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Α. Χορήγηση οριστικής άδειας
διάθεσης
στην
αγορά
στο
φυτοπροστατευτικό
προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) AURA 20 EC (δ.ο.
profoxydim)
B. Ανάκληση της με αριθ. 7827
έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) AURA 20 EC
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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
33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας
και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των
επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L
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200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει
σήμερα.
4. 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.
5. Τον κανονισμό 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.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 706/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης
Μαϊου 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 profoxydim.
7. Την έγκρισή του στην Ιταλία.
8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους
Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν
«“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
10. Την από 30-4-2012 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς A.B.E.E.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο
33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν AURA 20 EC
της εταιρείας BASF Ελλάς A.B.E.E., 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

70102
30/10/2014
31/7/2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
AURA 20 EC
1.2.β Μορφή:
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών
ουσίας/ών κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

profoxydim
94 % (β/β) min

Cyclohexadione oxime
BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen,
Γερμανία
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
profoxydim, όπως αυτές κατατέθηκαν με το με
αριθ. πρωτ. 4861/50922/30-4-2012 έγγραφο της
ενδιαφερόμενης εταιρείας 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:

BASF Ελλάς A.B.E.E.
Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜE: BASGR
Τηλ.:2106860120
Fax:2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς A.B.E.E.
Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜE: BASGR
Τηλ.:2106860120
Fax:2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση BASF Ελλάς A.B.E.E.
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
στη χώρα)
ΑΜE: BASGR
Τηλ.:2106860120
Fax:2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen,
Γερμανία
του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen,
Germany

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
σκευάσματος
επιχειρήσεων:
BASF SE,
Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen,
Germany
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2

Δραστική ουσία profoxydim 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 77,89 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το
με 4861/50922/30-4-2012 έγγραφο της
ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει
στα αρχεία της ΣΕΑ

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

Α/Α
1.

Είδος
Φιάλη

2.

Δοχείο

Μέγεθος
0.15, 0.25, 0.5, 1 λίτρο
3 λίτρων, 5 λίτρων, 10
λίτρων

Υλικό
PA/PE (COEX)/eco PA/PE (COEX)
PA/PE (COEX)/eco PA/PE (COEX)
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Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως σε συνδυασμό
με DASH HC. Συστήνεται ομοιόμορφη εφαρμογή με μπεκ
τύπου σκούπα και χαμηλή πίεση ψεκασμού (2-4 bar).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το
βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και μετά το DASH
HC υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με
νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια
του ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως
το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα
εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και
σαπούνι.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Προϊόν: συστήνεται καύση του για δύο (2) δευτερόλεπτα
σε ειδικούς για το λόγο αυτό καυστήρες και σε
θερμοκρασία 11000 C.
Συσκευασίες: oι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Προφυλάξεις για τους χειριστές: -

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την
μεταφυτρωτική καταπολέμηση της Μουχρίτσας στο Ρύζι.
Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και δευτερευόντως
από την ρίζα, μεταφερόμενο σε όλα τα υπό ανάπτυξη
φυτικά μέρη, προκαλώντας την καταστροφή των
μεριστωματικών ιστών του βλαστού και των ριζών.

ΑΔΑ: 7ΔΡΘΒ-ΝΜΥ

7

5

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./
στρέμμ
α
(max)

Ρύζι

Ρύζι

Ευαίσθητα
Ζιζάνια:
Μουχρίτσα
(Echinocloa
crus-galli) και
οι βιότυποι της
(Ε. Oryzicola,
κλπ.,
Λεπτόχλοα
(Leptochloa
fasiculanis)

γρ/
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρο
ύ

75 κ.εκ./στρ
+
0,25% DASH
HC *

190300

75-100
κ.εκ./στρ
+
0,25 – 0.4%
DASH HC **

190400

Όγκος ψεκ.
υγρού λιτρα /
στρέμμα

25-40

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογώ
ν ανά
καλλιεργη
τική
περίοδο

Στάδιο
καλλιέργειας
(ρυζιού): στην
ου
εμφάνιση 3
ου
έως 4 φύλλου.

Στάδιο
καλλιέργειας
(ρυζιού): από την
ου
εμφάνιση του 5
φύλλου έως το
τέλος του
αδελφώματος.
.

