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1 . Εισαγωγή 
 

1 . 1  Αντικείμενο της πτυχιακής 
 

Αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας είναι η δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων γεωργικών φαρμάκων η οποία στοχεύει να δώσει έμφαση στους 

εξής παράγοντες: 

- στην νομιμότητα κυκλοφορίας του γεωργικού φαρμάκου 

- στην επικινδυνότητα του γεωργικού φαρμάκου 

- στους κινδύνους που συνεπάγεται το γεωργικό φάρμακο για τον άνθρωπο και 

την υγεία του και τέλος 

- στους κινδύνους που συνεπάγεται το γεωργικό φάρμακο στο περιβάλλον και στο 

οικοσύστημα.  

Γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου σχεδίασης και υλοποίησης 

της βάσης δεδομένων και των σχετικών ερωτημάτων με την χρήση του 

λογισμικού Microsoft Access 2007, καθώς και της δομής της. 

 

1 . 2 Οργάνωση της εργασίας 
 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί την Εισαγωγή της Πτυχιακής Εργασίας στην 

οποία περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας και παρουσιάζεται συνοπτικά 

η δομή και το περιεχόμενο των υπόλοιπων κεφαλαίων της.  

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των 

γεωργικών φαρμάκων με παράθεση των πιο σημαντικών ιστορικών γεγονότων 

που σημάδεψαν την πορεία τους στο χρόνο και καθόρισαν το ρόλο που είχαν 

στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ τέλος παρουσιάζεται η κατάσταση της 
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ελληνικής αγοράς γεωργικών φαρμάκων σήμερα και τα προβλήματα που την 

διέπουν.  

 Επίσης στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο 

της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την κυκλοφορία, 

εμπορία και χρήση των γεωργικών φαρμάκων και της φυτοπροστασίας 

γενικότερα το οποίο καθορίζει και επηρεάζει άμεσα την αγορά των 

γεωργικών φαρμάκων.  

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η σχεδίαση και η δημιουργία της βάσης 

δεδομένων γεωργικών φαρμάκων βήμα προς βήμα με την παράθεση σχετικών 

printscreens, καθώς και τα αποτελέσματα της Πτυχιακής Εργασίας και της 

επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της 

Πτυχιακής Εργασίας όπως προκύπτουν από την δημιουργία και την 

επεξεργασία της βάσης δεδομένων.  

Τέλος στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι Πηγές και η Βιβλιογραφία 

στις οποίες βασίστηκε η Πτυχιακή Εργασία για την σύνταξη του θεωρητικού 

τμήματος.  

Τέλος παρατίθενται δύο Παραρτήματα που περιλαμβάνουν αναφορικά 

όλα τα νομοθετήματα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

αντίστοιχα.  
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2.  Γεωργικά Φάρμακα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία των 

γεωργικών φαρμάκων με αναφορά στα κυριότερα ιστορικά γεγονότα  που 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της φυτοπροστασίας, καθώς και 

ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την ελληνική αγορά γεωργικών 

φαρμάκων και τα προβλήματα που την διέπουν.  

 

2. 1  Ιστορία των Γεωργικών Φαρμάκων 
 

Η ιστορία των Γεωργικών Φαρμάκων ακολουθεί τόσο την ιστορία και 

την ανάπτυξη της γεωργίας και την καθιέρωση της ως ένα σημαντικός κλάδος 

της παγκόσμιας οικονομίας, όσο και την εξέλιξη της επιστήμης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μάλιστα δεν ακολουθεί απλά, αλλά επηρεάζει και παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.   

Επιπροσθέτως παρουσιάζεται αναλυτικά η Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Κοινοτική Νομοθεσία όσον αφορά:  

- Την παραγωγή και την έγκριση κυκλοφορίας των γεωργικών φαρμάκων 

από τις παρασκευάστριες εταιρίες  

- Την εμπορία και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων από τις 

εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώλησης γεωργικών φαρμάκων 

- Την χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την φυτοπροστασία των 

καλλιεργειών από τους τελικούς χρήστες, τους γεωργούς  
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Στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ παρατίθεται το σύνολο της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας αντίστοιχα, όσον αφορά την 

φυτοπροστασία και τα γεωργικά φάρμακα.  

 

2. 1 . 1  Σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία των Γεωργικών Φαρμάκων 
Ενώ τα φυτοφάρμακα υπήρχαν εδώ και αιώνες, οι δύο παγκόσμιοι 

πόλεμοι Ι και ΙΙ, υπηρέτησαν ως ορόσημο για τη σύγχρονη βιομηχανία καθώς 

χημικά προϊόντα και τεχνολογίες που αναπτύσσονταν για πολεμικές 

επιχειρήσεις στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στην αγροτική καλλιέργεια.   

• από το 500 π.Χ. οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν φυτοφάρμακα για την 

πρόληψη των ζημιών στις καλλιέργειες τους: το πρώτο γνωστό φυτοφάρμακο 

ήταν το θείο    

• από τον 15ο αιώνα, οι τοξικές χημικές ουσίες όπως το αρσενικό, ο 

υδράργυρος και ο μόλυβδος, εφαρμόζονταν στις καλλιέργειες για να 

σκοτώσουν τα παράσιτα  

• τον 17ο αιώνα, η θειική νικοτίνη εξήχθη από φύλλα του καπνού για χρήση 

ως εντομοκτόνου 

• Τον 19ο αιώνα εμφανίστηκαν τα δύο πρώτα φυσικά παρασιτοκτόνα, το 

πύρεθρο, το οποίο προέρχεται από τα άνθη του πολυετούς φυτού 

chrysanthemum cinerariaefolium, και η ροτενόνη, που απαντάται στις ρίζες 

του Dierris elliptica 

•  το 1939, της Ελβετίας χημικός Paul Müller ανακάλυψε ότι το DDT ήταν 

ένα πολύ αποτελεσματικό εντομοκτόνο και γρήγορα έγινε το πιο διαδεδομένο 

φυτοφάρμακο στον κόσμο  

• Ωστόσο, στη δεκαετία του 1960, ανακαλύφθηκε ότι το DDT εμπόδιζε την 

αναπαραγωγή πολλών πουλιών που τρέφονταν με ψάρια, το οποίο ήταν μια 

τεράστια απειλή για τη βιοποικιλότητα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το DDT 

μπορεί να προκαλέσει  γενετικές ανωμαλίες στα ζώα και στον άνθρωπο. Το 

DDT απαγορεύεται σήμερα σε τουλάχιστον 98 χώρες, αλλά εξακολουθεί να 
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χρησιμοποιείται σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες για την πρόληψη της 

ελονοσίας και άλλων τροπικών ασθενειών για την θανάτωση των πληθυσμών 

των κουνουπιών και άλλων εντόμων που είναι φορείς ασθενειών  

• Κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου η έρευνα για την εξεύρεση 

νευροτοξικών χημικών όπλων είχε ως συνέπεια την ανακάλυψη μίας 

καινούριας ομάδας εντομοκτόνων, τα οργανοφωσφορικά. Γερμανοί 

επιστήμονες που διενεργούσαν εκτενή πειράματα με το αέριο νεύρων κατά τη 

διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου συνέθεσαν το εντομοκτόνο 

οργανοφωσφορικό παραθείο (organophosphorous insecticide parathion)το 

οποίο άρχισε να διατίθεται στην αγορά το 1943 και μέχρι σήμερα συνεχίζει 

να χρησιμοποιείται ευρέως.  

• Το 1962, η Rachel Carson δημοσίευσε το έργο της «Silent Spring». Η 

δουλειά της Carson, που δημοσιοποιήθηκε ευρέως και μέσω των Times της 

Νέας Υόρκης, σόκαρε εκατομμύρια αναγνωστών ενημερώνοντας για τις 

καταστροφικές επιδράσεις του DDT και άλλων εντομοκτόνων και 

ζιζανιοκτόνων, τα οποία ονόμαζε «ελιξίρια του θανάτου». Μετά την 

δημοσίευση του έργου αυτού και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ξεκίνησε η 

στροφή προς την θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα αγροχημικά. 

2. 1 . 2 Το Σήμερα των Γεωργικών Φαρμάκων 
Η χρήση φυτοφαρμάκων έχει αυξηθεί 50 φορές από το 1950 με την 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων να φτάνει 2,5 εκατομμύρια τόνοι 

βιομηχανικών γεωργικών κάθε χρόνο. 

Σήμερα τα  γεωργικά φάρμακα είναι σχεδιασμένα ώστε να παραμένουν 

για μικρότερα χρονικά διαστήματα στο περιβάλλον και είναι υποθετικά 

λιγότερο θανατηφόρα από τις πρώτες ημέρες του DDT. Ωστόσο σήμερα 

χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ποσότητα γεωργικών φαρμάκων από 

περισσότερες χώρες τα οποία ανέρχονται σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια 

ετησίως. 
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Τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα σήμερα είναι 

μη ανθεκτικές οργανοφωσφορικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου της 

ουσίας glyphosate (το δραστικό συστατικό του Roundup), η οποία είναι το 

περισσότερο χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο του κόσμου.   

 

 

2. 2 Αγορά των Γεωργικών Φαρμάκων 
 

2. 2. 1  Στατιστικά στοιχεία 
Κατά το έτος 2008, ο κύκλος εργασιών των εταιριών - μελών του 

Ε.ΣΥ.Φ. ανήλθε στα € 163 εκατ., παρουσιάζοντας μία μικρή μείωση της τάξης 

του 1% σε σύγκριση με το 2007. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει, σε 

ποσοστό, το 90% της αξίας της ελληνικής αγοράς γεωργικών φαρμάκων, ενώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2008 απασχολήθηκαν στον κλάδο κάτι 

λιγότερο από 800 εργαζόμενοι, μείωση δηλαδή της τάξης του 12,5% σε σχέση 

με το 2007. 

Οριακή πτώση, κατά 1%, σημειώθηκε στην αγορά της φυτοπροστασίας 

το 2008, η οποία διαμορφώθηκε στα 180 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με μελέτη της 

Hellastat, στην οποία διαπιστώνεται ότι η εγχώρια αγορά των προϊόντων 

φυτοπροστασίας είναι άμεσα εξαρτημένη από τις εξελίξεις στον τομέα της 

ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής και το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2008 απασχολήθηκαν στον κλάδο κάτι 

λιγότερο από 800 εργαζόμενοι, μείωση δηλαδή της τάξης του 12,5% σε σχέση 

με το 2007 

Η σημαντικότητα του κλάδου των γεωργικών φαρμάκων και της 

φυτοπροστασίας τόσο για τον αγροτικό τομέα, όσο και για την ελληνική 

οικονομία γενικότερα, είναι εμφανής αν κάποιος αξιολογήσει τα παραπάνω 
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μεγέθη, ιδιαίτερα δεδομένου του ότι η αξία της εγχώριας φυτικής παραγωγής 

για το 2008 ανέρχεται περίπου στα € 8,5 δις. 

 
Εικόνα 2-1: Κατανομή γεωργικών φαρμάκων 

 

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, οι 16 από τις 27 εταιρείες με 

δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (το 59,3% του δείγματος) βελτίωσαν τις 

πωλήσεις του προηγούμενου έτους, γεγονός που αντανακλάται και στη 

χαμηλή αντίστοιχη μέση μεταβολή 08/07 (1,3%). 

Επιπλέον, οι 25 επιχειρήσεις αγροχημικών ήταν κερδοφόρες το 

2008, από τις οποίες οι 13 βελτίωσαν τα προ φόρων αποτελέσματα της 

περασμένης χρήσης, ενώ 11 υπέστησαν κάμψη, οδηγώντας έτσι τη μέση 

μεταβολή ΚΠΦ στο 1,3%. Ακόμη, το μέσο λειτουργικό περιθώριο το τελευταίο 

έτος ενισχύθηκε κατά μια περίπου μονάδα, στο 11,6%. Ωστόσο ο αντίστοιχος 

δείκτης των ΚΠΦ μειώθηκε από 3,4% σε 2,6%. 

Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 3,1 προς 1, έχοντας 

βελτιωθεί έναντι του προηγούμενου έτους (3,5 προς 1). Βασική αιτία της δια-

κύμανσής της σε υψηλά επίπεδα αποτελεί η εκτεταμένη χρήση εξωτερικών 

βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων (62,8% του Παθητικού για το 2008). 
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Έτσι, η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) μειώθηκε οριακά 

σε 9%, από 9,4% το 2007, άμεση συνέπεια της μείωσης του περιθωρίου 

ΚΠΦ. Επιπροσθέτως, για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκτιμάται ότι η 

ζήτηση θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις των βασικότερων δημητριακών μειώθηκαν. 

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις μαλακού σιταριού αναμένεται να 

διαμορφωθούν σε 1,64 εκατ. στρέμματα (-5% σε σχέση με το 2008), του 

σκληρού σιταριού σε περίπου 4,7 εκατ.. στρέμματα και του καλαμποκιού σε 

1,6 εκατ. στρέμματα (-29%). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σημαντική κάμψη 

των διεθνών τιμών των προϊόντων αυτών κατά τη διάρκεια του 2008, μετά 

την έντονη άνοδο που χαρακτήρισε το 2007. 

Εκπρόσωποι των εταιρειών εκτιμούν ότι η ζήτηση θα μειωθεί περαιτέρω 

κατά τη νέα περίοδο 2009-2010, καθώς οι τιμές θα υποχωρήσουν 

περαιτέρω, οδηγώντας έτσι τις αντίστοιχες εκτάσεις σε νέα μείωση. 

Σημαντικό επίσης παράγοντα περιορισμού των καλλιεργειών και της 

εγχώριας ζήτησης αποτελεί και η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων σε 

βασικά είδη καλλιέργειας στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση αυτή αποτελούν οι 

βαμβακοκαλλιέργειες -όπου η χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

είναι έντονη- λόγω της διακοπής των επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα το 

σημαντικό περιορισμό των εκτάσεων τους. 

Αρνητική εξέλιξη αποτελεί επίσης η υιοθέτηση των κριτηρίων 

αποκλεισμού που θα ισχύσουν από το 2013. Τα κριτήρια αυτά θα οδηγήσουν 

σε απόσυρση αρκετών προϊόντων από την αγορά και αύξηση των τιμών, 

καθιστώντας τις καλλιέργειες περισσότερο ευάλωτες σε ασθένειες και 

παράσιτα λόγω του περιορισμένου αριθμού λύσεων. 

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν ήδη προβληματιστεί, αφού πολλές 

από αυτές στηρίζονται σε ουσίες που πρόκειταινα αποσυρθούν. Έτσι, 
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αναμένεται ότι μέχρι το 2013 στην ελληνική αγορά θα απομείνουν μόνο 230 

δραστικές ουσίες -από τις περίπου 800 που κυκλοφορούν. Οι πολυεθνικές 

εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει την αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους και την 

προετοιμασία για την απόσυρση κάποιων προϊόντων τους, ενώ 

επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων. 

Η Ε.Ε. θέσπισε από 1η Σεπτεμβρίου του 2008 κοινά MRLs για όλα τα 

κράτη-μέλη. Ωστόσο τα super market με σκοπό την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ζητούν από τους συνεργαζόμενους 

παραγωγούς γεωργικά προϊόντα που να περιέχουν ακόμη χαμηλότερα MRLs, 

χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, 

σύμφωνα τουλάχιστον με παράγοντες της αγοράς φυτοπροστασίας. Τα όρια 

αυτά διαφοροποιούν τις γεωργικές πρακτικές, αφού ορίζουν ποια 

φυτοφάρμακα θα χρησιμοποιούνται, την ποσότητα και τη συχνότητα χρήσης 

τους. 

Γενικά, οι τάσεις της αγοράς συνίστανται στην εισαγωγή εξελιγμένων 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και στοχευμένων προϊόντων 

με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς για την καταπολέμηση εντόμων, 

μυκήτων κλπ, τα οποία ωστόσο είναι ακριβότερα για τους Έλληνες αγρότες. 

 

2. 2. 2 Προβλήματα Αγοράς Γεωργικών Φαρμάκων 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία κάθε χρόνο οδηγεί σε απόσυρση έναν 

σημαντικό αριθμό προϊόντων φυτοπροστασίας, με συνέπεια η προϊοντική βάση 

των εταιρειών του κλάδου διαρκώς να μειώνεται (το 2008 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανακλήσεις, ενώ το 2009 ο αριθμός τους είναι 

σαφώς μικρότερος). 

Τα γεωργικά φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια δέχονται έντονο ανταγωνισμό από φθηνότερα και συνήθως μη 

πιστοποιημένα- προϊόντα που παράγονται σε ασιατικές χώρες (κυρίως 
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γενόσημα από Κίνα και Ινδία), ενώ σημαντικό μέρος αυτών εισάγεται από 

Βουλγαρία και Τουρκία. Ακόμα και την τρέχουσα περίοδο αρκετοί αγρότες 

μεταβαίνουν στη γειτονική χώρα για να προμηθευτούν απευθείας φθηνότερα 

φυτοφάρμακα.  

