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Χορήγηση οριστικής άδειας
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) ΕΝΕLSE 10 SP

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.

2.
3.

4.

5.

Έχοντας υπόψη
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 40 αυτού.
Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις.
Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006.
Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα
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τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. 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 όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
FORMETANATE.
7. Την έγκρισή του στην Ιταλία.
8. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/B/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να
υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
9. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
10. Την από 27-6-2014 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1Α

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΕΝΕLSE 10 SP της εταιρείας
Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

14502
11-02-2015
30-09-2018

ΕΝΕLSE 10 SP
(SP)
–
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ
ΣΚΟΝΗ

3
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά
ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

FORMETANATE
91 % (β/β) min

καρβαμιδικά
Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada
Rua Ivens, no. 3-B, D. Mecia Building, 6th Floor
9000-046 Funchal
Madeira – Πορτογαλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Dr. Sabine Henning-Helbig
Address:Ave. Daniel Boon 54; B1160 Brussels
Phone: + 32-2-6739-279
Email: shenning@gowanco.com
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Kuo Ching Chemical Co. Ltd
Full address: 5F, No. 229, Chung Shing St., Taichung 403,
Taiwan
Contact person: Timothy Huang
Phone: +886 4 2321 5616
Fax:
+886 4 2310 9292
e-mail: doctort@kuoching.com.tw

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως
αυτές κατατέθηκαν με αριθ. πρωτ. 132772/29.9.2009 και
είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία και παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας

Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada
Rua Ivens no 3-b, D. Mecia Building, 6th floor
9000-046 Funchal-Madeira
Πορτογαλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Contact person: Dr. Jozsef Selmeczi
e-mail: jselmeczi@gowanco.com
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
χώρα)
Τ.Κ. 57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail: L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada
Rua Ivens, no 3-B, D. Mecia Building, 6th floor
9000-046 Funchal
Madeira – Πορτογαλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Contact person: Dr. Jozsef Selmeczi
e-mail: jselmeczi@gowanco.com
του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
(πλήρης διεύθυνση):
SBM-Formulation C.S.,
ΓΑΛΛΙΑ
ΤΗΛ. +33467355008
FAX +33467355063
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Max Monreis, Customer Service Manager
Ε-ΜΑΙL: max.moneris@sbm-formulation.com

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
σκευάσματος
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
SBM-Formulation C.S.,
ΓΑΛΛΙΑ
ΤΗΛ. +33467355008
FAX +33467355063
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Max Monreis, Customer Service Manager
Ε-ΜΑΙL: max.moneris@sbm-formulation.com
στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία formetanate 10 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,02 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή
κατατέθηκε στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της
ΣΕΑ
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2 Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):
Α/Α
1

Είδος
Σακούλα μέσα σε κουτί

2

Σακούλα

3

Υδατοδιαλυτά σακουλάκια

3

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος
50, 80, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 500, 550, 700, 800 γρ, 1,
1.1, 1.5, 1.65, 2, 2.2, 2.5, 2.75, 5,
5.5, 10 κιλά

Υλικό
Σακούλα PET/AL/PE μέσα σε
χάρτινο κουτί
Σακούλα πολυαιθυλενίου με
εξωτερική
επένδυση
ΡΕT/ΑL/PE
αεροστεγώς
κλεισμένη και τυπωμένη με
τις σχετικές οδηγίες

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400, 500, 550, 700, 800 γρ, 1
Kιλό

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: •Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη μισή
ποσότητα νερού •Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε
μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνετε στο
ψεκαστικό •Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα νερά στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας
•Συμπληρώνετε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται
υπό πίεση µε ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί µε τα κουτιά που θα
καταστραφούν προηγουμένως µε σκίσιμο, για τη διασφάλιση της µη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας
Συνδυαστικότητα:.

