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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14139 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
(εντομοκτόνο) PROFIL 20 SG (δ.ο. acetamiprid 20% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης και τις 
προϋποθέσεις ανάκλησης και παράτασης της έγκρισης» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 τα άρθρα 
43.6 και 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθμό πρωτ. 119501/22.06.2006 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14139 
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PROFIL 20 SG (δ.ο. acetamiprid 20% β/β), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 
του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και 
Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.     

5. Το SANCO/2010/13170 rev. 14/7 October 2016 Guidance Document on the Renewal of Authorizations 
according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 της Επιτροπής. 

6. Την πληρότητα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης της Πορτογαλίας ως κράτους-μέλους εισηγητή για την 
ανανέωση του σκευάσματος σύμφωνα μα το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4137/85264/18.04.2019 επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14139 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 
PROFIL 20 SG (δ.ο. acetamiprid 20% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 119501/22.06.2006 
απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης και τις προϋποθέσεις 
ανάκλησης και παράτασης της έγκρισης.  
 
Τα σημεία  1.1.β και 15 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 
 

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

14139  
22.06.2006 
31.07.2021 

 

 
 
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.  
Η παρούσα έγκριση θα ανακληθεί άμεσα εάν ο αιτών δεν υποβάλει τα δεδομένα που αναφέρονται στην 
πληρότητα της αρμόδιας Αρχής αξιολόγησης της Πορτογαλίας έως την 31.07.2020. 
 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 119501/22.06.2006 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
 

                                               
 

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 
 
                     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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