Ωστόσο μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. το φαινόμενο αυτό έχει 

περιοριστεί, καθώς οι τιμές σταδιακά συγκλίνουν. Καίριο πρόβλημα αποτελούν 

και οι μεγάλες καθυστερήσεις που υφίστανται οι εταιρείες στις εισπράξεις 

από τους πελάτες τους, με τάση μάλιστα διεύρυνσης του μέσου διαστήματος 

είσπραξης (διαμορφώνεται περίπου στους 6 μήνες), ενώ στην τρέχουσα 

αρνητική συγκυρία η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο αυξάνει αισθητά. 

 

2. 3.  Νομοθεσία Γεωργικών Φαρμάκων 
 

2. 3. 1  Ελληνική Νομοθεσία 

2.3.1.1 Έγκριση και Διάθεση Γεωργικών Φαρμάκων στην αγορά 
Καθώς η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

υποχρεωμένη να ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία και να 

προσαρμόζει το νομοθετικό της πλαίσιο στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στην υποχρέωση αυτή υπάγεται και το νομοθετικό πλαίσιο της 

φυτοπροστασίας και των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναπροσαρμόζεται 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι σύμφωνο με τις Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Στην Ελλάδα όσον αφορά στην έγκριση, τη διάθεση στην αγορά και 

τον έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ισχύει ακόμα το Προεδρικό 

Διάταγμα 115/97 (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί»  τόσο για τις νέες 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για τις ήδη καταχωρημένες. 

Το Προεδρικό Διάταγμα  115/997 αναμένεται, όμως, να αναθεωρηθεί ύστερα 

από την πρόσφατη υιοθέτηση της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 

είσοδο φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά που ψηφίστηκε τον 

Ιανουάριο του 2009.  

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 85418/24.8.88 «για την τεχνική 

και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και του Νόμου 721/6-10-

1977 (ΦΕΚ 298/τ. Α’/7-10-1977) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου 

των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», δίδεται η 

δυνατότητα για έγκριση σκευασμάτων μέσω Ανωτάτου Συμβουλίου 

Γεωργικών Φαρμάκων (ΑΣΥΓΕΦ) ή μέσω συνοπτικής διαδικασίας, όταν τα 

προϊόντα αυτά περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί στην 

Ελλάδα ή στην ΕΕ. 

Ο Νόμος 2538/97 (ΦΕΚ 242/τ.Α’/1-12-1997) «Τροποποίηση της 

κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση 

χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» παρέχει τη 

δυνατότητα να δίνονται προσωρινές εγκρίσεις σε σκευάσματα που περιέχουν 

δραστικά συστατικά μη εγκεκριμένα στη χώρα μας, αλλά εγκεκριμένα σε 2 

τουλάχιστον Ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες η μία αναγκαστικά θα πρέπει 

να είναι Μεσογειακή. 

Τέλος, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 124831 (ΦΕΚ 2466/31-12-

07) «για την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα» μπορούν να εγκριθούν προϊόντα με την 

επιταχυνόμενη διαδικασία βασισμένα σε μία έγκριση του Νότου, προσωρινή ή 

οριστική. 
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2.3.1.2 Εμπορία και Αποθήκευση Γεωργικών Φαρμάκων 
Για να την χορήγηση άδειας εμπορίας ή/και αποθήκευσης γεωργικών 

φαρμάκων απαραίτητο είναι καταρχήν το Πτυχίου Γεωπόνου ή Τεχνολόγου 

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Διοίκησης 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  ή Ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  

Επίσης μια άλλη απαίτηση είναι η εμπορία γεωργικών φαρμάκων, 

γεωργικών εφοδίων, φυτών και εξοπλισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων να 

αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο εργασίας του επιχειρηματία.  

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα ή οι 

αποθήκες για να τύχουν άδειας εμπορίας ή/και αποθήκευσης γεωργικών 

φαρμάκων είναι οι εξής: 

1. Το κτίριο όπου στεγάζονται να είναι νόμιμο και να διαθέτει οικοδομική άδεια.  

2. Να διαθέτουν επαρκή μέσα πυρόσβεσης βάσει βεβαίωσης από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

3. Να είναι το λιγότερο 40 τ.μ. 

4. Να είναι σε ισόγειο χώρο. 

5. Να διαθέτουν W.C. και Νιπτήρα και να πληροί όλες τις Υγειονομικές 

Διατάξεις. 

6. Να διαθέτουν δυναμικό εξαερισμό ανάλογο του όγκου του, του είδους των 

γεωργικών φαρμάκων  και της ποσότητάς τους. Ο Σωλήνας εξαέρωσης να 

υπερβαίνει κατά 2 μ. τη στέγη του κτιρίου. 

7. Τα Ζιζανιοκτόνα να είναι χωριστά από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα. Τα 

Ορμονικά Ζιζανιοκτόνα (M.C.P.A κλπ) να είναι κλεισμένα σε Προθήκες. 

8. Τα 1ης

9. Να διαθέτουν Α΄ Βοήθειες με Αντίδοτα. (Ατροπίνη, Βιταμίνη Κ, κλπ.). 

 Κατηγορίας Τοξικότητας γεωργικά φάρμακα με ένδειξη Τ+ (Πολύ 

Τοξικά) να είναι κλειδωμένα σε προθήκες. 
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Οι Αιτήσεις,  σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υποβάλλονται 

μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και συγκεκριμένα στο 

Τμήμα Φυτοπροστασίας.  Όσον αφορά τις ανανεώσεις των αδειών, η 

ανανέωση γίνεται εφόσον η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

υποβληθεί πριν τη λήξη της άδειας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η 

επαναχορήγηση νέας άδειας. 

 

2.3.1.3 Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση125347/568/2004 (ΦΕΚ 

142/Β/29.1.2004) που υπέγραψαν οι  Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, 

θεσπίστηκα οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) με την υπ’ 

αριθμόν Ε(2003)3139/22.8.2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η γεωργική 

δραστηριότητα και τη συνέχιση των θετικών λειτουργιών αυτής και 

αποσκοπούν: 

• Στην αειφορική διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων. 

• Στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών 

του. 

• Στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών. 

Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρεμβαίνουν σε όλο το 

φάσμα της Γεωργικής και Κτηνοτροφικής δραστηριότητας, καθώς και σε 

ειδικές περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών που εντάσσονται σε ειδικά 

καθεστώτα προστασίας. 
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Στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής συμπεριλαμβάνονται 

και οδηγίες-κατευθύνσεις για την χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την 

γενικότερη εφαρμογή της φυτοπροστασίας.  

Στην συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά η φυτοπροστασία σύμφωνα με 

τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (όπου ΦΠΠ νοείται το 

Φυτοπροστατευτικό Προϊόν):  

 

Α΄. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

• Αξιολογούνται οι πιθανότητες εμφάνισης εχθρών και ασθενειών  

• Αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργήσουν  

• Καθορίζονται και σχεδιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισής των με 

προτεραιότητα στις μεθόδους τις καλλιεργητικές, τις μηχανικές και τις 

βιολογικές και στη συνέχεια, όταν χρειαστούν, τις χημικές  

• Προετοιμάζονται και σχεδιάζονται μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση μιας απότομης και μη προβλέψιμης έξαρσης (εναλλαγή ΦΠΠ, 

χρήση ισχυρών σε εναλλαγή με ΦΠΠ που έχουν πολλά χρόνια να 

χρησιμοποιηθούν κλπ)  

• Επικοινωνία με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις ή παρακολούθηση του Καιρού 

στην Κρατική Τηλεόραση 

Β΄. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους που 

καθορίστηκαν και σχεδιάστηκαν στο αρχικό σχέδιό   

• Τηρείται με απόλυτο τρόπο η νομοθεσία ως προς την μεταφορά, αποθήκευση, 

διαχείριση των ΦΠΠ, καθώς επίσης και η διαχείριση των κενών 

συσκευασιών τους.  
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• Κατά την χρήση των ΦΠΠ, αυτός που κάνει την εφαρμογή πρέπει να φορά 

υποχρεωτικά φόρμα, μπότες, γάντια και κυρίως μάσκα  

• Ελέγχεται το ψεκαστικό πριν την χρήση, αν λειτουργεί η πίεση, αν δεν 

υπάρχουν διαρροές, αν έχουν τοποθετηθεί τα σωστά μπεκ, (υποχρεωτικά 

Ομπρέλας στα Εντομοκτόνα και Μυκητοκτόνα και υποχρεωτικά Σκούπας στα 

Ζιζανιοκτόνα), αν λειτουργούν όλα σωστά κλπ.  

• Ο χώρος αποθήκευσης των ΦΠΠ πρέπει να είναι κλειδωμένος και να έχει 

εξωτερικά ετικέτα με την λέξη Φυτοφάρμακα και την Νεκροκεφαλή με τα 

χιαστί οστά.  

• Κάθε φορά διαβάζεται η ετικέτα του ΦΠΠ πριν χρησιμοποιηθεί. Αν δεν 

αναφέρεται η καλλιέργειά στην ετικέτα του ΦΠΠ, τότε απαγορεύεται η χρήση 

του και διώκεται ποινικά και διοικητικά ο γεωργός αν το χρησιμοποιήσει, 

γιατί θεωρείται εγκληματική ενέργεια.  

• Καταπολεμούνται οι εχθροί, ασθένειες και ζιζάνια με την ελάχιστη χρήση των 

ΦΠΠ, όσον αφορά την δόση εφαρμογής και τον αριθμό επεμβάσεων και με 

την μικρότερη διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Γ΄. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΦΠΠ) 

Γίνεται επιλογή του ΦΠΠ κάθε φορά που χρειάζεται, με βάση: 

• Το είδος της καλλιέργειάς  

• Να είναι εγκεκριμένη για την καλλιέργειά (να αναφέρεται στην ετικέτα)  

• Το είδος του εχθρού ή της ασθένειας ή των ζιζανίων  

• Την αποτελεσματικότητά του ΦΠΠ  

• Τον τρόπο δράσης του  

• Το φάσμα δράσης του  
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• Τον κατάλληλο χρόνο εφαρμογής  

• Την δόση υποχρεωτικά που αναγράφεται στην ετικέτα  

• Την εκλεκτικότητά του στον εχθρό, την ασθένεια ή τα ζιζάνια που έχω να 

αντιμετωπίσω.  

• Την ανθεκτικότητα, αν έχει δημιουργήσει, στους εχθρούς ή τις ασθένειες  

• Τις πιθανές επιπτώσεις ή παρενέργειες  

• Τα πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα υπόγεια νερά και στο 

περιβάλλον γενικότερα  

• Το κόστος  

• Την συνδυαστικότητά του με άλλα ΦΠΠ  

• Την υπολειμματική διάρκεια του τελευταίου ψεκασμού μέχρι την συλλογή  

• Τα υπολείμματα στο Γεωργικό προϊόν  

• Τους ειδικούς τοπικούς περιβαλλοντικούς όρους και στόχους  

• Την αποφυγή της ζιζανιοκτονίας στα επικλινή εδάφη (κάνοντας φυτοκάλυψη)  

• Κλπ 

Τελικά χρησιμοποιούνται εκείνα τα ΦΠΠ 

• που είναι εγκεκριμένα για την εκάστοτε καλλιέργεια από το Υπ. Γεωργίας και 

την Ε.Ε  

• τηρούνται όλες οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα  

• λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσεις  των αγοραστών του προϊόντος   

• γίνεται προσπάθεια το προϊόν να μην έχει καθόλου υπολείμματα 
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Ο σωστός χρόνος ψεκασμού και η σωστή δόση είναι τα βασικότερα 

στοιχεία στην καταπολέμηση και από πλευράς αποτελεσματικότητος και από 

πλευράς κόστους και από πλευράς υπολειμμάτων και από πλευράς 

προστασίας περιβάλλοντος 

Δ΄. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΠΠ 

Σε κάθε εφαρμογή ΦΠΠ καταγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• Η τοποθεσία αγροτεμαχίου  

• Η ημερομηνία και ώρα εφαρμογής  

• Ο στόχος και η αιτιολογία της εφαρμογής  

• Το είδος, η συγκέντρωση και η συνολική ποσότητα των ΦΠΠ (αν είναι μίγμα)  

• Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού (σε λίτρα ή κιλά)  

• Ο τύπος ψεκαστικού μηχανήματος και είδος μπεκ.  

• Η πίεση ψεκασμού  

• Η μέση ταχύτητα κατά τον ψεκασμό  

• Ο χειριστής του ψεκαστικού μηχανήματος  

• Ξέπλυμα του βυτίου με γέμισμα και επαναψεκασμός της καλλιέργειας με 

μεγαλύτερη ταχύτητα, σε περίπτωση που ο Δήμος δεν υποδείξει κατάλληλο 

χώρο ξεπλύματος 

• Ο χρόνος αναμονής μέχρι την συγκομιδή, αυτός που αναφέρεται στην ετικέτα 

για την καλλιέργεια.  

• Ο χρόνος συγκομιδής.  

• Τα Τιμολόγια ή Αποδείξεις αγοράς των ΦΠΠ διατηρούνται για 3 χρόνια 
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Ε΄. ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΠΠ 

Για κάθε ψεκαστικό πρέπει να καταγραφούν σε ειδικό τετράδιο τα 

εξής στοιχεία: 

• Ημερομηνία συντήρησης και ρύθμισης του ψεκαστικού μηχανήματος  

• Αν έγινε από Συνεργείο και ποιο ή από τον ίδιο τον ψεκαστή ή κάτοχο  

• Χρόνος αντικατάστασης των μπεκ και των φίλτρων  

• Χρόνος τελευταίου ελέγχου και ρύθμισης των μπεκ και από ποιόν έγινε 

(καλιμπράζ)  

• Χώρος γεμίσματος ψεκαστικού (σε συνεργασία με τον Δήμο)  

• Χώρος ξεπλύματος του Βυτίου (σε συνεργασία με τον Δήμο). Αν ο Δήμος 

αδυνατεί να εξεύρει κατάλληλο χώρο, τότε υποχρεωτικά πρέπει να 

ξαναγεμίσει το βυτίο, στο οποίο υπάρχει κάποια ποσότητα φαρμάκου και να 

ξαναψεκαστεί η καλλιέργεια με το αραιωμένο πλέον υγρό και με μεγαλύτερη 

ταχύτητα. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα καταγραφεί το γεγονός στο τετράδιο 

με τις καταγραφές εφαρμογής των ΦΠΠ.  

• Το ξέπλυμα των κενών συσκευασιών γίνεται 3 φορές με καθαρό νερό, το 

οποίο ρίχνεται στο βυτίο, εκτός εάν το ψεκαστικό διαθέτει αυτόματο σύστημα 

(Induction bowl).  

• Χώρος αποκομιδής των κενών συσκευασιών (σε συνεργασία με τον Δήμο), 

αφού προηγουμένως τρυπηθούν οι συσκευασίες. 

ΣΤ΄. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΦΠΠ. 

• Διατηρείται Βιβλίο Αποθήκης, στο οποίο καταγράφονται η ημερομηνία 

εισαγωγής ή εξαγωγής, το όνομα ή τα ονόματα των ΦΠΠ και η ποσότητα από 

το καθένα, που μπαίνει ή βγαίνει.  
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• Η Αποθήκη πρέπει να είναι πυρασφαλής, καλά αεριζόμενη, προστατευμένη 

από ακραίες θερμοκρασίες είτε ψηλές είτε χαμηλές, μακριά από τρόφιμα, 

ζωοτροφές, σπόρους, λιπάσματα και άλλα υλικά.  

• Η Αποθήκη πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να συγκρατεί υγρά 

και να αποτρέπει την ρύπανση γειτονικών πηγών νερού (πηγάδια, 

γεωτρήσεις) σε περίπτωση ατυχήματος.  

• Η είσοδός της πρέπει να έχει το σήμα κινδύνου και τη φράση «ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ»  

• Η είσοδος να είναι πάντα κλειδωμένη και να έχουν πρόσβαση μόνο οι 

εμπλεκόμενοι.  

• Σε εμφανές σημείο πρέπει να είναι αναρτημένη πινακίδα με τα τηλέφωνα 

πρώτης ανάγκης, όπως του Γιατρού, της Πυροσβεστικής και του Κέντρου 

Δηλητηριάσεων  

• Τα ΦΠΠ αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία υποχρεωτικά, για 

αποφυγή λάθους.  

• Τα ράφια της αποθήκης πρέπει να μην είναι από απορροφητικά υλικά.  

• Τα υγρά τοποθετούνται στα κάτω ράφια και τις σκόνες στα πιο πάνω (για 

φόβο σεισμού κλπ) 

Ζ΄. ΛΗΓΜΕΝΑ ΦΠΠ 

• Επειδή τα ληγμένα ΦΠΠ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, τοποθετούνται 

σε ειδικά χαρτοκιβώτια και απομονώνονται σε ξεχωριστό χώρο μέσα στην 

Αποθήκη και απέξω από το χαρτοκιβώτιο γράφεται η λέξη «ΛΗΓΜΕΝΑ».  

• Κάθε φορά που μένουν ΦΠΠ αχρησιμοποίητα ή ανοιγμένα που έχουν λήξει, 

υποχρεωτικά αποθηκεύονται, όπως ανωτέρω και μέσα στο μήνα, σύμφωνα με 

τον νόμο ενημερώνεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης με έγγραφη επιστολή 
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ή με Υπεύθυνη Δήλωση για το ποιο ή ποια ΦΠΠ έληξαν και σε τι ποσότητες 

από το καθένα και σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η Αποθήκη. 

