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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 29 – 05 - 2014
Αριθ. πρωτ: 6686/70600

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ . Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
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Λ. Συγγρού 150
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Κ. Μαρκάκης
Ηλ. Νασιόπουλος
210 928 7226, 7211
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Προς: SHARDA BALKAN Μ. ΕΠΕ
Παύλου Μελά 1
152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7857 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) FLUAZIFOP-P-BUTYL SHARDA BALKAN 12,5 EC, ως προς την
καθαρότητα, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το
εμπορικό όνομα (νέο εμπορικό όνομα FILWIN 12,5 EC) τον παρασκευαστή, τα εργοστάσια
παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις κατηγορίες κινδύνου
(πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις
προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ 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 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 788/2011 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 2011 για την
έγκριση της δραστικής ουσίας fluazifop-P και την καταχώρισή της στο σχετικό παράρτημα του
Εκτελεστικού Κανονισμού 540/2011.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 201/2013 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2013 για την
τροποποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 788/2011 και 540/2011 σχετικά με την
επέκταση των χρήσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί η δραστική ουσία fluazifop-P.
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β΄/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για
«επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
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7. Τα συμπεράσματα του Post Approval Meeting (PAI) Expert Group τις 11-12/3/14 (ερώτημα 5),
σύμφωνα με τα οποία οι λοιπές πηγές της δραστικής ουσίας fluazifop-p-butyl δεν μπορούν να κάνουν
χρήση των πρόσθετων μελετών με τις οποίες επεκτάθηκαν οι χρήσεις της.
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/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”».

9. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
10. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 103785/28.12.11, 2990/32998/20.3.12, 6184/64012/1.6.12,
6404/166416/11.6.12,
6849/70315/21.6.12,
7539/76215/9.7.12,
9801/12766/29.1.14,
1119/14507/31.1.14 και 6023/63305/14.5.14 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας,
καθώς και τις από 13-2-14 και 20-2-14 επιστολές της εταιρείας SHARDA.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 7857 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο)
FLUAZIFOP-P-BUTYL – SHARDA BALKAN 12,5 EC, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ.
118302/22.4.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 101901/26.10.11 Απόφασή μας,
ως προς την καθαρότητα, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής
ουσίας, το εμπορικό όνομα (νέο εμπορικό όνομα FILWIN 12,5 EC) τον παρασκευαστή, τα
εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις κατηγορίες
κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου), τις
δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η
έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

7857
22.04.2008
31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
FILWIN 12,5 EC
1.2.β Μορφή:
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
1.3 Δραστική ουσία
Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Fluazifop-p-butyl
94% β/β min

SHARDA CROPCHEM LIMITED (πρώην SHARDA
Worldwide Export Private Ltd)
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)
Mumbai – 400 050, Ινδία
Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
SHARDA EUROPE B.V.B.A,
Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο
Mr Steve Kozlen
Τηλ.: +32 2 767 7960,
Fax: +32 2 463 3658
E-mail: steve.kozlen@gmail.com
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά:

ΒΙΙ9Β-Ν9Ν

Παρασκευάζεται
στις
εγκαταστάσεις
της
επιχείρησης:
SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO. ,LTD
No. 518, Yongxin Road, Binbei Town,
Binzhou city, Shandong Province, Κίνα
Attn : Mme.Amy Wang
Tel: +86-543-3363985
Fax: +86-543-3356775
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Fluazifop-p-butyl προσδιορίζονται στο Τμήμα JII της
αίτησης με ημερομηνία 28.12.2011 (Αρ. Πρωτ. ΥAA
& Τ 103786) και παραμένουν στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής

Sharda Balkan Μ.ΕΠΕ
Παύλου Μελά 1,
152 33 Χαλάνδρι
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr
Sharda Balkan Μ.ΕΠΕ
Παύλου Μελά 1,
152 33 Χαλάνδρι

