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Προς:

SBM DEVELOPMENT
160, route de la Valentine, B.P. 90120,

13371 Marseille Cedex 11, Γαλλία
(δια του κ. Φαρίδη Γρηγόριου,
Δαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)
REBEL 100 EW (δραστική ουσία: cypermethrin) ”»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.
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3.
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5.

6.

7.

8.

Έχοντας υπόψη:
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 ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.
Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως
ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών
ουσιών.
Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την
κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ)
1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 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.
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.
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, όπως ισχύει.
Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών
απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν.
1107/2009”.

ΑΔΑ: 6ΓΦΜ4653ΠΓ-ΔΧ6
9. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η
οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με
αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
10. Την με αριθ. 25.421 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το
φυτοπροστατευτικό προϊόν SHERPA PRO 100 EW, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του
προϊόντος που διαβιβάστηκε από τις Ισπανικές αρχές στην υπηρεσία μας (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ
3833/44352/11.4.16).
11. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
12. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 5354/60389/24.5.16 σχετική αίτηση του κ. Φαρίδη Γρηγόριου για λογαριασμό της
εταιρείας SBM DEVELOPMENT, Γαλλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.

1.

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009,
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) REBEL 100 EW (δραστική ουσία:
cypermethrin) της εταιρείας SBM DEVELOPMENT, Γαλλίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

14.570
24-06-2016
31-10-2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
REBEL 100 EW
1.2.β Μορφή:
EW (Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό)
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

CYPERMETHRIN
100 gr/lit
πυρεθρίνες
SBM DEVELOPPEMENT
160, route de la Valentine
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11
FRANCE
Bilag Industries Private Ltd
Plot 306/3 - IInd Phase, GIDC
VAPI, 396-195 – INDIA
United Phosphorous Ltd
Plot No 11, GIDC, VAPI - Valsad, Gujarat 396-195, INDIA
Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία
της ΣΕΑ
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SBM DEVELOPPEMENT
160, route de la Valentine
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11
FRANCE
ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΑΒΑΚΗ 65 - 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 210 8623144 - ΚΙΝΗΤΟ: 6948608599
E-mail: gregory@agriplus.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
στην αγορά
19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 5555220
E-mail: ellagret@ellagret.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SBM DEVELOPPEMENT
160, route de la Valentine
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11
FRANCE

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
SBM FORMULATION
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault
34535 BEZIERS CEDEX
FRANCE

ε)

Εργοστάσια συσκευασίας
σκευάσματος

του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
SBM FORMULATION
C.S. 621 - ZI Avenue Jean Foucault
34535 BEZIERS CEDEX - F R A N C E
ΕΛΛΑΓΡΕΤ AEΒΕ
ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ AEΒΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2.
Α/Α

Δραστική ουσία 10 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 91,55 % β/β
(η πλήρης εγγυημένη σύνθεση έχει υποβληθεί και
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Συσκευασίες:
Είδος

1.

Φιάλη

2.

Μπιτόνι

Μέγεθος
50 cc. 100 cc., 125 cc., 150cc., 200cc., 250 cc., 300cc.,
400cc., 500 cc., 600cc., 800cc., 1.000 cc.
2 λίτρων, 3 λίτρων, 5 λίτρων.

Υλικό
HDPE, COEX (HDPE/PA).
HDPE, COEX (HDPE/PA)
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3.

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας πολύ
καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τριπλό ξέπλυμα.

4.

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό
σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+
στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια
συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση,
παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

5.

5.1 Φάσμα δράσης:
Δόσεις σκευάσματος

Πεδίο Εφαρμογής

ΑΜΠΕΛΙ
(Επιτραπέζιο &
οινοποιήσιμο)

ΤΟΜΑΤΑ
Υπαίθρου καί
θερμοκηπίου

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμ

Χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο

Στόχος

ml/
στρέμ
(max)

ml/100 lt
ψεκ.
υγρού

Ευδεμίδα,
(Lobesia botrana),
Κογχυλίδα, (Eupoecilia
ambiguella),
Τζιτζικάκια
(Scaphoideus titanus,
Empoasa vitis)
Τσιγαρολόγος
(Bustiscus betulae)
Πυραλίδα,
(Sparganothis
pilleriana)
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα
(Spodoptera littoralis)
Φθοριμαία
(Phthorimaea
operculella)
Πιερίς (Pieris spp.)
Πλουτέλλα
(Plutella sp.),
Μαμέστρα (Mamestra
sp) Autographa sp
Αγρότις ή Καραφατμέ
(Agrotis segetum)
Αφίδες
(Myzus spp, Aphis sp.)
Θρίπες (Thrips sp.)
Αλευρώδης
(Bemissia tabaci)
Δορυφόρος