 

2. 3. 2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
 

2.3.2.1 Τι Ίσχυε Μέχρι Σήμερα για τα Γεωργικά Φάρμακα 
Ένας πρωταρχικός στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βιώσιμη 

ανάπτυξη στη γεωργία και η προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην άσκηση της γεωργίας χωρίς 

δυσμενείς επιδράσεις στις φυσικές πηγές του πλανήτη μας (έδαφος και νερό). 

Κατά συνέπεια απαιτείται ανάπτυξη αποτελεσματικότερης αλλά και 

ασφαλέστερης φυτοπροστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο 

πλαίσιο αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης η Χημική Καταπολέμηση, ως βασικός 

πυλώνας της προσπάθειας του ανθρώπου για την ικανοποίηση των 

διατροφικών του αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, δεν 

πρέπει να παρέχει μόνο καλή αποτελεσματικότητα έναντι των 

φυτοπαρασίτων, αλλά πρέπει να είναι ασφαλής για τον χρήστη και τον 

καταναλωτή και να μην έχει δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον.  

Για την ικανοποίηση του διπλού αυτού στόχου, δηλαδή, της 

αποτελεσματικής και ασφαλούς φυτοπροστασίας, η ανάπτυξη και έγκριση 

κυκλοφορίας των γεωργικών φαρμάκων στην ενωμένη Ευρώπη γίνεται τα 

τελευταία χρόνια με βάση την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 91/414. 

Περίπου 17 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας του Συμβουλίου 

91/414/ΕΟΚ, ήταν σκόπιμο η Επιτροπή της ΕΕ να προχωρήσει στην 

αναθεώρησή της για δύο βασικούς λόγους: 

• Η Οδηγία είχε ξεπεραστεί από τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο αυτό 

και 
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• Οι διαδικασίες είχαν στο μεταξύ αλλάξει π.χ. δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή 

Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η οποία έχει ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία αξιολόγησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 

2.3.2.2 Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Γεωργικά Φάρμακα 
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός 1107/2009 που αφορά στην έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ο οποίος θα αντικαταστήσει την Οδηγία 

91/414 και θα μπει σε πλήρη εφαρμογή μετά από 18 μήνες. 

Ο νέος Κανονισμός διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο απαιτήσεων για τις 

εγκρίσεις και στα 27 Κράτη – Μέλη, το οποίο ναι μεν προϋπήρχε αλλά πλέον 

γίνεται αυστηρότερο. Επιπροσθέτως, με την Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο 

χρήση, βαρύτητα δίδεται πέρα από τις απαιτήσεις για την έγκριση 

κυκλοφορίας και στη χρήση. Δημιουργείται δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο που 

περιλαμβάνει διαρκείς εκπαιδεύσεις αγροτών, αλλά και όλων των 

εμπλεκομένων στη διαδικασία εμπορίας – διακίνησης – χρήσης 

φυτοφαρμάκων, καθώς και ελέγχους διαδικασιών, ψεκαστικών μηχανημάτων 

κ.α.. 

Τα νέα μέτρα αυξάνουν μεν τον αριθμό των διαθέσιμων 

φυτοφαρμάκων στα κράτη μέλη. Απαγορεύουν, όμως, την χρήση σε αυτά 

ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών. Διασφαλίζουν επίσης την 

ασφαλέστερη χρήση των φυτοφαρμάκων στην καθημερινότητα των πολιτών. 

Τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας σχετικά με την παραγωγή 

και την διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά είναι τα 

εξής: 

• Δημιουργείται σε κοινοτικό επίπεδο ένας κατάλογος εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών (ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτοφαρμάκων). 
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Αυτό σημαίνει ότι η άδεια για την κυκλοφορία των φυτοφαρμάκων στο 

εμπόριο θα χορηγείται από τα κράτη μέλη με βάση τον παραπάνω κατάλογο. 

• Προβλέπεται ότι οποιαδήποτε ιδιαίτερα τοξική χημική ουσία έχει 

νευροτοξικές, ανοσοτοξικές, και ενδοκρινικής διαταραχής ιδιότητες θα 

πρέπει να απαγορεύεται πλήρως. 

• Αν μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου 

σχετικά με την υγεία των φυτών, θα μπορεί να εγκρίνεται για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα πέντε ετών ακόμη και αν δεν πληροί τα απαιτούμενα 

κριτήρια ασφαλείας. 

• Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ουσίες θα 

πρέπει να αντικαθίστανται με εναλλακτικές διεργασίες όπου είναι αυτό 

δυνατόν. 

• Κάθε κράτος μέλος θα έχει τη δυνατότητα να απαγορεύει τη χρήση 

ορισμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων λόγω συγκεκριμένων γεωργικών 

και περιβαλλοντικών συνθηκών που ισχύουν στο έδαφος του. 

Η νέα νομοθεσία πρόκειται να αντικαταστήσει βαθμιαία την ισχύουσα. 

Κατά συνέπεια, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα είναι διαθέσιμα έως ότου λήξει η άδεια 

κυκλοφορίας τους. Έτσι δεν θα σημειωθεί απότομη και ξαφνική έλλειψη των 

εν λόγω προϊόντων. 

Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε και η Οδηγία πλαίσιο 128/2009 για την 

ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων η οποία μπορεί να συνοψιστεί 

ως εξής: 

• Για να διευκολυνθεί η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια δράσης τα οποία θα αποβλέπουν 

στον καθορισμό ποσοτικών στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη 
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μείωση τόσο της χρήσης των φυτοφαρμάκων όσο και των κινδύνων για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δίνοντας προτεραιότητα σε εναλλακτικές 

μεθόδους φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα. 

• Αναφορικά με τον αεροψεκασμό φυτοφαρμάκων, προβλέπεται ότι θα πρέπει 

να επιβληθεί γενική απαγόρευση με δυνατότητα παρέκκλισης στις 

περιπτώσεις όπου χορηγείται σχετική άδεια από τις εθνικές αρχές. 

• Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του 

υδάτινου περιβάλλοντος και για την πρόληψη της μόλυνσης των πηγών 

άντλησης πόσιμου νερού. 

• Απαγορεύεται ή περιορίζεται η χρήση των φυτοφαρμάκων στις περιοχές που 

συχνάζουν οι ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και το ευρύ κοινό, όπως τα 

πάρκα, οι δημόσιοι κήποι, τα αθλητικά γήπεδα, οι χώροι σχολείων και οι 

παιδικές χαρές. 

 

2.3.2.3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
Ταυτόχρονα σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο 128/2009 για την 

ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων το 2012 η Ελλάδα, όπως και τα 

υπόλοιπα κράτη – μέλη, οφείλουν να αποστείλουν στην Κομισιόν τα Εθνικά 

σχέδια Δράσης τους, τα οποία θα περιλαμβάνουν προτάσεις σχετικά με τα 

παρακάτω: 

• Εκπαίδευση εμπλεκομένων στη φυτοπροστασία 

• Απαιτήσεις για τις Πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων 

• Διαδικασίες για την Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
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• Διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής (ψεκαστικών 

μηχανημάτων) 

• Διαδικασίες για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή αεροψεκασμών με γεωργικά 

φάρμακα 

• Διαδικασίες για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος 

• Καθορισμός Προστατευόμενων περιοχών 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Χειρισμό, την αποθήκευση και την 

επεξεργασία των κενών συσκευασιών και τέλος 

• Κατευθυντήριες οδηγίες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και 

ασθενειών των καλλιεργειών (IPM) με ταυτόχρονο και καθορισμό 

προτεραιοτήτων από τις παραπάνω απαιτήσεις σε επίπεδο χώρας /νομού ή 

χωραφιού. 

Μέσω, δε, των εθνικών προγραμμάτων δράσης, στόχος είναι ο 

περιορισμός των ενδεχόμενων κινδύνων για το χρήστη, τον καταναλωτή, αλλά 

φυσικά και το περιβάλλον, ενώ, επιπλέον, ενσωματώνεται η υποχρέωση για 

εφαρμογή του product stewardship, δηλαδή παρακολούθηση του προϊόντος, 

μέχρι την τελική χρήση του και την αποκομιδή των οποιωνδήποτε 

απορριμμάτων. 
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3.  Αποτελέσματα 
 

 

3. 1  Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 
 

Στόχος της Πτυχιακής Εργασίας είναι η δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων γεωργικών φαρμάκων η οποία θα δίνει βαρύτητα στην νομιμότητα 

κυκλοφορίας του φαρμάκου, στον βαθμό επικινδυνότητας του και στην 

επίδραση του στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.  

Μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία 

που συνιστούν την ταυτότητα ενός γεωργικού φαρμάκου όπως το όνομα, η 

μορφή, η σύνθεση, η κατηγορία, η παρασκευάστρια εταιρία κτλ, αλλά 

παράλληλα θα περιέχει πληροφορίες για την άδεια έγκρισης και κυκλοφορίας 

του φαρμάκου, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άδειας, την σήμανση 

του φαρμάκου καθώς και τους κινδύνους που επιφυλάσσει τόσο για τον 

άνθρωπο, όσο και για το οικοσύστημα. 

Επιπροσθέτως ο χρήστης της βάσης δεδομένων θα μπορεί να 

ανακτήσει για οποιαδήποτε φάρμακο την άδεια κυκλοφορίας του στην οποία 

περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το κάθε γεωργικό φάρμακο και 

τον ορθό τρόπο χρήσης του στα πλαίσια της φυτοπροστασίας.  

 

3. 2 Υλοποίηση 
 

Η πλατφόρμα ανάπτυξης και εκτέλεσης της βάσης δεδομένων των 

γεωργικών φαρμάκων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής Εργασίας 
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είναι η εφαρμογή δημιουργίας βάσης δεδομένων Microsoft Office Access 

2007 σε περιβάλλον Windows.  

Η Microsoft Office Access 2007 βοηθά τους επαγγελματίες 

πληροφορικής να παρακολουθούν και να παρουσιάζουν πληροφορίες γρήγορα 

και εύκολα, χάρη στο περιβάλλον εργασίας χρήστη Microsoft Office Fluent 

και σε δυνατότητες διαδραστικού σχεδιασμού, που δεν απαιτούν μεγάλες 

γνώσεις γύρω από τις βάσεις δεδομένων. Η Office Access 2007 σας 

επιτρέπει να αρχίζετε εύκολα με προκαθορισμένες εφαρμογές, οι οποίες 

μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 

επιχειρηματικές ανάγκες.  

Οι πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν σε φόρμες μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εισαχθούν από εξωτερικές εφαρμογές. Η 

κοινή χρήση πληροφοριών σε λίστες Microsoft Windows SharePoint 

Services συνεισφέρει σε ένα υγιές και διαφανές οικονομικό σύστημα, όπου 

μπορεί εύκολα να γίνεται έλεγχος και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των 

πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα την Office Access 2007 ως το 

περιβάλλον εργασίας εμπλουτισμένου προγράμματος-πελάτη. 

H Microsoft Office Access 2007 αποτελεί μια απλή εφαρμογή γραφείου και 

για αυτό το λόγο συνεπάγεται ότι έχει μικρές απαιτήσεις σε hardware οι 

οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα. 

Στοιχείο Απαίτηση 

Υπολογιστής και 

επεξεργαστής 
Επεξεργαστής 500 megahertz (MHz) ή ταχύτερος1  

Μνήμη Μνήμη RAM 256 megabyte (MB) τουλάχιστον 1, 2 

Σκληρός δίσκος 2 gigabyte (GB). Ένα τμήμα αυτού του χώρου δίσκου θα 

ελευθερωθεί μετά την εγκατάσταση, εάν το αρχικό πακέτο λήψης 
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καταργηθεί από τη μονάδα σκληρού δίσκου. 

Μονάδα δίσκου Μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD 

Οθόνη 1024x768 ή υψηλότερη ανάλυση οθόνης 

Λειτουργικό 

σύστημα 

Microsoft Windows XP με Service Pack (SP) 2, Windows 

Server 2003 με SP1 ή νεότερο λειτουργικό σύστημα3 

Άλλα 

Ορισμένες δυνατότητες χρήσης μελανιού απαιτούν την εκτέλεση 

του Microsoft Windows XP Tablet PC Edition ή νεότερης 

έκδοσης. Η λειτουργικότητα αναγνώρισης ομιλίας απαιτεί 

μικρόφωνο κοντινής απόστασης και συσκευή εξόδου ήχου. Οι 

δυνατότητες της Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών 

(Information Rights Management) απαιτούν πρόσβαση σε 

διακομιστή Windows 2003 Server με SP1 ή νεότερη έκδοση που 

εκτελεί τις υπηρεσίες Windows Rights Management Services. 

 

Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης με τον Microsoft Exchange 

Server 2000 ή νεότερη έκδοση για κάποιες προχωρημένες 

δυνατότητες στο Outlook 2007. Η δυνατότητα "Άμεση 

αναζήτηση" απαιτεί το Microsoft Windows Desktop Search 

3.0. Για τα δυναμικά ημερολόγια απαιτείται σύνδεση με 

διακομιστή. 

 

Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης με διακομιστή Microsoft 

Windows Server 2003 με SP1 ή νεότερη έκδοση που εκτελεί τις 

υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, για 

ορισμένες προχωρημένες δυνατότητες συνεργασίας. Απαιτείται 

διακομιστής Microsoft Office SharePoint Server 2007 για 

ορισμένες προχωρημένες δυνατότητες. Η βιβλιοθήκη 
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διαφανειών PowerPoint απαιτεί Office SharePoint Server 

2007. Για την κοινή χρήση δεδομένων σε πολλούς υπολογιστές, 

ο κεντρικός υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τον Windows 

Server 2003 με SP1, Windows XP Professional με SP2 ή 

νεότερη έκδοση. 

 

Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση, πρόγραμμα 

περιήγησης μόνο 32 bit. Η λειτουργικότητα Internet απαιτεί 

πρόσβαση στο Internet (ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις). 

Πρόσθετα 

στοιχεία 

Οι πραγματικές απαιτήσεις και η λειτουργικότητα του προϊόντος 

ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του 

υπολογιστή και το λειτουργικό σας σύστημα. 

Πίνακας 4-1: Απαιτήσεις Συστήματος Microsoft Office Access 2007 

 

3. 3 Ανάλυση και Σχεδίαση  
 

Η βάση δεδομένων μας έχει κατασκευαστεί με την εφαρμογή 

δημιουργίας βάσης δεδομένων Microsoft Access 2007. Σε αυτό το σημείο 

θα αναλύσουμε βήμα προς βήμα τον τρόπο που δημιουργήσαμε τη βάση 

δεδομένων των γεωργικών φαρμάκων.  

 

3. 3. 1  Δημιουργία βάσης δεδομένων 
Αρχικά ανοίγουμε το πρόγραμμα της Access, δημιουργούμε ένα κενό 

αρχείο και το σώζουμε με το όνομα που θέλουμε πατώντας το κουμπί 

“Δημιουργία” όπως βλέπουμε και στην εικόνα κάτω δεξιά 
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Εικόνα 3-1: Δημιουργία Κενής Βάσης Δεδομένων 

 

Στη συνέχεια πατώντας πάνω στο “Κενή Βάση Δεδομένων” 

μεταφερόμαστε στη βάση που μόλις δημιουργήσαμε και αρχίζουμε να 

δημιουργούμε τα πεδία στα οποία στη συνέχεια θα καταχωρίσουμε τα 

γεωργικά μας φάρμακα όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα 
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Εικόνα 3-2: Δημιουργία Πεδίων (Fields) 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα το «ταμπλό» μας περιέχει όσα πεδία 

θέλουμε τα οποία τα οποία τα προσθέτουμε κάθε φορά πατάμε στο πλαίσιο 

“Προσθήκη Νέου Πεδίου” δίπλα στο σημείο που έχουμε σημειώσει στην 

εικόνα. Στη συνέχεια ονομάζουμε το πεδίο μας ανάλογα με τις καταχωρίσεις 

τις οποίες θα κάνουμε στο συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα στην εικόνα 

έχω σημειώσει το πεδίο «Μορφή Φαρμάκου». Έτσι συνεχίζουμε και 

ονομάζουμε τα πεδία μας ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα να 

καταχωρίσουμε τα δεδομένα μας.  

Τα πεδία που δημιουργούμε στην βάση δεδομένων μας είναι τα εξής:  

- ID (αναγνωριστικό) 

- Εμπορική Ονομασία Φαρμάκου 
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- Σύνθεση Φαρμάκου 

- Ποσοστό% 

- Μορφή Φαρμάκου 

- Τύπος Έγκρισης 

- Αριθμός Έγκρισης 

- Ημερομηνία Έγκρισης 

- Λήξη Έγκρισης 

- Απόφαση Έγκρισης 

- Χώρα Παρασκευής 

- Παρασκευαστής 

- Κάτοχος Έγκρισης 

- Σημάνσεις 

- Κίνδυνοι για τον Άνθρωπο 

- Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα 

 

Αφού λοιπόν τελειώσουμε με τη δημιουργία των πεδίων που 

επιθυμούμε, είναι η ώρα να δώσουμε στα πεδία τις επιθυμητές τιμές που 

πρέπει καθώς και τις σημειώσεις μας για όσα πεδία θέλουμε. Για παράδειγμα 

μερικά πεδία πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τιμές. Για να μεταφερθούμε εκεί 

πατάμε στο κουμπί “Προβολή” και στη συνέχεια στο αναδυόμενο πεδίο 

“Προβολή Σχεδίασης” όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3-3: Μετάβαση σε προβολή Design View 

 

Τώρα μεταφερόμαστε στο περιβάλλον το οποίο θα δούμε στην 

επόμενη εικόνα μας ώστε να καθορίσουμε ποιά πεδία θα είναι τύπου 

“Κείμενο” ή ότι άλλο απαιτεί η βάση δεδομένων μας 
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Εικόνα 3-4: Προβολή Design View 

 

Όπως βλέπουμε στο πεδίο “Τύπος δεδομένων” δίνουμε τις τιμές τις 

οποίες θέλουμε να έχουν τα δεδομένα μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

μας ενδιαφέρει τα περισσότερα πεδία να έχουν την τιμή “Κείμενο” ώστε να 

καταχωρούμε τα δεδομένα μας σε κείμενο.  

