έγκριση της δραστικής ουσίας metam, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήµατος του εκτελεστικού κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού
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 και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού’ και ειδικότερα την πρώτη
παράγραφο του δεύτερου άρθρου αυτού.
3. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/27-1-2015/τΑ΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 ‘Σύσταση Υπουργείου
Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας’.
4. Τη µε αριθ. 11985/135189/27-10-2014 (Α∆Α: Ω9ΜΓΒ-6ΩΡ) Υπ. Απόφαση µε θέµα την
«Ανάκληση έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστική ουσία metam sodium»
5. Τη µε αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης
αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη µε αριθ. 229/3553/3.9.13 (ΦΕΚ 75/B΄/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος
του δικαιώµατος να υπογράφουν “µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”.
7 . Το ενηµερωτικό σηµείωµα της Γεν. ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής.
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Αποφασίζουµε
Τροποποιούµε τα σηµεία 3 και 4 της Υ.Α. µε αριθ. 11985/135189/27-10-2014 (Α∆Α: Ω9ΜΓΒ6ΩΡ) µε θέµα την «Ανάκληση έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε δραστική ουσία
metam sodium», ως εξής:
3. Επιτρέπουµε την πώληση των υπαρχόντων αποθεµάτων των σκευασµάτων από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως τις 30-062015. Μέχρι τις (ένα µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης) ο υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά κάθε προϊόντος οφείλει να χρησιµοποιήσει κάθε πρόσφορο µέσο για
να ειδοποιήσει τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προµηθευτεί το
κατά περίπτωση σκεύασµα για τους παρακάτω περιορισµούς στην χρήση τους:
α) εφαρµογή είτε µε ειδικούς εγχυτήρες στον αγρό, είτε µε την στάγδην άρδευση στον αγρό και
στο θερµοκήπιο µετά από κάλυψη του εδάφους µε πλαστικό,
β) µέγιστη δόση εφαρµογής στον αγρό τα 15,3 κιλά δραστικής ουσίας ανά στρέµµα
γ) µία µόνο εφαρµογή κάθε τρίτο έτος στο ίδιο έδαφος.
και να επικολλήσει κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο ετικέτα µε τους παραπάνω
περιορισµούς.
4. Επιτρέπουµε τη χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων του σκευάσµατος από τους επαγγελµατίες
χρήστες έως τις 30-06-2016 µε την προϋπόθεση να συµµορφώνονται µε τους παραπάνω
περιορισµούς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

