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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στo φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (εντοµοκτόνο) NITROPOL 97,6 EC (δραστική ουσία: paraffin oil cas No 
8042-47-5) µε ΑΑ∆Α 14.489, για χρήση σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων »  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 
ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων 
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών στον 
οποίο συµπεριλαµβάνεται η δραστική ουσία paraffin oil cas No 8042-47-5. 

4. Τα οριζόµενα από τον Κανονισµό (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 18 (παρ. 1β 
αυτού). 

5. Τη µε αριθ. 8819/96677/26.8.14 Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης 
στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) NITROPOL 97,6 EC. 

6. Τη µε αριθ. Υ 103/2.5.2015 (Β΄ 309) Απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του ∆ηµητρίου ». 

7. Την από 24/04/2015 αίτηση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ. 
8. Το σχετικό εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 
A. Χορηγούµε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στo σκεύασµα NITROPOL 97,6 EC µε 

ΑΑ∆Α 14489 (δραστική ουσία: paraffin oil cas No 8042-47-5), για χρήση από παραγωγούς 

ΑΔΑ: 7ΜΠΝ465ΦΘΗ-ΓΣΚ



 
ζαχαροτεύτλων που συνεργάζονται µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε., µε τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

1. Φάσµα δράσης: 

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όση 
(κ.εκ./στρ.) 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών / 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Ζαχαρότευτλα Συνεργό 
ζιζανιοκτόνων 
 

500 κ.εκ./στρ. 
+ 

την κανονική 
δόση ενός εγκεκριµένου 

µεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου 

Να ακολουθούνται οι 
οδηγίες της ετικέτας 
του ζιζανιοκτόνου, µε 
το οποίο συνδυάζεται 

1 

 
2. α. Ηµεροµηνία χορήγησης: 14-05-2015 

β. Ηµεροµηνία λήξης: 12-09-2015 (120 ηµέρες από την υπογραφή της). 
 

3. Προστασία των καταναλωτών:    
Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων 
(MRLs): 

Για τη δραστική ουσία paraffin oil cas No 8042-47-5, έχουν 
καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs 0,01 mg/kg, σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 (παρ. 1β) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. 

Τελευταία επέµβαση 
πριν τη συγκοµιδή: 

Πεδίο Εφαρµογής Ηµέρες 

 Ζαχαρότευτλα ∆εν βρίσκει εφαρµογή 
 

Β. Η ΕΒΖ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία µας το αργότερο δύο µήνες µετά τη λήξη της κατά 
παρέκκλιση άδειας διάθεσης, τα ακόλουθα στοιχεία: 
-ποσότητα σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας. 
-έκταση σε στρέµµατα στην οποία εφαρµόστηκε το σκεύασµα για τους σκοπούς της παρούσας. 

 
Γ. Γενικές υποχρεώσεις: 

Ι.   Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτηση της ΕΒΖ Α.Ε., η οποία θα είναι υπεύθυνη για την 
ορθή εφαρµογή του σκευάσµατος ενηµερώνοντας κατάλληλα τους συνεργαζόµενους καλλιεργητές. 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 8819/96677/26.8.14 Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε 
οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) NITROPOL 
97,6 EC. 

ΙΙΙ. Η ΕΒΖ Α.Ε. και οι χρήστες υποχρεούνται να ενηµερώνουν τις οικείες ∆ΑΟΚ µετά από κάθε 
εφαρµογή του σκευάσµατος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση 
τους. Τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 
 
 

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
 
                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

 

ΑΔΑ: 7ΜΠΝ465ΦΘΗ-ΓΣΚ


		2015-05-14T14:44:49+0300
	Athens