Τα πεδία που διαφέρουν ως προς τον τύπο τιμών που παίρνουν είναι: 

- “Απόφαση Έγκρισης” : τα δεδομένα που παίρνει έχουν τύπο “Συνημμένο”, το 

οποίο σημαίνει ότι επισυνάπτονται αρχεία που βρίσκονται σε κάποια θέση του 
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υπολογιστή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επισυνάπτεται για κάθε γεωργικό 

φάρμακο η άδεια έγκρισης της κυκλοφορίας του στην ελληνική αγορά.   

 

- “Τύπος Έγκρισης”, “Σημάνσεις”, “Κίνδυνοι για τον Άνθρωπο”, “Κίνδυνοι για το 

Οικοσύστημα”: τα πεδία αυτά αν και με την πρώτη ματιά εμφανίζονται ως πεδία 

“Κειμένου”, αν επιλέξουμε κάποιο από αυτά τα πεδία, θα δούμε κάτω στην 

Καρτέλα “Εμφάνιση”, στην Τρίτη σειρά “Προέλευση Γραμμής” ότι παρατίθενται 

συγκεκριμένες τιμές είτε με την μορφή διαδοχικών λέξεων σε διπλά εισαγωγικά 

που χωρίζονται με ελληνικό ερωτηματικό είτε με την μορφή “SELECT…”. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ο τύπος των δεδομένων αυτών είναι λίστα τιμών. 

 
 

3. 3. 2 Δημιουργία πεδίων που παίρνουν λίστες τιμών  
 

Για την δημιουργία πεδίων που παίρνουν τιμές από μια 

προκαθορισμένη λίστα τιμών, είτε μοναδικές είτε πολλαπλές, πηγαίνουμε 

στην “Προβολή Σχεδίασης” και στον “Τύπο Δεδομένων” του πεδίου που 

θέλουμε να ορίσουμε ώστε να παίρνει τιμές από μια λίστα τιμών, επιλέγουμε 

την τελευταία επιλογή “Οδηγός Αναζήτησης” όπως φαίνεται και στην Εικόνα. 

Στην συνέχεια ο “Οδηγός Αναζήτησης” που εμφανίζεται μας 

προτείνει 2 επιλογές όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 : 

- Οι τιμές της λίστας αναζήτησης θα αναζητούνται σε πίνακα ή ερώτημα 

- Θα πληκτρολογούνται από τον δημιουργό της βάσης δεδομένων 

Κατά την καταχώρηση των τιμών στα πεδία αυτά, εμφανίζεται μια λίστα 

τιμών από την οποία επιλέγουμε μία ή περισσότερες τιμές για την εγγραφή 

ανάλογα με τον αν επιτρέπονται πολλαπλές τιμές ή το πεδίο παίρνει 

μοναδική τιμή. 
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Εικόνα 3-5: Τύπος Δεδομένων Λίστα Τιμών 

H πρώτη επιλογή προϋποθέτει από πριν την καταχώρηση των τιμών 

των πεδίων σε έναν ξεχωριστό πίνακα τον οποίο θα επιλέξουμε στο δεύτερο 

βήμα του “Οδηγού Αναζήτησης” ώστε να αντλήσει η λίστα τις τιμές της από 

αυτόν, ενώ στην δεύτερη επιλογή πρέπει να τα καταχωρήσουμε οι ίδιοι σε 

έναν πίνακα που εμφανίζεται στο επόμενο βήμα του Οδηγού Αναζήτησης. Τα 

πεδία τύπου λίστας τιμών που δημιουργούνται με την πρώτη επιλογή, 

εμφανίζονται στην “Προέλευση Γραμμής” της καρτέλας “Εμφάνιση”με την 

μορφή “SELECT”, ενώ αυτά που δημιουργούνται με την δεύτερη επιλογή με 

την μορφή διαδοχικών λέξεων σε διπλά εισαγωγικά που χωρίζονται με 

ελληνικό ερωτηματικό. 
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Εικόνα 3-6: Οδηγός Αναζήτησης 

 

Στην συγκεκριμένη βάση δεδομένων τα πεδία “Τύπος Έγκρισης”, 

“Κίνδυνοι για τον Άνθρωπο” και “Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα” που παίρνουν 

λίστα τιμών έχουν δημιουργηθεί με την πρώτη επιλογή και για αυτό το λόγο 

υπάρχουν στην βάση δεδομένων και οι ομώνυμοι πίνακες από όπου αντλούν 

τις τιμές τους οι αντίστοιχες λίστες. Αντίθετα για το πεδίο “Σημάνσεις” το 

οποίο είναι τύπο λίστα τιμών τα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί ένα προς ένα 

στον Πίνακα του “Οδηγού Αναζήτησης”. 

Επίσης στα πεδία “Σημάνσεις”, “Κίνδυνοι για τον Άνθρωπο” και 

“Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα” είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων της μίας 

τιμής, ενώ στο πεδίο “Τύπος Έγκρισης” είναι δυνατή η επιλογή μίας 

μοναδικής τιμής. 
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3. 3. 3 Καταχώρηση δεδομένων 
 

Αφού τελειώσουμε με αυτές τις ρυθμίσεις μας μεταφερόμαστε ξανά 

πίσω στην αρχική μας σελίδα όπου πλέον είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να 

καταχωρούμε δεδομένα. Στην εικόνα που παραθέτω πιο κάτω έχω 

καταχωρίσει ενδεικτικά το ζιζανιοκτόνο STOMP 330 EC της γερμανικής 

εταιρείας Basf SE.  

 

Εικόνα 3-7: Καταχώρηση Δεδομένων 

 

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα, μπορούμε πλέον να αρχίσουμε να 

καταχωρούμε τα φάρμακά μας ώστε σιγά-σιγά η βάση δεδομένων μας να 

αρχίσει να “γεμίζει”.  
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Σαν επόμενο βήμα δεν θα καταχωρίσουμε άλλο φάρμακο, αλλά θα 

παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο φάρμακο σε επιλογή “φόρμας”. Φόρμα είναι 

μια επιλογή της Access 2007 σύμφωνα με την οποία οι καταχωρίσεις μας 

παρουσιάζονται μία προς μία σε επίσημη φόρμα έτοιμες για παρουσίαση ή για 

εκτύπωση. Για να σχηματίσουμε μια φόρμα πηγαίνουμε στο μενού 

“Δημιουργία” στο πεδίο “Φόρμα”. Εδώ χάριν απλότητας του παραδείγματος θα 

σχηματίσουμε μια απλή φόρμα, αλλά η Access 2007 έχει πολλές επιλογές για 

το σχηματισμό μιας φόρμας ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. 

Εικόνα 3-8: Δημιουργία Φόρμας 
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Έτσι λοιπόν πατώντας πάνω στο “Φόρμα” όπως βλέπουμε στην 

παραπάνω εικόνα και έχοντας επιλέξει το φάρμακο που θέλουμε να 

παρουσιάσουμε σε φόρμα, μεταφερόμαστε στο περιβάλλον που βλέπουμε στην 

ακόλουθη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-9: Καταχώρηση σε προβολή φόρμας 

Βλέπουμε λοιπόν πως παρουσιάζουμε μια καταχώρησή μας επίσημα 

σε μια φόρμα. Τώρα μπορούμε είτε να εκτυπώσουμε είτε να αντιγράψουμε 

όπου θέλουμε τη φόρμα μας. Μπορώ επίσης να αλλάξω τις καταχωρήσεις μας 
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μέσα από τη φόρμα ή ακόμα και να καταχωρήσουμε ένα φάρμακο μέσα από τη 

φόρμα. 

 

3. 3. 4 Δημιουργία Ερωτημάτων 
Συνεχίζοντας θα παρουσιάσουμε πως τώρα που έχουμε φτάσει στη 

δημιουργία της βάσης μας, πως θα δημιουργήσουμε τα λεγόμενα “Ερωτήματα”. 

Πάνω λοιπόν στο κεντρικό μενού “Δημιουργία” που είμαστε πατάμε στο πεδίο 

“Οδηγός Ερωτημάτων” και στη συνέχεια παραθέτουμε μια σειρά από εικόνες 

ώστε να μας βοηθήσουν να παρουσιάσουμε τη διαδικασία. 

 

Εικόνα 3-10: Δημιουργία Ερωτήματος 



 
43 

Αφού πατήσουμε στο “Οδηγός Ερωτημάτων” μεταφερόμαστε στην 

επόμενη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3-11: Οδηγός Ερωτημάτων 

Πατάμε στο κουμπί ΟΚ αφού πρώτα έχουμε επιλέξει το “Οδηγός 

Απλών Ερωτημάτων” και μεταφερόμαστε στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 3-12: Δημιουργία Απλού Ερωτήματος 

 

Επιλέγουμε τα πεδία τα οποία θέλουμε να αντιδρούν στα ερωτήματά 

μας και τα μεταφέρουμε από το ένα κουτί στο διπλανό όπως φαίνεται στην 

παραπάνω εικόνα. Στη συνέχεια πατάμε “Επόμενο” και συνεχίζουμε στην 

τελευταία καρτέλα του οδηγού μας. 

 



 
45 

 

Εικόνα 3-13: Ολοκλήρωση Δημιουργίας Ερωτήματος 

 

Εδώ δεν κάνουμε κάποιες αλλαγές, απλά πατάμε “Τέλος” όπως 

φαίνεται στην εικόνα. Πλέον είμαστε έτοιμοι να θέσουμε ερωτήματα στην 

βάση δεδομένων μας. Το πιο σημαντικό ερώτημα που θέλουμε να έχουμε στην 

βάση μας είναι όταν θέλουμε να επιλέξουμε για παράδειγμα τα φάρμακα που 

είναι σε μορφή DP Σκόνη Επίπασης, να μας παρουσιάζονται όλα τα φάρμακα 

τα οποία είναι σε μορφή DP Σκόνη Επίπασης. Αυτό είναι πολύ απλό και το 

παραθέτουμε στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 3-14: Ερώτημα Μορφής Φαρμάκου 

 

Εδώ όπως βλέπουμε στην εικόνα, επιλέγουμε το πεδίο «Μορφή 

Φαρμάκου» στο οποίο το συγκεκριμένο φάρμακο είναι σε υγρή μορφή. Πατάμε 

δεξί κλικ και αναδύεται το μενού που βλέπουμε, στο οποίο παρατηρούμε την 

επιλογή “Είναι ίσο με “DP Σκόνη Επίπασης””. Μόλις το επιλέξουμε η Access 

θα μας παρουσιάσει όλα τα φάρμακα τα οποία έχουν αυτήν την μορφή. Αυτό 

ισχύει για όλα τα πεδία μας πλέον αφού όλα τα είχαμε επιλέξει στον οδηγό 

μας.  

Πλέον έχουμε δημιουργήσει τη βάση δεδομένων μας και μένει να 

καταχωρίσουμε τα φάρμακά μας ώστε να γίνει ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια 
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μπορούμε όπως είπαμε παραπάνω να παρουσιάσουμε τα φάρμακά μας σε 

φόρμες, είτε να αναζητήσουμε ανάμεσα στα δεδομένα μας αυτά που θέλουμε 

να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η μορφή του φαρμάκου όπως 

είδαμε στο τέλος. 
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4.  Συμπεράσματα- Προτάσεις 
 

Η οικονομική κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικονομία δημιουργεί 

τεράστια προβλήματα και στην ευάλωτη ελληνική οικονομία επηρεάζοντας 

τους βασικούς κλάδους της και φυσικά και τη Γεωργία. Οι τιμές στα 

περισσότερα γεωργικά προϊόντα (λάδι, σταφύλι, βαμβάκι, καλαμπόκι, κ.α.) 

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μειώνεται το ενδιαφέρον 

για τη συστηματική καλλιέργεια και παράλληλα την επένδυση των αγροτών για 

το 2009. Τα προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάζει η αγορά και στη 

γεωργία, δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη διακίνηση των πρώτων υλών σε 

αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο 

πολύπλοκη έως εκρηκτική όταν οι παραγωγοί έχουν μειωμένες επιλογές για 

τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών και μάλιστα όταν αντιμετωπίζουν το 

διαρκώς ασταθές περιβάλλον των υπολειμμάτων. 

Η βιομηχανία φυτοπροστασίας προσπαθεί να επιλύσει τα παραπάνω 

προβλήματα, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο και προσπαθώντας να στηρίξει 

τόσο τις εναπομείνασες δραστικές όσο και να επιταχύνει την έγκριση νέων, 

αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες μέσω της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης. 

Μέσα στον τελευταίο χρόνο ολοκληρώθηκαν οι νομοθεσίες για την 

έγκριση και εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ και παρά 

το ότι τα τελικά κείμενα και ιδιαίτερα αυτό του Κανονισμού, είναι αυστηρά, 

υπάρχουν ακόμα προκλήσεις όσον αφορά στην εφαρμογή τους. 

Επιφυλασσόμενοι πάντα για τις επιπτώσεις στη φυτοπροστασία από την 

εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού, εισερχόμαστε σε μία περίοδο η οποία 

για την Ελλάδα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να τεθούν υψηλοί στόχοι, μέσα 

από ένα σαφές, λεπτομερώς οριοθετημένο πλαίσιο.  
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Αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας ήταν η δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων γεωργικών φαρμάκων η οποία είχε στόχο να δώσει έμφαση: 

- στην νομιμότητα κυκλοφορίας του γεωργικού φαρμάκου 

- στην επικινδυνότητα του γεωργικού φαρμάκου 

- στις βλαβερές επιδράσεις που έχει το γεωργικό φάρμακο στον άνθρωπο και 

στην υγεία του και τέλος 

- στις βλαβερές επιδράσεις που έχει το γεωργικό φάρμακο στο περιβάλλον και 

στο οικοσύστημα.  

Έγινε αναλυτική περιγραφή του τρόπου σχεδίασης και υλοποίησης της 

βάσης δεδομένων και των σχετικών ερωτημάτων με την χρήση του 

λογισμικού Microsoft Access 2007, καθώς και της δομής της. 

 

4. 1  Συμπεράσματα 
 

Η επεξεργασία των πληροφοριών όσον αφορά τα γεωργικά φάρμακα 

σε συνδυασμό με την σχεδίαση, την υλοποίηση και την διαχείριση της βάσης 

δεδομένων έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από πολύτιμα συμπεράσματα. 

Καταρχήν μια βάση δεδομένων, όπως αυτή που έχει δημιουργηθεί, με 

πλούσιο περιεχόμενο και μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών για τα γεωργικά 

φάρμακα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους γεωργούς που 

αποτελούν τους τελικούς χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, όσο και για τις 

εταιρείες παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης γεωργικών φαρμάκων και 

γενικότερα, προϊόντων φυτοπροστασίας. 

Η  βάση δεδομένων αυτή προσφέρει και στις δύο ομάδες-στόχους 

(target groups) ταχύτητα και ευελιξία με αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας τους, και ταυτόχρονα την 

μείωση του λειτουργικού τους κόστους. 
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Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη βάση δεδομένων δίνει μεγάλη έμφαση 

στην  νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και την έγκριση κυκλοφορίας των 

γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στις βλαβερές επιδράσεις που έχουν τόσο 

στον άνθρωπο, όσο και στο περιβάλλον, την καθιστά ακόμα πιο χρήσιμη και 

κρίσιμη για τους γεωργούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες γεωργικών 

φαρμάκων, καθώς η ορθή χρήση και αξιοποίηση της βάσης δεδομένων 

διασφαλίζει την νόμιμη λειτουργία και δράση τους σύμφωνα με την κείμενη 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, και τους προστατεύει από νομικά 

ατοπήματα που ενδεχομένως θα είχαν σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο 

κόστος.  

 

4. 2 Προτάσεις 
 

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής 

Εργασίας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους γεωργούς που 

εφαρμόζουν τα προϊόντα φυτοπροστασίας, αλλά και τις εταιρείες που 

παράγουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται τα προϊόντα αυτά. 

