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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

«Χορήγηση προσωρινής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
ππροϊόν (μυκητοκτόνο) ENERVIN DUO 30/22.5 SC (δ.ο. ametoctradin/dimethomorph)».

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗΣ 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 80. 5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 10791/107308/17-10-2012 (ΦΕΚ 2985/Β/8-11-2012) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιείται η Απόφαση
124831/12−12−2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009.
4. 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 200 της 30.7.1999) του Ευ.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 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 στον οποίο
συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία dimethomorph.
6. Την έγκριση της Ιταλίας (αρ. έγκρ.14697)
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
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8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
10. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (B΄ 970) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος να υπογράφουν με «Εντολή
Υφυπουργού».
11. Τις με αριθ. πρωτ. 183526/16-4-2010, 720/7607/21-1-2013 και 1381/15420/06-2-2013 αιτήσεις
της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

Χορηγούμε προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.5 του
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ENERVIN DUO 30/22.5 SC της
εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε με τα ακόλουθα στοιχεία:
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Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60355
07-03-2013
07-03-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
ENERVIN DUO 30/22.5 SC
1.2.β Μορφή:
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
1.3 Δραστική ουσία (ες)
α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ςών ametoctradin (ομάδα πυριμιδιλαμινών)
ουσίας/ών κατά ISO
dimethomorph (μορφολινικά)
β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών
δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική
ουσία:

ametoctradin min 98 % β/β
dimethomorph min 96.5% β/β
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γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Ametoctradin:
BASF SE
Crop Protection Division
P.O. Box 1 20
67114 Limburgerhof,
Γερμανία
Dimethomorph:
BASF Agro B.V.
Arnhem (NL) Zürich Branch
Im Tiergarten 7, 8055 Zürich
Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
ametoctradin:
Hikal Limited
T-21 MIDC Industrial Area
Taloja PIN 410 208
Dist.: Raigad, Maharashtra State, Ινδία
dimethomorph:
1) Servatis S.A
Rodovia Presidente Dutra, km 300.5
27537-000 Resende- Rio de Janeiro, Βραζιλία
2) Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co, Ltd.
Weier Road, South Area of Ocean Economic
Development Zone
Dafeng , Jiangsu 224145
P.R. , Κίνα

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών
ametoctradin/dimethomorph
όπως
αυτές
κατατέθηκαν με την αίτηση με Αρ.Πρωτ.
183526/16-04-2010 και παραμένουν στα αρχεία
της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
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α) Κάτοχος της άδειας :

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜE1: BASGR
Τηλ.: 2106860120
Fax: 2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Ο κάτοχος της άδειας

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση του Ο κάτοχος της άδειας
προϊόντος στην αγορά (εφόσον ο
κάτοχος δεν έχει έδρα στη χώρα)
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

δ)Εργοστάσια
σκευάσματος

παρασκευής

BASF SE
N 700
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen, Γερμανία
του Παρασκευάζεται
επιχειρήσεων:

στις

εγκαταστάσεις

1) BASF Espanola S.A.
Carretera Nacional 340, km 1156
43080 Tarragona
Ισπανία
2) BASF Agri-Production S.A.S.
Zone Industrielle Lyon Nord
Rue Jacquard
F-69727 Genay Cedex
Γαλλία
3) Schirm GmbHDivision Hermania
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schoenbeck (Elbe)
Γερμανία
4) BASF SE
Crop Protection Division
D- 67056 Ludwigshafen, Γερμανία.
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Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.
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των

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται
επιχειρήσεων:

στις

εγκαταστάσεις

των

1) BASF Espanola S.A.
Carretera Nacional 340, km 1156
43080 Tarragona
Ισπανία
2) BASF Agri-Production S.A.S.
Zone Industrielle Lyon Nord
Rue Jacquard
F-69727 Genay Cedex
Γαλλία
3) Schirm GmbHDivision Hermania
Geschwister-Scholl-Strasse 127
D-39218 Schoenbeck (Elbe)
Γερμανία
4) BASF SE
Crop Protection Division
D- 67056 Ludwigshafen, Γερμανία.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:
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Δραστική ουσία, ametoctradin: 30% β/o και
dimethomorph: 22,5 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 51.41% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, έχει
υποβληθεί με την αρχική αίτηση παραμένει στα αρχεία
της ΣΕΑ (part C)

Συσκευασία(ες)

2.1 Συσκευασία(ες):
Α/Α
Είδος
Μέγεθος
Υλικό
1
Φιάλη
80 κ.εκ., 160 κ.εκ., 400 κ.εκ., 800 (HDPE)
Πολυαιθυλένιο
κ.εκ., 1 λίτρο
πυκνότητας
2
Δοχείο
5 και 10 λίτρα
(HDPE)
Πολυαιθυλένιο
πυκνότητας
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
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υψηλής
υψηλής