4

5

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την
καταπολέμηση των θριπών

5.1 Φάσμα δράσης
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

Δόσεις σκευάσματος
γρ/
στρέμμα
(max)

Αμπέλι
(επιτραπέζια
σταφύλια)

Θρίπες Frankliniella
occiden-talis
Thrips spp

560

γρ/
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού
700

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμα
80

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητικ
ή περίοδο

Εφαρμογή στην έναρξη
της ανθησης (30-40%
ανοικτά άνθη) (BBCH
63-64) φροντίζοντας να
διαβραχεί προσεκτικά
και ιδιαίτερα η ζώνη
των τσαμπιών. *

1
.
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Ροδακινιά,
Νεκταρινιά,
Βερικοκιά

Τομάτες,
Μελιτζάνες
(υπαίθρουθερμοκηπίου)

Πεπόνια,
Καρπούζια,
Κολοκύθες
(υπαίθρου)

Φυλλώδη
λαχανικά
Μαρούλι
και διάφορα
είδη
μαρουλιού
Αντίδια
Ραδίκια
Και διαφορα
είδη ραδικιού
Κιχώριο
Σγουρό ραδίκι

Θρίπες Frankliniella
occiden-talis
Thrips spp
Θρίπες Frankliniella
occidentalis
Thrips
tabaci
Thrips spp
Θρίπες Frankliniella
occiden-talis
Thrips
tabaci
Thrips spp

550

550

100

Εφαρμογή κατά την
πτώση πετάλων (BBCH
67). *

1

550

550

100

Εφαρμογή στην έναρξη
της προσβολής από την
άνθηση έως την
ωρίμανση των καρπών
με καλό λούσιμο των

1

550

550

100

2 / 21 ημέρες

Θρίπες Frankliniella
occidentalis
Thrips
tabaci
Thrips spp

550

1100

50

Εφαρμογή στην έναρξη
της προσβολής από την
άνθηση έως την
ωρίμανση των καρπών
με καλό λούσιμο των
φυτών και επανάληψη
αν χρειαστεί μετά από
21 μέρες. *
Εφαρμογή στην έναρξη
της προσβολής και μέχρι
το στάδιο των 4-6
φύλλων. BBCH 14-15

1
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Καλλωπιστικά
φυτά
(υπαίθρουθερμοκηπίου)

Θρίπες Frankliniella
occiden-talis
Thrips
tabaci
Thrips spp

550

550

100

Εφαρμογή στην έναρξη
της προσβολής με καλό
λούσιμο των φυτών.

1

* Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να
προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Παρατήρηση
Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της

παρούσας
6

7

8

Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί

.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

-

-Οι εργάτες να εισέρχονται στις καλλιέργειες που έχει γίνει
εφαρμογή αφού στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής,
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
Ιδιαίτερα για τα καλλωπιστικά φυτά, δεδομένου του υψηλού αριθμού ειδών
και ποικιλιών που καλλιεργούνται, ακόμη και πρόσφατης εισαγωγής,
συνιστάται να πραγματοποιήσετε προκαταρκτικά στάδια σε μικρές
επιφάνειες πριν να επεκτείνετε τη χρήση σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο.
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9

GHS07

Προειδοποιητικές
λέξεις/
Εικονογράμματα
Κινδύνου
10

Δηλώσεις
Επικινδυνότ
ητας

GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις
EUH208 Περιέχει Formetanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
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11

Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα, προστατευτική ενδυµασία,
γάντια και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή και εφόσον
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”
SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους)
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.
SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες
και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας
ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την
ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι
μέλισσες συλλέγουν.
Για να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το προϊόν τις απογευματινές
ώρες όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

ΑΔΑ: Β59Υ465ΦΘΗ-ΥΚΛ
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Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την
αναπνοή.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν
αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέστε εμετό. Αν ο ασθενής δεν έχει τις
αισθήσεις του φέρτε τον σε μια σταθερή θέση για μεταφορά. Μη δίνετε τίποτα από
το στόμα σε αναίσθητα άτομα.
Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειϊκή ατροπίνη εφαρμοζόμενη µε ένεση
(2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει
επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM.
Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και
υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να
αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε
ανάπαυση.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις
Φυτικά προϊόντα

Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι
Υπαίθρου
Αμπέλι, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια,
φυλλώδη λαχανικά
Τομάτα, Μελιτζάνα αγρού
Τομάτα, Μελιτζάνα θερμοκηπίου
Καλλωπιστικά

Ημέρες

3
Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον
εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής
14
14
Δεν ορίζεται

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος
Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο. Σ` αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής του.

15

Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την
απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά
στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16

Κατάλογος προστατευομένων μελετών
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα
απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών,
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.
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Γενικές υποχρεώσεις

Β

Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε
δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που
περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και
διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς
ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται
στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό
547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι
σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την
ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική
ετικέτα ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη
συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5)
χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην
αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο
αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία
αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση
εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