Η βάση δεδομένων αυτή παρέχει πλούσια και χρήσιμη πληροφόρηση για 

τα γεωργικά φάρμακα για: 

• την μορφή και την σύσταση τους 

• την εταιρεία και την χώρα παραγωγής τους  

• την εταιρεία διάθεσης τους στην αγορά 

• την άδεια κυκλοφορίας τους η οποία επισυνάπτεται σε κάθε γεωργικό 

φάρμακο και μπορεί ο χρήστης να ανατρέξει σε αυτήν ανά πάσα στιγμή 

• την επικινδυνότητα τους 

• τις επιδράσεις που έχουν στον άνθρωπο και στο οικοσύστημα 

Το πλούσιο περιεχόμενο της σε συνδυασμό με την απλή και 

λειτουργική οργάνωση και δομή της, συμβάλλουν καταλυτικά στην δυνατότητα 



 
51 

χρήσης της βάσης δεδομένων σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών μεταξύ των 

οποίων συμπεριλαμβάνονται: 

• αναζήτηση και εύρεση ενός συγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου 

• ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά ενός γεωργικού φαρμάκου 

• πληροφόρηση για την επικινδυνότητα ενός γεωργικού φαρμάκου και την λήψη 

των απαραίτητων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων κατά την χρήση 

τους 

• πληροφόρηση για τις βλαβερές επιδράσεις που έχει ένα γεωργικό φάρμακο 

στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και λήψη των απαραίτητων ενεργειών ώστε 

να περιοριστεί η έκταση και το μέγεθος των βλαβερών επιδράσεων  

• παρακολούθηση της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που διέπουν 

τα γεωργικά φάρμακα  

• παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης των αδειών κυκλοφορίας από τις 

φαρμακευτικές εταιρείες και την λήψη των απαραίτητων ενεργειών για την 

ανανέωση των αδειών τους 

• εκπαίδευση των γεωργών καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού των 

φαρμακευτικών εταιρειών γεωργικών φαρμάκων  
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• http://www.esyf.gr 

• http://www.nath.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Εθνική Νομοθεσία 
 

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται η Ελληνική Νομοθεσία όσον αφορά τα 

γεωργικά φάρμακα ή αλλιώς φυτοπροστατευτικά προϊόντα από το πιο 

πρόσφατο χρονικά θεσπιζόμενο νομοθέτημα προς το πιο παλιό. 

• Υ.Α. 124831 (ΦΕΚ 2466/31-12-07) «για την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων 

κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα» 

• Π.Δ. 50/2007 (ΦΕΚ 52/Α`/6.3.2007) Συμπλήρωση και τροποποίηση 

διατάξεων του π.δ 365/2002 (307/Α) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής 

από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος 

μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα 

και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, ….» όπως ισχύει, σε εκτέλεση 

του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  

• Υ.Α. 122109/2006 (ΦΕΚ 1638/Β`/8.11.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos methyl, triticonazole στο 

παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/39/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 

2006  

• Υ.Α. 119427/2006 (ΦΕΚ 886/Β`/12.7.2006) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας Warfarin στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 115/97 

«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 

(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης 

Ιανουαρίου 2006  
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• Υ.Α. 117798/2006 (ΦΕΚ 602/Β`/15.5.2006) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας Tolyfluanid στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 115/97 

«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 

(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης 

Ιανουαρίου 2006  

• Υ.Α. 117799/2006 (ΦΕΚ 602/Β`/15.5.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Forchlorfenuron και Indoxacarb στο παράρτημα Ι του προεδρικού 

διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 

Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2006  

• Υ.Α. 117735/2006 (ΦΕΚ 554/Β`/4.5.2006) Τροποποίηση των Παραρτημάτων 

I, έως IV και Χ του π.δ 365/2002 (307/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

2006/35/ΕΚ της Επιτροπής και 2006/36/ΕΚ της Επιτροπής  

• Υ.Α. 116183/2006 (ΦΕΚ 304/Β`/14.3.2006) Τροποποίηση του παραρτήματος 

VI του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 2005/25/ΕΚ της Επιτροπής  

• Υ.Α. 116175/2006 (ΦΕΚ 303/Β`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Bifenazate και Milbemectin στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 

προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 

Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2005/85/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005  

• Υ.Α. 116176/2006 (ΦΕΚ 303/Β`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Etoxazole και Tepraloxydin στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 

προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 

Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2005/34/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005  

• Υ.Α. 116177/2006 (ΦΕΚ 303/Β`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών MCPA και MCPB στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού 

διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/57/ΕΚ της 

Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005  

• Υ.Α. 116178/2006 (ΦΕΚ 303/Β`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Chlorothalonil, Chlorotoluron, Cypermethrin, Daminozide και 

Thiophanate –methyl στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού 

διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/53/ΕΚ της 

Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005  

• Υ.Α. 116179/2006 (ΦΕΚ 303/Β`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Tribenuron στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού 

διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/54/ΕΚ της 

Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005  

• Υ.Α. 116180/2006 (ΦΕΚ 303/Βmethyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο 

παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου`/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 
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συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 

2005  

• Υ.Α. 115123/2006 (ΦΕΚ 118/Β`/1.2.2006) Τροποποίηση των παραρτημάτων 

του π.δ 365/2002 (307/Α) V, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/77/ΕΚ 

της Επιτροπής και VII σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/29/ΕΚ του 

Συμβουλίου παράρτημα VII και διορθωτικό  

• Υ.Α. 122949/2005 (ΦΕΚ 665/Β`/18.5.2005) Ανανεώσεις εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων και 

φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2004  

• Υ.Α. 120979/2005 (ΦΕΚ 309/Β`/9.3.2005) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών acetamiprid και thiacloprid στο παράρτημα Ι του προεδρικού 

διατάγματος υπ αριθ 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 

Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2004/99/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2004  

• Υ.Α. 120975/2005 (ΦΕΚ 275/Β`/2.3.2005) Τροποποίηση των Παραρτημάτων 

II, III, IV και V του π.δ 365/2002 (307/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2004/102/ΕΚ της Επιτροπής  

• Υ.Α. 119119/2004 (ΦΕΚ 1177/Β`/2.8.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

2003/82/ΕΚ της Επιτροπής  

• Υ.Α. 106576/2004 (ΦΕΚ 967/Β`/29.6.2004) Δημοσίευση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων σκευασμάτων, που εγκρίθηκαν 

κατά το έτος 2003  
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• Υ.Α. 106565/2004 (ΦΕΚ 967/Β`/29.6.2004) Ανάκληση της οριστικής 

έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) 

PANTER 16/9EC  

• Υ.Α. 106594/2004 (ΦΕΚ 967/Β`/29.6.2004) Ανάκληση εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνα), τα οποία 

περιέχουν ως δραστική ουσία pendimethalin  

• Υ.Α. 90366/2004 (ΦΕΚ 196/Β`/4.2.2004) Διαδικασία έγκρισης μιγμάτων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μια νέα για την ΕΕ δραστική 

ουσία που έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και 

τουλάχιστον μια παλαιά για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση 

καταχώρησης ή μη στο Παρ/μα Ι της οδηγίας αυτής από την Επιτροπή της ΕΕ  

• Υ.Α. 108152/2003 (ΦΕΚ 1230/Β`/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών 2,4-DB, betacylfuthrin, cylfuthrin, iprodione, linuron, maleic 

hydrazine & pendimethalin στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/31/ΕΚ  

• Υ.Α. 108155/2003 (ΦΕΚ 1230/Β`/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών propineb & propyzamide στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, 

διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/39/ΕΚ  

• Υ.Α. 108153/2003 (ΦΕΚ 1230/Β`/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών oxasulfuron, imazamox, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl & 

cyazofamid στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 

του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 2003/23/ΕΚ  
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• Υ.Α. 108114/2003 (ΦΕΚ 1121/Β`/8.8.2003) Διαδικασία και προϋποθέσεις 

εφαρμογής της κ.υ.α 265/02 ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εναρμόνιση 

προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ και της οδηγίας 2001/60/ΕΚ στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα  

• Υ.Α. 250743/2003 (ΦΕΚ 870/Β`/2.7.2003) Αντικατάσταση του 

Παραρτήματος Χ του π.δ 365/02 (Α/307) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 

2003/21/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του π.δ 365/02 

(Α/307) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/22/ΕΚ  

• Υ.Α. 101381/2003 (ΦΕΚ 736/Β`/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας isoproturon στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/18/ΕΚ  

• Υ.Α. 101382/2003 (ΦΕΚ 736/Β`/10.6.2003) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών cinidon ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone florasulfam, metalaxyl-m 

& picolinafen στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 

του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 2002/64/ΕΚ  

• Υ.Α. 101383/2003 (ΦΕΚ 736/Β`/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας deltamethrin στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/5/ΕΚ  

• Υ.Α. 101384/2003 (ΦΕΚ 736/Β`/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας ethofumesate στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 
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οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/37/ΕΚ  

• Υ.Α. 97016/2003 (ΦΕΚ 357/Β`/27.3.2003) Καταχώρηση της δραστικής 

ουσίας 2,4-D στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2001/103/ΕΚ  

• Ν. 3176/2003 (ΦΕΚ 208/Α`/29.8.2003) Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ 

περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά 

προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο  

• Υ.Α. 110095/2002 (ΦΕΚ 1419/Β`/7.11.2002) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών iprovalicarb, prosulfuron και sulfosulfuron στο παράρτημα Ι του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/48/ΕΚ  

• Αποφ. 108244/2002 (ΦΕΚ 1345/Β`/17.10.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μυκητοκτόνων) που έληξαν στις 

31-12-2001  

• Υ.Α. 104136/2002 (ΦΕΚ 1068/Β`/14.8.2002) Ανανέωση εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ανήκουν στις κατηγορίες των 

εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων, λοιπών και μεικτών γεωργικών 

φαρμάκων και έληξαν στις 31-12-2001  

• Υ.Α. 102692/2002 (ΦΕΚ 1010/Β`/2.8.2002) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών glyphosate και η thifensulfuron-methyl στο παράρτημα Ι του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/99/ΕΚ  
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• Υ.Α. 101371/2002 (ΦΕΚ 943/Β`/24.7.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων και 

φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2001  

• Υ.Α. 92433/2002 (ΦΕΚ 416/Β`/5.4.2002) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών amitrole,diquat, pyridate και thiabenzazole στο παράρτημα Ι του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/21/ΕΚ  

• Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ 307/Α`/10.12.2002) Μέτρα προστασίας κατά της 

εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο 

κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά 

προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς 

την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 

93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ 

και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής  

• Υ.Α. 642/26-11-2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

σύμφωνα με την οποία δεν δύναται φυσικό πρόσωπο να είναι ταυτόχρονα 

κάτοχος αδείας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αδείας 

καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

• 

  

Υ.Α. 104120/2002 

• Υ.Α. 89648/2002 (ΦΕΚ 241/Β`/28.2.2002) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/97 «έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής  

(ΦΕΚ 1047/τ. Β’/9-8-2002) Απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας «Καθορισμός παραβόλων για την αξιολόγηση δραστικών ουσιών, την 

χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, την τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας κ.λ.π. 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Γεωργίας» 
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• Υ.Α. 89619/2002 (ΦΕΚ 217/Β`/22.2.2002) Καταχώρηση των δραστικών 

ουσιών acibenzolar-s-methyl, cyclanilide, ferric phosphate, pymetrozine και 

pyrafluten-ethyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2001/87/ΕΚ  

• Υ.Α. 89603/2002 (ΦΕΚ 215/Β`/22.2.2002) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που περιέχουν το δρων συστατικό parathion  

• Υ.Α. 88301/2002 (ΦΕΚ 143/Β`/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας 

Paecilomyces fumosoroseus (Apoka strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC 20874) 

στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2001/47/ΕΚ  

• Υ.Α. 87350/2002 (ΦΕΚ 143/Β`/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 

«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), 

σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/49/ΕΚ  

• Υ.Α. 87348/2002 (ΦΕΚ 143/Β`/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας 

KBR 2738 (fenhexamid) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 

προς την Οδηγία 2001/28/ΕΚ  

• Υ.Α. 103999/2001 (ΦΕΚ 1363/Β`/18.10.2001) Η απαγόρευση και μη 

χρησιμοποίηση πολύ επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
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• Υ.Α. 100831/2001 (ΦΕΚ 1169/Β`/7.9.2001) Ανάκληση εγκρίσεων 

κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που περιέχουν ως δραστική ουσία 

zineb  

• Υ.Α. 95574/2001 (ΦΕΚ 629/Β`/25.5.2001) Δημοσίευση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και βιοκτόνων, που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2000  

• Υ.Α. 91460/2001 (ΦΕΚ 413/Β`/11.4.2001) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που περιέχουν ως δραστική ουσία quintozene  

• Υ.Α. 85533/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(fluroxypyr) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2000/10/ΕΚ  

• Υ.Α. 85534/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(prohexadione calcium) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/50/ΕΚ  

• Υ.Α. 85535/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(triasulfuron) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2000/66/ΕΚ  

• Υ.Α. 85536/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(bentazone) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2000/68/ΕΚ  
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• Υ.Α. 85537/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(metsulfuron-methyl) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 

αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/49/ΕΚ  

• Υ.Α. 85538/2001 (ΦΕΚ 141/Β`/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας 

(esfenvalιrate) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 2000/67/ΕΚ  

• Π.Δ. 264/2000

• Υ.Α. 92261/2000 (ΦΕΚ 508/Β`/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/73/ΕΚ  

 (Φ.Ε.Κ. 217/τ. Α’/11-10-2000) «Καθορισμός των απαιτουμένων 

προσόντων και προϋποθέσεων των φυσικών και νομικών προσώπων για τη 

χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 

• Υ.Α. 92262/2000 (ΦΕΚ 508/Β`/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/80/ΕΚ  

• Υ.Α. 85219/2000 (ΦΕΚ 64/Β`/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/47/ΕΚ  

• Υ.Α. 85220/2000 (ΦΕΚ 64/Β`/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
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προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/1/ΕΚ  

• Υ.Α. 85221/2000 (ΦΕΚ 64/Β`/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 

115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 

συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/73/ΕΚ  

• Υ.Α. 98909/1999 (ΦΕΚ 1252/Β`/17.6.1999) Ανάκληση εγκρίσεων 

κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν ως δρων 

συστατικό DNOC  

• Υ.Α. 80126/1998 (ΦΕΚ 1253/Β`/14.12.1998) Τροποποίηση εγκρίσεων 

κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν ως δρών συστατικό 

chlorpyrifos ως προς τη σήμανση τοξικότητας και στους κινδύνους για τον 

άνθρωπο  

• Υ.Α. 61946/1998 (ΦΕΚ 571/Β`/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν Fenvaterate  

• Υ.Α. 59897/1998 (ΦΕΚ 571/Β`/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν Dinoterb  

• Π.Δ. 290/1998 (ΦΕΚ 209/Α`/9.9.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

96/68/ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου  

• Ν. 2538/1997

• Π.Δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α`/30.5.1997) Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί  

 (ΦΕΚ 242/τ. Α’/1-12-1997) «Τροποποίηση της κείμενης 

νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών 

συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» 
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• Υ.Α. 77060/1996 (ΦΕΚ 623/Β`/25.7.1996) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας 

σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν propham  

• Υ.Α. 329327/2.3.1994

• 

 (ΦΕΚ 169/τ. Β) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

(αφορά Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες ΦΠΠ – Τήρηση Μητρώου και Επιτροπή 

ελέγχου αυτών)  

Υ.Α. 7401/4-5-1990

• Υ.Α. 83345/1988 (ΦΕΚ 599/Β`/24.8.1988) Ετικέτα γεωργικών φαρμάκων, 

καθορισμός και τυποποίηση σήμανσης προφυλάξεων και διάταξης  

 (ΦΕΚ 413/τ.Β΄/5-5-1990) Απόφαση του Υπουργού  

Γεωργίας «Προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούν  τα σκευάσματα γεωργικών 

φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες. Διαδικασία 

έγκρισης και διάθεσης στην αγορά» 

• Υ.Α. 60902/1988 (ΦΕΚ 8/Β`/19.1.1988) Απαγόρευση της θέσεως σε 

κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες  

• Υ.Α. 92477/1987 (ΦΕΚ 436/Β`/19.8.1987) Απαγόρευση της θέσεως στην 

κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες  

• Υ.Α. 92870/1987 (ΦΕΚ 436/Β`/19.8.1987) Απαγόρευση του Captafol  

• Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α`/7.10.1977) Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και 

ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων  

• Π.Δ. 353/1974

• Ν.Δ. 

 (ΦΕΚ 138/τ.Α/18-5-1974) «Περί των απαιτουμένων 

προϋποθέσεων και προσόντων των ενδιαφερομένων δια την χορήγησιν αδείας 

εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων». 

220/1973 (ΦΕΚ 272/τ.Α) «Περί εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών 

φαρμάκων». 
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• Β.Δ. 143/23-2-1967

• 

 (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/9-3-1967) «Περί λήψεως μέτρων 

αναφερομένων εις προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής και χρησιμοποιήσεως 

γεωργικών τινών φαρμάκων»  

N. 2147/5-7-1952   (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/5-6-1952) «Περί προλήψεως και 

καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της  

φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας».   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  Κοινοτική Νομοθεσία 
 

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας όσον αφορά τα γεωργικά φάρμακα ή αλλιώς φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα από την πιο πρόσφατη χρονικά οριζόμενη Κοινοτική Οδηγία προς 

την πιο παλιά.  