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός κανονικού όγκου.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση.
Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη
τη διάρκεια του ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συνδυαστικότητα: Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση προϊόντος και συσκευασίας:
Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα
(τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
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Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε
παθογόνα της ομάδας των Ωομυκήτων (περονόσποροι).
Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών του ametoctradin, μυκητοκτόνου
επαφής με προληπτική δράση και του dimethomorph διασυστηματικού
μυκητοκτόνου με προληπτική και θεραπευτική δράση το οποίο δρα
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των
ωομυκήτων.
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5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο

εφαρμογής

Στόχος

κ.εκ./
στρέμμα
(max)

κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.

Χρόνος

υγρού

εφαρμογής

λίτρα/στρ.

Πατάτα

Περονόσπορος
(Phytophthora
infestans)

80

80-800

10-100

Τομάτα
(Υ, Θ)

Περονόσπορος
(Phytophthora
infestans)

80

80-400

20-100

6

Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.
Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών το
έτος στην
αναφερόμενη
καλλιέργεια
και στο
αγροτεμάχιο
3 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5-10
ημέρες.

3 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7-10

Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο
εφαρμογής

Στόχος

κ.εκ./
στρέμμα
(max)

κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.

Χρόνος

υγρού

εφαρμογής

λίτρα/στρ.

Μαρούλι
(Υ, Θ)

Περονόσπορος
(Bremia lactucae)

80

80-400

20-100

Αγγούρι
(Υ, Θ)

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

80

80-400

20-100

Κολοκυθάκι
(Υ, Θ)

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

80

80-400

20-100

Πεπόνι (Υ)

Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)

80

80-400

20-100

Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.
Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.
Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.
Προληπτικές
εφαρμογές όταν
οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές
για την
ανάπτυξη της
ασθένειας.

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών το
έτος στην
αναφερόμενη
καλλιέργεια
και στο
αγροτεμάχιο
2 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7-10

2 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7-10

2 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7-10

2 με
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7-10

Παρατηρήσεις :
1) Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, ταχείας ανάπτυξη της βλάστησης ή υψηλής πίεσης της
ασθένειας, συστήνεται η τήρηση των μικρότερων προτεινόμενων διαστημάτων μεταξύ των
εφαρμογών.
2)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

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων:
-Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ή άλλα σκευάσματα που περιέχουν
ametoctradin περισσότερες φορές από αυτές που ορίζονται ανά έτος
για την κάθε καλλιέργεια και αγροτεμάχιο. Στον μέγιστο αριθμό των
εφαρμογών ανά έτος να υπολογίζετε και τις καλλιέργειες αμειψισποράς.
-Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ευάλωτες περιοχές δηλαδή σε
περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, αμμώδη εδάφη και χαμηλή
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περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα
που έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

7.

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

Η είσοδος να επιτρέπεται αφού στεγνώσει το
ψεκαστικό διάλυμα
--
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Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και
κάθε άλλης
παρενέργειας στα
φυτά ή τα
προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στην ετικέτα του. Σε περίπτωση χρήσης του σε νέες ποικιλίες συνιστάται να
γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές σε λίγα φυτά, πριν την εφαρμογή του
στην καλλιέργεια.
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Σήμανση
σκευάσματος:

Xn
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Φράσεις R

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Eπιβλαβές

8

11

Φράσεις S

S1/2
S13
S20/21
S36/37
S29

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια
Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην
αποχέτευση

S61

Αποφύγετε την
αναφερθείτε σε
ασφαλείας.

SP1

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ελευθέρωσή του στο περιβάλλον,
ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα
οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και
σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά
πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό
αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε
τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του, ή έχει
σπασμούς
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ
τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο
νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα.
Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία
συμπτωματική.
Tηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)
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13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Πατάτα, Μαρούλι

7

Τομάτα (Υ, Θ), Αγγούρι (Υ, Θ),
Κολοκυθάκι (Υ, Θ), Πεπόνι (Υ)

3

14

Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

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

15

Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση
της έγκρισης 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.

17

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της άδειας θα
πραγματοποιήσει σε ευάλωτες περιοχές μελέτη με σκοπό τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
των μεταβολιτών της δραστικής ουσίας ametoctradin στα υπόγεια ύδατα για τουλάχιστον 3
χρόνια.
Εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης ο κάτοχος οφείλει να
υποβάλει στη ΣΕΑ το πρωτόκολλο της μελέτης.
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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 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
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