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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση άδειας ̟αράλληλου εµ̟ορίου του φυτο̟ροστατευτικού
̟ροϊόντος CAL-EX (δ.ο. abamectin) µε το εµ̟ορικό όνοµα VAVEL”
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υ̟όψη:
1.
Την ιδρυτική συνθήκη της Ευρω̟αϊκής Κοινότητας και ιδιαίτερα τα άρθρα 34 και 36.
2.
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.
3.
Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για την διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4.
Τη µε αριθ. 9996/111576/8.9.14 Α̟όφασή µας µε την ο̟οία χορηγήθηκε η µε αριθ. 14.
491 οριστική έγκριση στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν (εντοµοκτόνο) CAL-EX (αρχική
εµ̟ορική ονοµασία ZORO), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
5.
Τη µε αριθµό 16.172/1.10.2014 έγκριση του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος CAL-EX 1,9
EW στην Ιταλία.
6.
Τη µε αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού µε θέµα
“Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Α̟οστόλου, του ∆ηµητρίου”.
7.
Τη µε αριθ. ̟ρωτ. 229/3553/15.1.15 (Β΄/2015) Α̟όφαση του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού
Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους
Τµήµατος του δικαιώµατος να υ̟ογράφουν «“µε εντολή Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού”».
8.
Τη µε αριθ. ̟ρωτ. 1766/21267/20.2.15 αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ.
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Α̟οφασίζουµε
Την χορήγηση άδειας ̟αράλληλου εµ̟ορίου φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος,
1. µε τα στοιχεία:
1.1 Κάτοχος της άδειας:
1.2 Εµ̟ορικό όνοµα:
(για την ελληνική αγορά)

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
VAVEL

1.3 Ταυτο̟οιητικά στοιχεία φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος αναφοράς:
1.3.1 Κάτοχος της άδειας:
1.3.2 Παρασκευαστής της δ.ο.:
1.3.3 Εργοστάσιο ̟αρασκ. σκευάσµατος:

CHEMINOVA A/S ∆ανίας
CHEMINOVA A/S ∆ανίας
CHEMINOVA A/S ∆ανίας
(Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, ∆ανία)

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

14.491
CAL-EX
EW (Εναιώρηµα, λάδι σε νερό)
abamectin

Αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας:
Εµ̟ορικό όνοµα:
Μορφή:
∆ραστική ουσία:

1.4 Ταυτο̟οιητικά στοιχεία φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος ̟ρος ̟αράλληλη εισαγωγή:
1.4.1 Κάτοχος της έγκρισης:
1.4.2 Παρασκευαστής της δ.ο.:
1.4.3 Εργοστάσιο ̟αρασκ. σκευάσµατος:

CHEMINOVA Agro Italia Srl, Ιταλίας
CHEMINOVA A/S ∆ανίας
CHEMINOVA A/S ∆ανίας
(Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, Denmark)

1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Αριθµός έγκρισης κυκλοφορίας:
Εµ̟ορικό όνοµα:
Μορφή:
∆ραστική ουσία:

1.4.8 Κράτος Μέλος α̟ό το ο̟οίο θα εισαχθεί:
1.5 Συσκευασίες:

16.172
CAL-EX 1,9 EW
EW (Εναιώρηµα, λάδι σε νερό)
abamectin
Ιταλία
Ό̟ως το ̟ροϊόν αναφοράς µε
υ̟οσυσκευασία στο εργοστάσιο:
ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
οικοδοµικό τετράγωνο 53Β, ζώνη Γ
Εισάγεται στις εγκεκριµένες συσκευασίες
της Ιταλίας (φιάλες µεγέθους 10, 25, 50,
100, 250, 500 ml, 1 lt, 2,5 και 5 lt) και
κυκλοφορεί
στην
ελληνική
αγορά
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες συσκευασίες
του ̟ροϊόντος αναφοράς.

1.6 Ορθή Γεωργική Πρακτική:

Ό̟ως το ̟ροϊόν αναφοράς.
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2. και µε τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
2.1 Εάν η έγκριση διάθεσης στην ελληνική αγορά του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος
αναφοράς CAL-EX (αριθµός έγκρισης 14.491) ή του ̟ανοµοιότυ̟ου φυτο̟ροστατευτικού
̟ροϊόντος CAL-EX 1,9 EW (αριθµός έγκρισης 16.172) ̟ου κυκλοφορεί στην Ιταλία ̟άψουν να
ισχύουν ή τρο̟ο̟οιηθούν, τότε η άδεια ̟αράλληλου εµ̟ορίου ̟αύει να ισχύει ή
τρο̟ο̟οιείται αναλόγως.
2.2 Η ευθύνη για την α̟οτελεσµατικότητα του σκευάσµατος καθώς και τις τυχόν
̟αρενέργειές του, ανήκει στον κάτοχο της άδειας.
2.3 Ο κάτοχος της άδειας είναι υ̟οχρεωµένος:
2.3.1 να ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια αρχή για τυχόν τρο̟ο̟οίηση ή ̟αύση της
έγκρισης του ̟ανοµοιότυ̟ου φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος,
2.3.2 σε ο̟οιαδή̟οτε χρονική στιγµή να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για ο̟οιεσδή̟οτε
δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στον άνθρω̟ο ή/και το ̟εριβάλλον, ̟ου ̟εριήλθε σε γνώση
του α̟ό τη χρήση του ̟ροϊόντος,
τυχόν α̟όκρυψη των ανωτέρω ̟ληροφοριών α̟οτελεί αδίκηµα και διώκεται ̟οινικά ενώ
̟αράλληλα ανακαλείται η άδεια ̟αράλληλου εµ̟ορίου.
2.4 Η ετικέτα του ̟ροϊόντος θα είναι στα Ελληνικά και θα φέρει ευανάγνωστα τις φράσεις:
«άδεια ̟αράλληλου εµ̟ορίου», µε τα ̟λέον έντονα και µεγάλα γράµµατα, και ότι
«υ̟εύθυνος κυκλοφορίας» στην Ελλάδα είναι ο κάτοχος της άδειας.
2.5 Ε̟ί της συσκευασίας θα αναφέρεται ο αρχικός αριθµός ̟αρτίδας του σκευάσµατος ̟ου θα
είναι αυτός ̟ου ορίστηκε α̟ό τον ̟αρασκευαστή του και µε τον ο̟οίο κυκλοφορούσε το
̟ροϊόν CAL-EX 1,9 EW (αριθµός έγκρισης 16.172) στην αγορά της Ιταλίας.
2.6 Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ε̟ί ̟ενταετία όλα τα ̟αραστατικά στοιχεία των
εισαγωγών ανά ̟αρτίδα σκευάσµατος, τα ο̟οία θα είναι στη διάθεση της αρµόδιας αρχής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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