 

• 32010L0017R(01) Διορθωτικό στην οδηγία 2010/17/ΕΕ της Επιτροπής, της 

9ης Μαρτίου 2010 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η ουσία malathion ως δραστική ουσία ( ΕΕ L 

60 της 10.3.2010 ), ΕΕ L 113 της 6.5.2010 

 

• 32010D0244 2010/244/: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2010 , 

με την οποία αναγνωρίζεται κατ' αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών 1,4-dimethylnaphthalene και cyflumetofen στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 

2518] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32010L0029 Οδηγία 2010/29/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2010 , 

περί τροποποιήσεως της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου για την 

καταχώριση της δραστικής ουσίας flonicamid (φλονικαμίδη) (IKI-220) (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  

 

• 32010L0028 Οδηγία 2010/28/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία metalaxyl ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  
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• 32010L0027 Οδηγία 2010/27/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία triflumizole ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32010D0164 2010/164/: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2010 , με 

την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που υποβλήθηκαν 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του ελαίου ταγέτη 

και του ελαίου θυμαριού στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1579] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32010L0025 Οδηγία 2010/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2010 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες πενοξουλάμη (penoxsulam), proquinazid και 

spirodiclofen ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32010L0021 Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010 , για 

τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, 

fipronil και imidacloprid (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)    

 

• 32010D0150 2010/150/: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2010 , με 

την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

fenpyrazamine στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1268] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32010L0020 Οδηγία 2010/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2010 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη 

διαγραφή της ουσίας tolylfluanid ως δραστικής ουσίας και την ανάκληση των 

εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω 

ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010L0017 Οδηγία 2010/17/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2010 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθεί η ουσία malathion ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010L0015 Οδηγία 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2010 , για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η 

ουσία φλουοπικολίδιο (fluopicolide) ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010L0014 Οδηγία 2010/14/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία heptamaloxyloglucan ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010D0132 2010/132/: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2010 , με 

την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του στελέχους 

T34 Trichoderma asperellum και isopyrazam στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1099] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010L0002 Οδηγία 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2010 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά την 
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επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας chlormequat (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32010R0078 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 78/2010 της Επιτροπής, της 27ης 

Ιανουαρίου 2010 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 

όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και την περίοδο που χορηγείται στην Αρχή 

σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία για την έγκριση των πορισμάτων της σχετικά 

με την καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0160 Οδηγία 2009/160/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2009 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία 2-phenylphenol ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0887 2009/887/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας bifenthrin στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2009) 9196] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0874 ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τη 

διόρθωση της οδηγίας 2003/23/ΕΚ με την οποία τροποποιείται η οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι imazamox, 

oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl και cyazofamid ως 

δραστικές ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9349] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0860 2009/860/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας triazoxide στο παράρτημα I της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2009) 9271] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0859 2009/859/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας diphenylamine στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2009) 9262] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32009L0155 Οδηγία 2009/155/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το 

απαιτούμενο επίπεδο καθαρότητας της δραστικής ουσίας metazachlor (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0154 Οδηγία 2009/154/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία cyflufenamid ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0153 Οδηγία 2009/153/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 

, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή ονομασία και την καθαρότητα υδρολυμένων 

πρωτεϊνών ως δραστικής ουσίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32009L0152 Οδηγία 2009/152/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 
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λήξη της ημερομηνίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας carbendazim 

στο παράρτημα I (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32009L0146 Οδηγία 2009/146/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009 

, για τη διόρθωση της οδηγίας 2008/125/ΕΚ σχετικά με την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να συμπεριληφθούν οι ουσίες 

φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο, φωσφορούχο μαγνήσιο, cymoxanil, 

dodemorph, μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, metamitron, 

sulcotrione, tebuconazole και triadimenol (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009R1107 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 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 

 

• 32009D0715 2009/715/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας chlorthal-dimethyl στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6431] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0700 2009/700/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Σεπτεμβρίου 

2009 , με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

ουσίας bixafen στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6771] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32009L0117 Οδηγία 2009/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ώστε να καταχωριστεί το 

παραφινέλαιο CAS 8042-47-5 ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0116 Οδηγία 2009/116/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ώστε να καταχωριστούν τα 

παραφινέλαια CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 και CAS 97862-82-3 ως 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32009D0685 2009/685/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 

2009 , σχετικά με τη διόρθωση της οδηγίας 2002/48/ΕΚ για την τροποποίηση 

της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση των ουσιών 

iprovalicarb, prosulfuron και sulfosulfuron ως δραστικών ουσιών 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6612] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0115 Οδηγία 2009/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία methomyl ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0617 2009/617/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση του παραφινέλαιου CAS 64742-54-7 στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6305] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32009D0616 2009/616/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση του λαδιού πετρελαίου CAS 92062-35-6 

στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση 

των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω 

ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6303] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0562 2009/562/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας metam στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32009L0082 Οδηγία 2009/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ώστε να καταχωριστεί η ουσία 

tetraconazole ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ ) 

 

• 32009D0535 2009/535/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009 , 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του BAS 650 F 

στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2009) 5369] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32009L0077 Οδηγία 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2009 , για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν 

οι ουσίες chlorsulfuron, cyromazine, dimethachlor, etofenprox, lufenuron, 

penconazole, tri-allate και triflusulfuron ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32009L0070 Οδηγία 2009/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2009 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες difenacoum, didecyldimethylammonium chloride και 

sulfur ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0464 2009/464/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2009 

, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

fluopyram στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 4437] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0438 2009/438/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2009 , 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της ουσίας 

πορτοκαλέλαιο στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 4232] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0051 Οδηγία 2009/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2009 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά την 

προδιαγραφή της δραστικής ουσίας nicosulfuron (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32008L0113R(02) Διορθωτικό στην οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 

8ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν ορισμένοι μικροοργανισμοί ως δραστικές 

ουσίες ( ΕΕ L 330 της 9.12.2008 ) 
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• 32009L0037 Οδηγία 2009/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2009 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό να 

συμπεριληφθούν οι ουσίες chlormequat, propaquizafop, quizalofop-P, 

teflubenzuron, zeta-cypermethrin και οι ενώσεις χαλκού στις δραστικές ουσίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009L0025 Οδηγία 2009/25/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2009 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση 

της δραστικής ουσίας pyraclostrobin (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0241 2009/241/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2009 

, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας triflumuron στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2009) 1681] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32009L0011 Οδηγία 2009/11/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2009 

, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

συμπεριληφθούν οι ουσίες bensulfuron, sodium 5- nitroguaiacolate, sodium o-

nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate και tebufenpyrad ως δραστικές 

ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32009D0065 2009/65/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση του 2-Ναφθυλοξυοξικού οξέος στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 204] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32009D0028 2009/28/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 

2009 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας flurprimidol στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 8967] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32009D0009 2009/9/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 

, σχετικά με τη μη καταχώριση της νικοτίνης στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 7714] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32008D0986 2008/986/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας antraquinone στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8133] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0967 2008/967/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση του μονοξειδίου του άνθρακα στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8077] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0127 Οδηγίας 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 

2008 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 
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συμπεριληφθούν διάφορες δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008L0125 Οδηγία 2008/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008 

, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 91/414/ΕΟΚ, ώστε 

να συμπεριληφθούν οι ουσίες φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο, 

φωσφορούχο μαγνήσιο, cymoxanil, dodemorph, μεθυλεστέρας του 2,5-

διχλωροβενζοϊκού οξέος, metamitron, sulcotrione, tebuconazole και 

triadimenol (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32008D0953 2008/953/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 

2008 , με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών Aureobasidium pullulans και φωσφονικό δινάτριο στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 

7709] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32008L0116 Οδηγία 2008/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την 

καταχώριση των ουσιών aclonifen, imidacloprid και metazachlor ως δραστικών 

ουσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0943 2008/943/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση του οστελαίου στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 8083] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32008D0941 2008/941/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο 
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παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7803] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0937 2008/937/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση του θειικού οξέος στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 7612] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 
• 32008D0934 2008/934/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7637] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 
• 32008L0113 Οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν ορισμένοι μικροοργανισμοί ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32008D0902 2008/902/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας napropamide στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6281] ((Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)) 
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• 32008L0108 Οδηγία 2008/108/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2008 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazole και 

mepiquat ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 
• 32008L0107 Οδηγία 2008/107/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2008 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες abamectin, epoxiconazole, fenpropimorph, 

fenpyroximate και tralkoxydim ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32008D0865 2008/865/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας chlorate στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 6587] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32008D0832 2008/832/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας bromuconazole στο παράρτημα 

I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6290] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0819 2008/819/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας butralin στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 
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[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6066] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0791 2008/791/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 

2008 , σχετικά με τη διόρθωση της οδηγίας 2008/40/ΕΚ για την τροποποίηση 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση των ουσιών 

amidosulfuron και nicosulfuron ως δραστικών ουσιών [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2008) 5703] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32008D0782 2008/782/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 

2008 , σχετικά με τη διόρθωση της οδηγίας 2007/5/ΕΚ για την τροποποίηση 

της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες 

καπτάν, φολπέτ, φορμετανάτη και μεθειοκάρβη ως δραστικές ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5583] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0771 2008/771/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας buprofezin στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 5109] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32008D0770 2008/770/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας tricyclazole στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5108] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  
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• 32008D0769 2008/769/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας propanil στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5107] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0768(01) 2008/768/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής 

Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών Beauveria 

brongniartii και υπερμαγγανικό κάλιο στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2008) 5106] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0764 2008/764/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας dicofol στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5105] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0091 Οδηγία 2008/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία diuron ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0754 2008/754/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας dichlobenil στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 
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[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5077] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0753 2008/753/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση του βρωμιούχου μεθυλίου στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 5076] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32008D0748 2008/748/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας triflumizole στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 5075] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32008D0745 2008/745/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας cyanamide στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2008) 5087] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0744 2008/744/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 

2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας dicloran στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 5086] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32008D0743(01) 2008/743/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης 

Σεπτεμβρίου 2008 , για μη καταχώριση της ουσίας diniconazole-M στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5068] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0742(01) 2008/742/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης 

Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας propachlor στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των 

εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5064] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0740 2008/740/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 

2008 , με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

ουσίας spinetoram στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4965] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008R0848 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 848/2008 της Επιτροπής, της 28ης 

Αυγούστου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 

και της απόφασης 2003/565/ΕΚ όσον αφορά τη χρονική περίοδο που 

προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0656 2008/656/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2008 

, για το αποδεκτό των κοινοποιήσεων σχετικά με την ανανέωση της καταχώρισης 

των δραστικών ουσιών azimsulfuron, azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, 
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kresoxim-methyl, prohexadion-calcium και spiroxamin στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάρτιση του καταλόγου των 

κοινοποιούντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3855] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0599 2008/599/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2008 , 

με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

ουσίας Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3322] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0070 Οδηγία 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2008 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία tritosulfuron ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008D0566 2008/566/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2008 , 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών phosphane και thiencarbazone στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3216] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

•  

• 32008D0565 2008/565/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 

, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

στελέχους Fe 9901 της ουσίας Paecilomyces fumosoroseus και του στελέχους 

I-1237 της ουσίας Trichoderma atroviride στο παράρτημα I της οδηγίας 
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91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3114] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0069 Οδηγία 2008/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2008 , για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την καταχώριση των 

ουσιών clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, imazaquin, 

lenacil, oxadiazon, picloram και pyriproxyfen ως δραστικών ουσιών (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0066 Οδηγία 2008/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin και 

quinoclamine ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32008R0416 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 416/2008 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 

2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 όσον αφορά 

την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας metalaxyl σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 32008D0317 2008/317/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2008 

, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας rotenone, του εκχυλίσματος από 

equisetum και της υδροχλωρικής κινίνης στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2008) 1293] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32008D0296 2008/296/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008 

, σχετικά με τη μη καταχώριση του azocyclotin, του cyhexatin και του 

thidiazuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την 

ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις 

εν λόγω δραστικές ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1187] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0045 Οδηγία 2008/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008 , για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας metconazole (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0044 Οδηγία 2008/44/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ούτως ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, 

Paecilomyces lilacinus και prothioconazole ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0041 Οδηγία 2008/41/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2008 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί το chloridazon ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008L0040 Οδηγία 2008/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την 

καταχώριση των ουσιών amidosulfuron και nicosulfuron ως δραστικών ουσιών 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32008R0033 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης 

Ιανουαρίου 2008 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 
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91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας 

διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο 

πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν 

λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32008D0020 2008/20/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 

2007 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών ipconazole και maltodextrin στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6479] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 02008R0033-20100129 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής της 

17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και 

ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν 

στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν 

λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02008L0125-20091128 Οδηγία 2008/125/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης 

Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 

91/414/ΕΟΚ, ώστε να συμπεριληφθούν οι ουσίες φωσφορούχο αργίλιο, 

φωσφορούχο ασβέστιο, φωσφορούχο μαγνήσιο, cymoxanil, dodemorph, 

μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, metamitron, sulcotrione, 

tebuconazole και triadimenol (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  
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• 02008L0113-20090501 Οδηγία 2008/113/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης 

Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν ορισμένοι μικροοργανισμοί ως δραστικές 

ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02008L0040-20081011 Οδηγία 2008/40/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης 

Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με 

σκοπό την καταχώριση των ουσιών amidosulfuron και nicosulfuron ως 

δραστικών ουσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007L0076 Οδηγία 2007/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες fludioxonil, clomazone και prosulfocarb ως δραστικές 

ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32007R1313 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1313/2007 της Επιτροπής, της 8ης 

Νοεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 

σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 

2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την ουσία metalaxyl, 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2024/2006 όσον αφορά την κατάργηση της 

παρέκκλισης σχετικά με την ουσία metalaxyl (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0669 2007/669/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 

2007 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών Adoxophyes orana granulovirus , amisulbrom, emamectin, pyridalil και 

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4647] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  
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• 32007D0629 2007/629/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 

2007 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας trifluralin στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 4282] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32007D0628 2007/628/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 

2007 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας methomyl στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 4258] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32007D0619 2007/619/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 

2007 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας 1,3-διχλωροπροπένιο στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4281] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0615 2007/615/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 

2007 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας benfuracarb στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 4285] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )  

 

• 32007R1095 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 της Επιτροπής, της 20ής 

Σεπτεμβρίου 2007 , που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη 
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θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του 

προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 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 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

) 

 

• 32007L0052 Οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2007 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες ethoprophos, pirimiphos-methyl και fipronil ως 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32007D0560 2007/560/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 

2007 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών χλωραντρανιλιπρόλ, επταμαλοξυγλουκάν, σπειροτετραμάτ και του 

πυρηνικού πολυεδρικού ιού Helicoverpa armigera στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3669] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32007D0553 2007/553/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 

2007 , σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών δισόξινο θειικό μονοκαρβαμίδιο 

και ντιμεθιπίν στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 

τις εν λόγω δραστικές ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3646] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007L0050 Οδηγία 2007/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2007 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 
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καταχωρισθούν οι beflubutamid και Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis 

virus ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0452 2007/452/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007 

, για τη διόρθωση της οδηγίας 2006/132/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία procymidone ως 

δραστική ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3066] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007R0737 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 737/2007 της Επιτροπής, της 27ης 

Ιουνίου 2007 , για τη θέσπιση της διαδικασίας ανανέωσης της καταχώρισης μιας 

πρώτης ομάδας δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου και για την κατάρτιση του καταλόγου των ουσιών αυτών (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0442 2007/442/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007 

, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2576] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32007D0437 2007/437/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2007 

, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας haloxyfop-R στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2548] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32007D0428 2007/428/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007 

, όσον αφορά τη μη καταχώριση της ουσίας καντουσαφός στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 2511] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0417 2007/417/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας diuron στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2468] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32007D0416 2007/416/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας καρμποφουράν στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 2467] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0415 2007/415/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας carbosulfan στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2463] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32007R0647 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 647/2007 της Επιτροπής, της 12ης 

Ιουνίου 2007 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη 

θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του 

προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 
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91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32007D0396 2007/396/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2007 , 

για κατάργηση της απόφασης 2004/409/ΕΚ με την οποία αναγνωρίζεται 

καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με 

σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της ουσίας ethaboxam στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 

2336] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0393 2007/393/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας διαζινόν στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 2339] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0392 2007/392/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας oxydemeton-methyl στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2098] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0389 2007/389/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας malathion στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2337] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  
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• 32007D0387 2007/387/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας dichlorvos στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2338] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32007D0380 2007/380/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2007 , 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του στελέχους Ο 

Candida oleophila στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2213] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32007D0379 2007/379/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας fenitrothion στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2164] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 32007L0031 Οδηγία 2007/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2007 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την 

επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας fosthiazate (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0366 2007/366/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση του thiodicarb στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την αφαίρεση των αδειών για τα 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 2165] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32007D0356 2007/356/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας trichlorfon στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω ουσία [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2007) 2096] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32007D0355 2007/355/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2007 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας καρμπαρύλ στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2007) 2093] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32007D0277 2007/277/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 

2007 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

pyroxsulam στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1698] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32007L0025 Οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2007 , 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου προκειμένου να 