1

Παρατηρήσεις:
* Το DASH HC θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε δόση που εξαρτάται από τον όγκο του
ψεκαστικού υγρού, τον πληθυσμό και την ανάπτυξη των ζιζανίων.
** Η υψηλότερη συγκέντρωση DASH HC (0.4%) συνιστάται σε οψιμότερα στάδια ανάπτυξης
της καλλιέργειας και των ζιζανίων, υψηλότερη πυκνότητα της καλλιέργειας και όταν
επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες.
2) Διαχείριση νερού: 2-3 ημέρες πριν από την εφαρμογή να αδειάζονται τα τηγάνια έτσι ώστε
τουλάχιστον τα 2/3 της επιφάνειας των ζιζανίων να βρίσκεται εκτεθειμένη στο ψεκαστικό
διάλυμα. Τα τηγάνια συμπληρώνονται κανονικά με νερό 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή.
3) Η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνή βλάστηση και πάντα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
των ζιζανίων.
4) Αντίξοες κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι ή
χαλαζοπτώσεις) καθώς και προσβολές από μύκητες ή έντομα, μπορούν να επηρεάσουν την
αποτελεσματικότητα ή/και την εκλεκτικότητα του AURA®.
5) Η εφαρμογή του σκευάσματος σε υψηλές δόσεις, σε ημέρες με υψηλή ηλιοφάνεια και σε
περίπτωση διπλοπερασμάτων, μπορεί να προκαλέσει κιτρίνισμα των φύλλων το οποίο
εξαφανίζεται σε 3-4 εβδομάδες.
6) Βροχοπτώσεις, ακόμη και μια ώρα μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, δεν επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητα του.
7) Συστήνεται μια (1) εφαρμογή του σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο, μέχρι το
τέλος του αδερφώματος του ρυζιού.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
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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
Σε περίπτωση αποτυχίας της
καλλιέργειας
καλλιέργειας,
συστήνεται
επανασπορά ρυζιού, 7 ημέρες
μετά
την
εφαρμογή
του
προϊόντος.
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών
που Σε περίπτωση αποτυχίας της
ακολουθούν
καλλιέργειας, σπορά ή φύτευση
της
επόμενης
καλλιέργειας
συστήνεται 7 ημέρες μετά την
εφαρμογή του προϊόντος.
- της πρόσβασης του
ανθρώπου
ή των ζώων στην
καλλιέργεια
στην
οποία
έχει
εφαρμοστεί το
σκεύασμα
Αν
παραστεί
ανάγκη,
η
επανείσοδος συστήνεται μόλις
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό

7.

8

Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης
παρενέργειας στα

Δεν
υπάρχει
κίνδυνος
φυτοτοξικότητας
της
καλλιέργειας εάν η χρήση του σκευάσματος γίνεται
σύμφωνα πάντα με τις προτεινόμενες, στην ετικέτα,
δόσεις και χρόνο εφαρμογής.
Συστήνεται αποφυγή χρήσης του AURA σε περίπτωση
που το Ρύζι δεν έχει ριζώσει καλά, έχουν εμφανισθεί
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φυτά ή τα
προϊόντα τους.

9

έντονες μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές ή αν
καλλιεργείται σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή
στάθμη νερού ή έλλειψη νερού, διατροφική
ανεπάρκεια, υψηλή αλατότητα του εδάφους ή του
νερού). Υψηλότερη ευαισθησία, ειδικά σε συνθήκες
αντίξοες για την καλλιέργεια του ρυζιού, έχουν δείξει οι
ποικιλίες τύπου Japonica (π.χ. Carmaroli, S. Andrea, κ.α.)
Σε περίπτωση σποράς νέας ποικιλίας ρυζιού,
συστήνεται αρχικά εφαρμογή του AURA® σε μικρή
έκταση και αναμονή 7-10 ημέρες πριν την καθολική
εφαρμογή του, για την αξιολόγηση ενδεχόμενων
συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EU208 Περιέχει Profoxydim. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη
χρήση.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις /
αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /
εκνεφώματα
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το
πρόσωπο.
P264: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το
χειρισμό.
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P 270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική
ενδυµασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο
πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης»

ΑΔΑ: 7ΔΡΘΒ-ΝΜΥ
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Πρώτες
βοήθειες Αντίδοτο

P301+310: Σε περίπτωση κατάποσης: καλέστε αμέσως το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P308 + P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.
P331: Μην προκαλέσετε εμετό.
P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P304+340+312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως
με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανισθεί ερεθισμός,
ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Θεραπεύσατε ανάλογα με τα
υφίσταται ενδεδειγμένο αντίδοτο.

συμπτώματα,

δεν

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.
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Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Δεν ορίζεται

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια,
αποθηκευόμενο στην αρχική του απαραβίαστη
συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο.

ΑΔΑ: 7ΔΡΘΒ-ΝΜΥ
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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.

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. 7827 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) AURA 20 EC η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 119903/7- 6 - 2007
Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συγκεκριμένα :
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των
υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα
καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 31/1/2015).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα
καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της
παρούσας (έως τις 30/4/ 2015 ).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους
επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της
παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 30/4/2016 ) .
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 30/4/2016,
θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή
καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού

ΑΔΑ: 7ΔΡΘΒ-ΝΜΥ
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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
ηλεκτρονικά τελική ετικέτα 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