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROPCHEM LIMITED (πρώην SHARDA
Worldwide Export Private Ltd)
Domnic Holm Road 29th
Bandra (West), MUMBAI 400 050, Ινδία
Τηλ.: +91 22 6678 2800
Fax: +91 22 6678 2828/2808
E-mai: regn@shardaintl.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Shandong Binnong Technical Co., Ltd.
No. 518, Yongxin Road, Binbei Town,
Binzhou city, Shandong Province, Κίνα
Attn : Mme.Amy Wang
Tel: +86-543-3363985
Fax: +86-543-3356775
&
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
Πολωνία
&
LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A).
Afores, s/n. CP: 25173.
SUDANELL. (Lleida),
Ισπανία
&
IRCA SERVICE SPA
SS CREMASCA 591, 10
24040 FORNOVO S.G. BG, Ιταλία
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&
Spachem , S.L
Poligono industrial de Guadasequies
46389 Guadasequies , Valencia ,
Ισπανία
Tel:- 0034659608960
Mr. Pablo
@pmarti@spachem.es
&
Chemark
H-8182 PEREMARTON,
Postal code :- HUNGARY
Tel:- 3688455045/8859651
Ms. Szandra
szandra@chemark.hu
&
AGRIPHAR IBERIA, S.L.U.
P. I. La Isla
c/Río Viejo, 80
41703-Dos Hermanas (Sevilla)
Tlf.: (+34) 954 930 001
Fax: (+34) 954 930 033
&
PROBELTE S.A.
Ctra de Madrid, Km 389
30080 Murcia, Ισπανία
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται
στις
εγκαταστάσεις
των
επιχειρήσεων:
Shandong Binnong Technical Co., Ltd.
No. 518, Yongxin Road, Binbei Town,
Binzhou city, Shandong Province, Κίνα
Attn : Mme.Amy Wang
Tel: +86-543-3363985
Fax: +86-543-3356775
&
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
Πολωνία
&
LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A).
Afores, s/n. CP: 25173.
SUDANELL. (Lleida),
Ισπανία
&
IRCA SERVICE SPA
SS CREMASCA 591, 10
24040 FORNOVO S.G. BG,
Ιταλία
&
Spachem , S.L
Poligono industrial de Guadasequies
46389 Guadasequies , Valencia ,
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Ισπανία
Tel:- 0034659608960
Mr. Pablo
pmarti@spachem.es
&
Chemark
H-8182 PEREMARTON,
Postal code :- HUNGARY
Tel:- 3688455045/8859651
Ms. Szandra
szandra@chemark.hu
&
AGRIPHAR IBERIA, S.L.U.
P. I. La Isla
c/Río Viejo, 80
41703-Dos Hermanas (Sevilla)
Tlf.: (+34) 954 930 001
Fax: (+34) 954 930 033
&
PROBELTE S.A.
Ctra de Madrid, Km 389
30080 Murcia, Ισπανία
&
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400 ΣΙΝΔΟΣ
στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Fluazifop-p-butyl 12,5 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 85,87 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα
αρχεία της ΣΕΑ.

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:
Α/Α
Είδος

Μέγεθος

1

Φιάλη

250 κ.εκ, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου

2

Μπιτόνια

5 λίτρα

3

Οδηγίες χρήσης:

Υλικό
Fluorinated-HDPE ή COEX ή ΡΕΤ ή
SELAR
Fluorinated-HDPE ή COEX ή ΡΕΤ ή
SELAR

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά το ½ - 2/3 το ψεκαστικό με
καθαρό νερό. Ανακινείστε τις φιάλες με το σκεύασμα και προσθέστε την
απαραίτητη ποσότητα. Ξεπλύνετε τα κενά συσκευασίας πολλές φορές και ρίξτε το
νερό στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερό υπό συνεχή
ανάδευση.
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Συνδυαστικότητα: -Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες 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.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:
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5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Εσπεριδοειδή
Γκρέϊπ
φρούτ,
Λεµονιά,
Μανταρινιά
Πορτοκαλιά

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική
καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και
υπόγειους ιστούς των φυτών.

Δόσεις σκευάσματος
Κ.εκ. σκεκ./
Όγκος ψεκ.
στρ
Υγρού
λίτρα/στρ

Στόχος

Αγρωστώδη
ζιζάνια
α) Ετήσια
β) Πολυετή
(3)

60-120
(2)

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο.

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής
α) Όταν τα ετήσια
ζιζάνια έχουν 1-3
φύλλα
β) Όταν τα πολυετή
ζιζάνια βρίσκονται
στο στάδιο της
ταχείας ανάπτυξης
(15-50 εκ. ύψος)

30-60

1

Παρατηρήσεις :
1. Οι χαµηλές εφαρµόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
2. ∆εν καταπολεµά την κοινή πόα (Ροα annua).
3. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι : α) Ετήσια : αγριοβρώµη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.),
σετάρια (Setaria spp.), µουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώµος (Bromus spp.), αλεπονουρά
(Alopecurus spp.), αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή : βέλιουρας (Sorghum spp.).
4. Μην εφαρµόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαµηλές
θερµοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος µπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος
είναι στεγνό και η σχετική υγρασία µικρότερη του 60%.
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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:
Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
.
.
.
.
.
.
Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.
.

.

ΑΔΑ:
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2
μήνες από την εφαρμογή του.

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

--

8

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

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες
δόσεις και καλλιέργειες. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά.

9

Κατηγορία
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

GHS07 GHS08 GHS09

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΔΑ:
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Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

ΒΙΙ9Β-Ν9Ν

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα
προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1η
Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το προϊόν δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται
στη με αριθ. 118302/22.4.08 Απόφασή μας.
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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

Εσπεριδοειδή

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

Ημέρες

30 ηµέρες

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό,
δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές
τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής του.

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 αυτή χορηγήθηκε.

B

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.

ΑΔΑ:

ΒΙΙ9Β-Ν9Ν

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. Σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των αποθεμάτων του προϊόντος που
είναι ήδη συσκευασμένα και η ετικέτα τους είναι σύμφωνη με την αρχική
έγκριση του σκευάσματος όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ισχύουν οι προθεσμίες
που ορίζονται στη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη
με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα
πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
7. 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.
8. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός
τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