καταχωριστούν οι ουσίες dimethoate, dimethomorph, glufosinate, metribuzin, 

phosmet και propamocarb ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32007L0021 Οδηγία 2007/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2007 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ όσον αφορά τις ημερομηνίες 

λήξης των προθεσμιών για την καταχώριση των δραστικών ουσιών 

azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, 

prohexadion-calcium και fluroxypyr στο παράρτημα Ι (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ) 

 

• 32007L0006 Οδηγία 2007/6/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2007 , 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad και 

thiamethoxam ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ ) 

 

• 32007L0005 Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2007 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες καπτάν, φολπέτ, φορμετανάτη και μεθειοκάρβη ως 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )  

 

• 02007L0005-20071001 Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης 

Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες καπτάν, φολπέτ, φορμετανάτη και 

μεθειοκάρβη ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32006D0966 2006/966/ΕΚ: Αποφαση της Επιτροπης, της 18ης Δεκεμβρίου 

2006 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας alachlor στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6567] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32006R2024 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/2006 της Επιτροπής, της 22ας 

Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων κατά παρέκκλιση από 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και από τις αποφάσεις 98/270/ΕΚ, 

2002/928/ΕΚ, 2003/308/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/141/ΕΚ, 2004/247/ΕΚ, 

2004/248/ΕΚ, 2005/303/ΕΚ και 2005/864/ΕΚ όσον αφορά τη συνεχιζόμενη 

χρήση φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες 

οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, λόγω 

της προσχώρησης της Ρουμανίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32006D1010 ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006 , 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας phosalone στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2006) 6897] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D1009 2006/1009/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 

2006 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας dimethenamid στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων 

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6895] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006R1980 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1980/2006 της Επιτροπής, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και των αποφάσεων 2001/245/ΕΚ, 

2002/928/ΕΚ και 2006/797/ΕΚ όσον αφορά τη συνέχιση της χρήσης 

ορισμένων δραστικών ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0927 2006/927/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 

2006 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

ουσίας flubendiamide στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 6457] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0136 Οδηγία 2006/136/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία dinocap ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32006L0135 Οδηγία 2006/135/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία carbendazim ως δραστική ουσία Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 32006L0134 Οδηγία 2006/134/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία fenarimol ως δραστική ουσία Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 
• 32006L0133 Οδηγία 2006/133/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία flusilazole ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32006L0132 Οδηγία 2006/132/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία procymidone ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0131 Οδηγία 2006/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία methamidophos ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0806 2006/806/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 

2006 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

ουσίας orthosulfamuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5539] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0797 2006/797/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 

2006 , σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών αμιδοσουλφονικό αμμώνιο, 

εξακοναζόλη, τετραθειοανθρακικό νάτριο και 8-υδροξυκινολίνη στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5535] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0085 Οδηγία 2006/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες fenamiphos και ethephon ως δραστικές ουσίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32006L0076 Οδηγία 2006/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 

2006 , για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας χλωροθαλονίλης (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0075 Οδηγία 2006/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2006 

, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία dimoxystrobin ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0589 2006/589/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 

2006 , με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών aviglycine HCl, mandipropamid και meptyldinocap στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 

3858] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 32006D0586 2006/586/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 

2006 , με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών chromafenozide, halosulfuron, tembotrione, valiphenal και Zucchini 

yellow mosaic virus (ασθενές στέλεχος) στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3820] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0074 Οδηγία 2006/74/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil και 

triclopyr ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32006L0064 Οδηγία 2006/64/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2006 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες clopyralid, cyprodinil, fosetyl και trinexapac ως 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0517 2006/517/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006 , 

με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

metaflumizone στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3238] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0041 Οδηγία 2006/41/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2006 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες clothianidin και pethoxamid ως δραστικές ουσίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0045 Οδηγία 2006/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2006 , για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

προδιαγραφές της δραστικής ουσίας propoxycarbazone (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006D0302 2006/302/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 

2006 , σχετικά με τη μη συμπερίληψη του metabenzthiazuron στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1653] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32006L0039 Οδηγία 2006/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl 

και triticonazole ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0019 Οδηγία 2006/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2006 

, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία 1-methylcyclopropene ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0016 Οδηγία 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία oxamyl ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0010 Οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την 

καταχώριση των ουσιών forchlorfenuron και indoxacarb ως δραστικών ουσιών 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0006 Οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία tolylfluanid ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32006L0005 Οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2006 , 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία warfarin ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 02006R2024-20030502 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/2006 της Επιτροπής 

της 22ας Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων κατά 

παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και από τις αποφάσεις 

98/270/ΕΚ, 2002/928/ΕΚ, 2003/308/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/141/ΕΚ, 

2004/247/ΕΚ, 2004/248/ΕΚ, 2005/303/ΕΚ και 2005/864/ΕΚ όσον αφορά τη 

συνεχιζόμενη χρήση φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ορισμένες 

δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ, λόγω της προσχώρησης της Ρουμανίας (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 02006L0132-20070101 Οδηγία 2006/132/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης 

Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία procymidone ως δραστική ουσία 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02006D0797-20070101 Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2006 

σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών αμιδοσουλφονικό αμμώνιο, 

εξακοναζόλη, τετραθειοανθρακικό νάτριο και 8-υδροξυκινολίνη στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5535] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/797/ΕΚ) 

 

• 02006D0589-20080329 Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των ουσιών 

aviglycine HCl, mandipropamid και meptyldinocap στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3858] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/589/ΕΚ) 
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• 32005D0864 2005/864/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 

2005 , σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας endosulfan στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την ανάκληση των εγκρίσεων 

για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4611] Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 32005D0788 2005/788/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 

2005, για μη καταχώριση της ουσίας naled στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2005) 4351] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 2005D0778 2005/778/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 

2005, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

αμινοπυραλιδίου και φλουοπικολιδίου στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4535] (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005D0751 2005/751/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 

2005, με την οποία αναγνωρίζεται, κατ’ αρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

ουσιών ασκορβικό οξύ, ιωδιούχο κάλιο και θειοκυανικό κάλιο στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2005) 4025] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005L0072 Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την 
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καταχώριση των ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb 

και metiram ως δραστικών ουσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32005L0058 Οδηγία 2005/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 

2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες bifenazate και milbemectin ως δραστικές ουσίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005L0057 Οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 

2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν τα MCPA και MCPB ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005L0054 Οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 

2005, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθεί η tribenuron ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005L0053 Οδηγία 2005/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 

2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθούν οι chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide και 

thiophanate-methyl ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005R1335 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1335/2005 της Επιτροπής, της 12ης 

Αυγούστου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 

και των αποφάσεων 2002/928/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/140/ΕΚ, 

2004/247/ΕΚ και 2005/303/ΕΚ όσον αφορά τη χρονική περίοδο που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου και τη συνεχιζόμενη χρήση ορισμένων ουσιών που δεν 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας αυτής (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005D0487 2005/487/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2005, 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας triazamate στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία αυτή [κοινοποιηθείσα υπό 

τον αριθμό Ε(2005) 1960] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005D0459 2005/459/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2005, 

με την οποία αναγνωρίζεται κατ' αρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

pinoxaden στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1839] Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 32005L0034 Οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2005, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

συμπεριληφθούν οι ουσίες etoxazole και tepraloxydim ως δραστικές ουσίες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32005D0303 2005/303/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 

2005, σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών κρεσόλη, διχλωροφαίνη, 

ιμαζαμεθαβένζη, κασουγαμικίνη και πολυοξίνη στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2005) 975] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32005L0025 Οδηγία 2005/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2005 για 

την τροποποίηση του παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μικροοργανισμούς (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

 

• 32005R0396 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής 

προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

ΣυμβουλίουΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

 

• 32005L0003 Οδηγία 2005/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2005, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozide και s-

metolachlor ως δραστικές ουσίεςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ  

 

• 32005L0002 Οδηγία 2005/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2005, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου προκειμένου να 

καταχωριστούν η Ampelomyces quisqualis και η Gliocladium catenulatum ως 

δραστικές ουσίεςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 02005R0396-20080410 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα 

όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 

φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 



 
109 

• 02005R0396-20060222 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα 

όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 

φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ)  

 

• 02005D0303-20050820 Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2005 

σχετικά με τη μη καταχώριση των ουσιών κρεσόλη, διχλωροφαίνη, 

ιμαζαμεθαβένζη, κασουγαμικίνη και πολυοξίνη στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2005) 975] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) (2005/303/ΕΚ) 

 

• 32004R2229 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 ΣυμβουλίουΚείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ  

 

• 32004D0686 2004/686/: 2004/686/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης 

Σεπτεμβρίου 2004, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των 

φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη 

καταχώριση της προκιναζίδης, του IKI-220 (φλονικαμίδη) και της γ-

κυαλοθρίνης στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 3384]Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 
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• 32004L0099 Οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2004, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες acetamiprid και thiacloprid ως δραστικές 

ουσίες(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32004D0409R(01) Διορθωτικό στην απόφαση 2004/409/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 26ης Απριλίου 2004, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα 

των φακέλων που υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την 

ενδεχόμενη καταχώριση του ethaboxam στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 30.4.2004) 

 

• 32004L0066 Οδηγία 2004/66/EK του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, 

για την προσαρμογή των οδηγιών 1999/45/EΚ, 2002/83/EΚ, 2003/37/EΚ και 

2003/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 

οδηγιών 77/388/EΟΚ, 91/414/EΟΚ, 96/26/EΚ, 2003/48/EΚ και 2003/49/EΚ 

του Συμβουλίου, στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, 

της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της γεωργίας, της πολιτικής μεταφορών και 

της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 

Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας 

 

• 32004D0409 2004/409/ΕΚ:Αποφαση της Επιτροπης της 26ης Απριλίου 2004 

με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του 

ethaboxam στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• 32004L0071 Οδηγία 2004/71/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθεί η 

Pseudomonas chlororaphis ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32004R0835 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 835/2004 της Επιτροπής, της 28ης 

Απριλίου 2004, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 και 

των αποφάσεων 2002/928/ΕΚ, 2004/129/ΕΚ, 2004/247/ΕΚ και 

2004/248/ΕΚ όσον αφορά τη συνεχιζόμενη χρήση ορισμένων δραστικών ουσιών 

που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, λόγω της 

προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της 

Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της 

Σλοβενίας και της Σλοβακίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32004L0062 Οδηγία 2004/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστεί η ουσία mepanipyrim ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32004D0401 2004/401/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 

2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας mefluidide στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 

1513]  

 

• 32004L0060 Οδηγία 2004/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθεί η quinoxyfen ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32004L0058 Οδηγία 2004/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 
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καταχωρισθούν οι α-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, 

ioxynil και η phenmedipham ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32004D0248 2004/248/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 

2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας atrazine στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2004) 731] 

 

• 32004D0247 2004/247/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 

2004, για τη μη καταχώριση της ουσίας simazine στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2004) 727]  

 

• 32004L0030 Οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωριστούν οι ουσίες βενζοϊκό οξύ, flazasulfuron και pyraclostrobin ως 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32004L0020 Οδηγία 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2004, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί το 

chlorpropham ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32004D0141 2004/141/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 

2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας amitraz στο παράρτημα I της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2004) 332] 

 

• 32004D0140 2004/140/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 

2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας fenthion στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2004) 313] 

 

• 32004D0131 2004/131/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 

2004, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του FEN 

560 και του penoxsulam στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2004) 274] 

 

• 32004D0129 2004/129/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 

2004, σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις 

δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152] 

 

• 02004R2229-20070928 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 
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άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02004R2229-20070705 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 (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02004L0060-20040901 Οδηγία 2004/60/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης 

Απριλίου 2004 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε 

να καταχωρισθεί η quinoxyfen ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02004D0248-20040501 Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας atrazine στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 731] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/248/ΕΚ) 

 

• 02004D0247-20050820 Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004 για 

τη μη καταχώριση της ουσίας simazine στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 727] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/247/ΕΚ) 

 

• 02004D0247-20040501 Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004 για 

τη μη καταχώριση της ουσίας simazine στο παράρτημα I της οδηγίας 
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91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 727] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/247/ΕΚ)  

 

• 02004D0140-20050820 Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2004 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας fenthion στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 313] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/140/ΕΚ) 

 

• 02004D0129-20050820 Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2004 

σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/129/ΕΚ)  

 

• 02004D0129-20040501 Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2004 

σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/129/ΕΚ) 

 

• 32003L0119 Οδηγία 2003/119/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθούν οι mesosulfuron, propoxycarbazone και zoxamide ως δραστικές 

ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32003D0850 2003/850/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 

2003, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση του 

BAS 670H και του silver thiosulphate στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4470] 

 

• 32003L0112 Οδηγία 2003/112/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2003, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθεί το paraquat ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003L0084 Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 

2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθούν οι flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, 

picoxystrobin, fosthiazate και silthiofam ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003L0082 Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 

τυποποιημένες φράσεις για ειδικούς κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα 

ασφαλείας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003L0081 Οδηγία 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθούν οι molinate, thiram και ziram ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 



 
117 

 

• 32003D0636 2003/636/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 

2003, με την οποία αναγνωρίζεται, κατ' αρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των 

potassium phosphite, acequinocyl και cyflufenamid στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3128] 

 

• 32003L0079 Οδηγία 2003/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2003, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθεί η Coniothyrium minitans ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003D0565 2003/565/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2003, 

σχετικά με την παράταση του χρονικού διαστήματος του προβλεπόμενου στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 

2692] 

 

• 32003L0070 Οδηγία 2003/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2003, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν 

οι mecoprop, mecoprop-P, και propiconazole ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003L0068 Οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν 

οι trifloxystrobin, carfentrazone ethyl, mesotrione, fenamidone και 

isoxaflutole ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 32003L0039 Οδηγία 2003/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2003, περί 

τροποποιήσεως της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρισθούν οι propineb και propyzamide ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003D0308 2003/308/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2003, 

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας metalaxyl στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2003) 1421] 

 

• 32003D0305 2003/305/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2003, με 

την οποία αναγνωρίζεται, κατ' αρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των sulfuryl 

fluoride, bispyribac sodium και paecilomyces lilacinus στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1426]  

 

• 32003L0031 Οδηγία 2003/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2003, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν 

οι 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodione, linuron, maleic hydrazide και 

pendimethalin ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

• 32003D0219 2003/219/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 

2003, για τη μη καταχώριση της ουσίας acephate στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 
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φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2003) 868] 

 

• 32003L0023 Οδηγία 2003/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2003, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθούν οι imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, 

oxadiargyl και cyazofamid ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32003D0199 2003/199/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 

2003, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας aldicarb στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία 

 

• 32003D0166 2003/166/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2003, 

για τη μη καταχώρηση της ουσίας parathion-methyl στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2003) 724] 

 

• 32003D0105 2003/105/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 

2003, με την οποία αναγνωρίζεται, κατ' αρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των 

spiromesifen και metrafenone στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2003) 530] 
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• 32003D0035 2003/35/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 

2003, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των 

benalaxyl-M, benthiavalicarb, 1-methylcyclopropene, prothioconazole και 

fluoxastrobin στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 

5575] 

 

• 32003L0005 Οδηγία 2003/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, 

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθεί η deltamethrin ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02003L0084-20040518 Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης 

Σεπτεμβρίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του 

Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, 

dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate και silthiofam ως δραστικές 

ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02003L0079-20040510 Οδηγία 2003/79/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης 

Αυγούστου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου 

ώστε να καταχωρηθεί η Coniothyrium minitans ως δραστική ουσία (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 02003L0068-20040518 Οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 

2003 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθούν οι trifloxystrobin, carfentrazone ethyl, mesotrione, 

fenamidone και isoxaflutole ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 02003L0023-20091202 Οδηγία 2003/23/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης 

Μαρτίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

ώστε να καταχωρηθούν οι imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, 

foramsulfuron, oxadiargyl και cyazofamid ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 02003D0565-20080905 Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2003 

σχετικά με την παράταση του χρονικού διαστήματος του προβλεπόμενου στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 2692] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2003/565/ΕΚ) 

 

• 32002D0949 2002/949/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 

2002, για τη μη καταχώρηση της ουσίας αζαφαινιδίνη στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 4781] 

 

• 32002D0928 2002/928/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 

2002, σχετικά με τη μη καταχώρηση της ουσίας benomyl στο παράρτημα I της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αﾁιθμό 

Ε(2002) 4534] 

 

• 32002R2076 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής, της 20ής 

Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη καταχώριση ορισμένων 

δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας και την ανάκληση των 
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εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32002L0081 Οδηγία 2002/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2002, 

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθεί η flumioxazine ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32002R1490 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής, της 14ης 

Αυγούστου 2002, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 

της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32002D0593 2002/593/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2002, 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των spirodiclofen 

και dimoxystrobin στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 

2693] 

 

• 32002L0064 Οδηγία 2002/64/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2002, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν 

οι cinidon ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m και 

picolinafen ως δραστικές ουσίες 

 

• 32002R1112 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 της Επιτροπής, της 20ής 

Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της 

τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 
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παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32002D0479 2002/479/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της fentinhydroxide στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2002) 2207] 

 
• 32002D0478 2002/478/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της fentin acetate στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2002) 2199] 

 

• 32002L0048 Οδηγία 2002/48/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2002, για 

την τροποποίηση της οδηγίας αριθ. 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να 

καταχωρηθούν ως δραστικές ουσίες οι iprovalicarb, prosulfuron και 

sulfosulfuron 

 

• 32002L0037 Οδηγία 2002/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2002, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για να καταχωρηθεί 

η ethofumesate ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

 

• 32002D0311 2002/311/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 

2002, περί καταργήσεως της απόφασης 1999/462/EΚ για την αναγνώριση, 

καταρχήν, της πληρότητας του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση 
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ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της ουσίας alanycarbe στο παράρτημα I 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 1522] 

 

• 32002D0305 2002/305/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 

2002, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των 

clothianidin και Pseudozyma flocculosa στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 1434] 

 

• 32002D0268 2002/268/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2002, 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των nicobifen, 

tritosulfuron και bifenazate στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2002) 1306] 

 

• 32002L0018 Οδηγία 2002/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 

2002, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

ώστε να καταχωρηθεί η isoproturon ως δραστική ουσία 

 

• 02002R2076-20080905 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 
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και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R2076-20070101 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 

και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R2076-20050820 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 

και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R2076-20041021 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 

και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R2076-20040501 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 

και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 02002R2076-20030802 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2002 της Επιτροπής 

της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη 

καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας 

και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

περιέχουν τις ουσίες αυτές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R1490-20070928 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής της 

14ης Αυγούστου 2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R1490-20041015 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής της 

14ης Αυγούστου 2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 02002R1490-20030626 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής της 

14ης Αυγούστου 2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 02002L0048-20090903 Οδηγία 2002/48/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 

2002 για την τροποποίηση της οδηγίας αριθ. 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε 

να καταχωρηθούν ως δραστικές ουσίες οι iprovalicarb, prosulfuron και 

sulfosulfuron 

 

• 32001D0861 2001/861/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 

2001, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση των 

laminarin και novaluron στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2001) 3761] 

 

• 32001L0103 Οδηγία 2001/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2001, 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

ώστε να καταχωρηθεί το 2,4 διχλωροφενοξυ-οξικό οξύ (2,4-D) ως δραστική 

ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32001D0810 2001/810/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 

2001, σχετικά με την απόφαση περί ενδεχόμενης καταχωρήσεως ορισμένων 

δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 

3685] 

 

• 32001L0099 Οδηγία 2001/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2001, 

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

ώστε να καταχωρηθεί η glyphosate και η thifensulfuron-methyl ως δραστική 

ουσία 
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• 32001L0087 Οδηγία 2001/87/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2001, 

για τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να 

καταχωρηθούν το acibenzolar-s-methyl, cyclanilide, ferric phosphate, 

pymetrozine και pyraflufen-ethyl ως δραστικές ουσίες 

 

• 32001D0697 2001/697/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 

2001, σχετικά με τη μη καταχώρηση του chlorfenapyr στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 2617] 

 

• 32001D0679 2001/679/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 

2001, σχετικά με την απόφαση περί ενδεχόμενης καταχώρησης ορισμένων 

δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 

2495] 

 

• 32001D0626 2001/626/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2001, 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση της ουσίας 

Pethoxamide στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 

2386] 

 

• 32001D0520 2001/520/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2001, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση του παραθείου στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 



 
129 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2001) 1772] 

 

• 32001L0049 Οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2001, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να 

καταχωρηθεί η DPX ΚΕ 459 (flupyrsulfuron methyl) ως δραστική ουσία 

 

• 32001L0047 Οδηγία 2001/47/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2001, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να 

καταχωρηθεί η Paecilomyces fumosoroseus (Apopka strain 97, PFR 97 ή CG 

170, ATCC20874) ως δραστική ουσία 

 

• 32001L0036 Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2001, για 

την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32001D0385 2001/385/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για 

λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση της RH 2485 

(methoxyfenozide) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 

1179] 

 

• 32001L0028 Οδηγία 2001/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2001, για 

την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
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σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να 

καταχωρηθεί η KBR 2738 (fenhexamid) ως δραστική ουσία 

 
• 32001D0287 2001/287/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2001, 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη 

για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση της 

Mesosulfuron-methyl στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2001) 1000] 

 

• 32001R0703 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/2001 της Επιτροπής, της 6ης 

Απριλίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των δραστικών ουσιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πρόκειται να αξιολογηθούν κατά τη δεύτερη 

φάση του προγράμματος εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 

2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την αναθεώρηση του καταλόγου 

των κρατών μελών που έχουν ορισθεί ως εισηγούμενα για τις ουσίες αυτές 

 

• 32001D0245 2001/245/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2001, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της zineb στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2001) 749] 

 

• 32001L0021 Οδηγία 2001/21/ΕΚ της Επιτροπής, 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, ώﾃτε να 

καταχωρηθούν τα amitrole, diquat, pyridate και thiabendazole ως δραστικές 

ουσίες 
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• 32001D0134 2001/134/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 

2001, σχετικά με την απόφαση περί ενδεχόμενης καταχωρίσεως ορισμένων 

δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(2001) 374] 

 

• 32001D0006 2001/6/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 

2000, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

QRD 133 WP (Bacillus subtilis souche QST 713) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3747] 

 

• 02001D0245-20070101 Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2001 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της zineb στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 749] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/245/ΕΚ) 

 

• 32000D0817 2000/817/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με τη μη καταχώριση της permethrin στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 4140] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 32000D0816 2000/816/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με τη μη καταχώριση της quintozene στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 4136] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0801 2000/801/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 

2000, σχετικά με τη μη καταχώρηση της lindane στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 4014] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0784 2000/784/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 

2000, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα του φακέλου που 

υπεβλήθη για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της 

UBH 820·UR 50601 (beflubutamid) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3648] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32000L0080 Οδηγία 2000/80/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 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) 

 

• 32000D0725 2000/725/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 

2000, σχετικά με τη μη καταχώριση της tecnazene στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
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91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3354] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0626R(02) Διορθωτικό στην απόφαση 2000/626/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 13ης Οκτωβρίου 2000, για την καταχώρηση της chlozolinate στο παράρτημα 

Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (ΕΕ L 

263 της 18.10.2000) 

 

• 32000D0626R(01) Διορθωτικό στην απόφαση 2000/626/ΕΚ της Επιτροπής, 

της 13ης Οκτωβρίου 2000, για την καταχώρηση της chlozolinate στο παράρτημα 

I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία (ΕΕ L 

263 της 18.10.2000) 

 

• 32000L0068 Οδηγία 2000/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

σχετικά με την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (bentazone) στο παράρτημα Ι 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 32000L0067 Οδηγία 2000/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

σχετικά με την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (esfenvalιrate) στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 32000L0066 Οδηγία 2000/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

σχετικά με την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα 
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Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 32000D0626 2000/626/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 

2000, για την καταχώρηση της chlozolinate στο παράρτημα I της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3007] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000R2266 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 της Επιτροπής, της 12ης 

Οκτωβρίου 2000, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 

σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου 

σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 32000D0540 2000/540/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 

2000, με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, η πληρότητα των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρισης των 

ουσιών RH-7281 (zoxamide), B-41· E-187 (milbιmectine), BAS500F 

(pyraclostrobine) και AEF130360 (foramsulfurone) στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2000) 2285] 

 

• 32000L0050 Οδηγία 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, για 

την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (άλας προεξαδιόνης με ασβέστιο) στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 
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• 32000L0049 Οδηγία 2000/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, 

σχετικά με την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (metsulfuron-methyl) στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 32000D0463 2000/463/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2000, 

που αναγνωρίζει καταρχήν την πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για 

λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της ΜΚΗ 65 61 

(propoxycarbazone-sodium) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2006] 

 

• 32000D0412 2000/412/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2000, 

που αναγνωρίζει κατ'αρχήν την πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για 

λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρηση της IKF 916 

(cyazofamid) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1547] 

 

• 32000D0390 2000/390/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2000, 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της 

δραστικής ουσίας EXΡ60707B (acetamiprid) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1562] 

 

• 32000D0251 2000/251/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2000, 

που αναγνωρίζει καταρχήν την πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για 

λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της RPA407213 
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(fenamidone) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 699] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0234 2000/234/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2000, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της monolinuron στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 656] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0233 2000/233/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2000, 

σχετικά με τη μη καταχώρηση της pyrazophos στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 655] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000D0210 2000/210/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 

2000, για την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας των φακέλων που 

υποβλήθηκαν προς λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης 

του spinosad στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα 

υπό τον αριθμό Ε(2000) 476] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 32000D0181 2000/181/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 

2000, για την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας των φακέλων που 

υποβλήθηκαν για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρισης των 
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δραστικών ουσιών thiacloprid, forchlorfenuron, thiamethoxam στο παράρτημα 

Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(2000) 474] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 
• 32000L0010 Οδηγία 2000/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2000, για 

την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας (fluroxypyr) στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 32000R0451 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της 28ης 

Φεβρουαρίου 2000, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της δεύτερης 

και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• 02000R0451-20030626 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής της 

28ης Φεβρουαρίου 2000 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της 

δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• 02000R0451-20020828 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής της 

28ης Φεβρουαρίου 2000 για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της 

δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

 

• 02000D0626-20001018 Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2000 

για τη μη καταχώρηση της chlozolinate στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία 
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[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3007] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2000/626/ΕΚ) 

 

• 31999R1972 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1972/1999 της Επιτροπής, της 15ης 

Σεπτεμβρίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 

σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου 

σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 

της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31999D0610 1999/610/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 

1999 για την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου που 

υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της 

δραστικής ουσίας L 91105D (carvone) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2799] (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31999L0073R(01) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :Οδηγία 1999/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 

19ης Ιουλίου 1999, για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (spiroxamine) 

στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)  

 

• 31999D0555 1999/555/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1999 

για την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας των φακέλων που υποβλήθηκαν 

για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των δραστικών 

ουσιών BAS 656H (dimethenamid-p), AC 900001 (picolinafen), ΖΑ 1963 

(picoxystrobin) στο παράρτημα Ι της οδηγίας του Συμβουλίου 91/414/ΕΟΚ όσον 

αφορά τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά [κοινοποιηθείσα 
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υπό τον αριθμό Ε(1999) 2276] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31999L0080 Οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1999 για 

την καταχώρηση δραστικής ουσίας (azimsulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31999L0073 Οδηγία 1999/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, για 

την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (spiroxamine) στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31999D0462 1999/462/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 1999, 

για την αναγνώριση, κατ’αρχήν, της πληρότητας του φακέλου που υποβλήθηκε 

για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της ουσίας 

analycarbe στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(1999) 1715] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31999D0392 1999/392/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1999, 

σχετικά με την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας των φακέλων που έχουν 

υποβληθεί προς λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη εγγραφή της 

μεσοτριόνης (ΖΑ 1296), ιωδοσουλφουν-μεθυλο-νατρίου (AEF 115008), 

Silthiopham (ΜΟΝ 65500) και Gliocladium catenulatum στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1400] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 31999L0001R(02) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :Οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής της 

21ης Ιανουαρίου 1999 για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (kresoxim- 

methyl) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 

τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31999L0001R(01) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :Οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής της 

21ης Ιανουαρίου 1999 για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (kresoxim- 

methyl) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 

τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31999D0237 1999/237/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρης ο φάκελος ο οποίος έχει 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της 

ουσίας CGA 277 476 (οξασουλφουρόνη) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 632] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

 

• 31999D0164 1999/164/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 

1999 σχετικά με τη μη καταχώρηση της DNOC ως δραστικής ουσίας στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των 

εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική 

ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 332] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31999L0001 Οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1999 για 

την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (kresoxim- methyl) στο παράρτημα Ι της 
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οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31999D0043 1999/43/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 

1998 με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι 

οποίοι έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης 

καταχώρησης των ουσιών CGA 279 202 (τριφλοξυστροβίνης), κλεφοξυδίμης 

(BAS 625Η), αιθοξαζόλης και φωσφορικού σιδήρου στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 4355] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 01999L0073-19990901 ΟΔΗΓΙΑ 1999/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης 

Ιουλίου 1999 για την καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (spiroxamine) στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31998D0676 98/676/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1998 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης 

των ουσιών KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 

(florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans και βενζοϊκό οξύ στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(1998) 3514] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31998D0512 98/512/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1998 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι έχουν 
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υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των 

ουσιών BAS 620Η (tepraloxydim), S-metolachlor και SZX 0722 (iprovalicarb) 

στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον 

αριθμό Ε(1998) 2368] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31998L0047 Οδηγία 98/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1998 για την 

καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (azoxystrobin) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31998D0398 98/398/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1998 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι έχουν 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των 

ουσιών BAS 615H, KBR 2738 (fenhexamid), oxadiargyl, και DPX-KN128 

(indoxacarb) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1447] (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31998D0242 98/242/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1998 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι έχουν 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των 

ουσιών cyhalofop-butyl, pyraflufen-ethyl και azafenidin στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 01998D0676-20020911 Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1998 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης 

των ουσιών KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 

(florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans και βενζοϊκό οξύ στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

Ε(1998) 3514] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (98/676/ΕΚ) 

 

• 31997L0073 Οδηγία 97/73/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για 

την καταχώριση δραστικής ουσίας (imazalil) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31997D0865 97/865/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1997 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης 

των ουσιών CGA 245 704, flazasulfuron, πολυεδρικός ιός (NPV) των 

Spodoptera exigua, imazosulfuron, pymetrozine και sulfosufluron στο 

παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31997L0057 Οδηγία 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 

με την οποία καταρτίζεται το παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με 

τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31997D0631 97/631/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 

1997 με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρης ο φάκελος ο 
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οποίος έχει υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης 

καταχώρησης της ουσίας flumioxazine στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31997D0591 97/591/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι έχουν 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των 

ουσιών mefenoxam (CGA 329 351), ethoxylsulfuron, famoxadone και 

ampelomyces quisqualis στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31997R1199 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1199/97 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 

1997 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 σχετικά με τον 

καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του 

προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά 

 

• 31997D0362 97/362/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1997 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι έχουν 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης των 

ουσιών carfentrazone-ethyl, fosthiazate και fluthiamide στο παράρτημα Ι της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 
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• 31997D0248 97/248/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1997 με 

την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρης ο φάκελος ο οποίος έχει 

υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης καταχώρησης της 

ουσίας Pseudomonas chlororaphis στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31997D0164 97/164/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1997 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης συμπερίληψης 

των ουσιών flupyrsulfuron-methyl, azimsulfuron και Paecilomyces 

fumosoroseus στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31997D0137 97/137/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1997 

με την οποία αναγνωρίζεται, καταρχήν, ότι είναι πλήρεις οι φάκελοι οι οποίοι 

έχουν υποβληθεί για λεπτομερή εξέταση ενόψει της ενδεχόμενης συμπερίληψης 

των ουσιών prosulfuron και cyclanilide στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ΕΟΧ) 

 

• 31996L0068 Οδηγία 96/68/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 1996 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0524 96/524/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 
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για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

isoxaflutole στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0523 96/523/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

azoxystrobin στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0522 96/522/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

spiroxamine στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0521 96/521/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

chlorfenapyr στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0520 96/520/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

prohexadione calcium στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996L0046 Οδηγία 96/46/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1996 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0457 96/457/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1996 για 

την κατ' αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία 

quinoxyfen στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0341 96/341/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1996, για 

την καταρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε για 

αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία flurtamone 

στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31996D0266 96/266/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 1996, για 

την κατ’αρχήν αναγνώριση της πληρότητας του φακέλου ο οποίος υποβλήθηκε 

για αναλυτική εξέταση με στόχο να συμπεριληφθεί ενδεχομένως η ουσία methyl 

kresoxym στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη θέση σε εμπορία των προστατευόμενων φυτικών προϊόντων (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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• 31996L0012 Οδηγία 96/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 1996, για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

• 31993L0071R(01) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :93/71/ΕΟΚ: ΟΔΗΓΙΑ 93/71/ΕΟΚ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1993 για τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31994L0079R(01) Διορθωτικό στην οδηγία 94/79/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης 

Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (EE αριθ. L 

354 της 31.12.1994) 

 
• 31995L0036 Οδηγία 95/36/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31995L0035 Οδηγία 95/35/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31995R0491 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 491/95 τ( (ίF27   2 ' Μαρτίου 1995 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 933/94, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των οριζομένων 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 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη 

διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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• 31994L0079 Οδηγία 94/79/EK της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1994 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31994L0043 Οδηγία 94/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 με την 

οποία καταρτίζεται το παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31994L0037 Οδηγία 94/37/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1994 για 

τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 01994L0079-19950201 Οδηγία 94/79/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης 

Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31993L0071 Οδηγία 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

• 31992R3600 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 11ης 

Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 31991L0414R(01) Διορθωτικό στην οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 230 της 19.8.1991) 
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• 01992R3600-20080510 Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 

11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 01992R3600-20001101 Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 

11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά  

 

• 01992R3600-19991001 Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 

11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 01992R3600-19970630 Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 

11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

 

• 01992R3600-19950311 Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 

11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο 

άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής 

με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 
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• 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
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