30

30 - 60

50 100

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2

30

30 - 60

50 100

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2
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ΠΑΤΑΤΑ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ,
ΜΠΡΟΚΟΛΟ,
ΛΑΧΑΝΟ,
ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ,
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΑ,
ΓΟΓΓΥΛΙΑ,
ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

(Leptinotarsa
decemlineata)
Diabrotica spp.
Τζιτζικάκια
(Empoasca spp.)
Αφίδες (Aphis spp.)
Δορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)
(Phthorimaea
operculella)
Αλτης (Phyllotreta sp.),
Δορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata),
Αλευρώδης
(Trialeurodes
vaporarium), Αφίδες
(Myzus sp., Aphis sp.),
Diabrotica sp.,
Τζιτζικάκια
(Empoasca sp.), Θρίπες
(Thrips sp.) Πράσινο
σκουλίκι (Heliothis
armigera), Σποντόπτερα
(Spondoptera Litoralis),
Φθοριμαία
(Phthorimeae
operculella), Πιερίδα
(Pieris sp), Πλουτέλλα
(Plutella sp.),
Μαμέστρα (Mamestra
sp.), Autographa sp.,
Αγρότις ή Καραφατμέ
(Agrotis segetum)
Προνύμφες
Λεπιδοπτέρων
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pratyedra gossypiella)
Ακανθώδες σκουλήκι
(Earias insulana)
Διπάροψη
Αγρότις
(Agrotis segetum)
Σποντόπτερα
(Spodoptera littoralis)
Aφίδες
(Aphis spp.)
Αλευρώδης
(Trialeurodes
vaporarium, Bemisia
tabaci)
Θρίπες
(Thrips tabaci)

30

30 - 75

40 100

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2

30

30 - 75

40 100

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2

30

30 - 60

50 100

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

1
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Σιτάρι, Κριθάρι
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
ΜΗΔΙΚΗ

ΓΡΑΣΙΔΙ
(ΓΚΑΖΟΝ)
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ:

Ρίγανη,
Βασιλικός,
Δυόσμος,
Γιασεμί,
Γλυκάνισος, Δάφνη,
Δενδρολίβανο,
Δίκταμο,
Θυμάρι,
Κάππαρη,
Κορίανδρος, Κρόκος,
Κύμινο,
Λεβάντα,
Μάραθος,
Μαντζουράνα,

Αφίδες (Aphis spp.)
Αγρότις
(Agrotis segetum)
Αφίδες (Aphis spp.)

30

85 - 125

20-30

25

85 - 125

20-30

Προνύμφες
Λεπιδοπτέρων
Φυτονόμος
(Phytonomus variabilis)
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pratyedra gossypiella)
Ακανθώδες σκουλήκι
(Earias insulana)
Διπάροψη, Αγρότις
(Agrotis segetum)
Σποντόπτερα
(Spodoptera littoralis)
Aφίδες (Aphis spp.)
Αλευρώδης
(Bemisia tabaci)
Θρίπες
(Thrips tabaci)
Αλευρώδης
(Bemisia tabaci)
Aφίδες (Aphis spp.)
Αλευρώδης
(Bemisia tabaci)
Aφίδες (Aphis spp.)

30

25 - 75

40-120

30

100 150

20 –
30

30

25 - 75

40 –
120

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.
Με την
εμφάνιση της
προσβολής.
Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2

Με την
εμφάνιση της
προσβολής.
Με την
εμφάνιση της
προσβολής.

2

2

2

2

Μελισσόχορτο,
Μέντα,
Μαϊντανός, Άνιθος,
Αρώνια, Χαμομήλι,
Φασκόμηλο,
Ύσσωπος, Σάλβια,
Τσάι βουνού,
Τριανταφυλλιά (για
αρωματοποιία)

ΞΥΛΩΔΗ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

Αλευρώδης
30
20 - 30
100 - Με την
2
(Bemisia tabaci)
150
εμφάνιση της
Aφίδες (Aphis spp.)
προσβολής.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
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6.

7.

Ειδικές συνθήκες
γεωργικές, φυτοϋγείας
ή περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί

Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.
Παρατηρήσεις:
Ειναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του
νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25° C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να
χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών.
Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε
κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

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:

---

8.

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

9.

Εικονογράμματα
κινδύνου:

10. Δηλώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ GHS09

H410:
επικινδύότητας: H317:

11.

Δηλώσεις
προφύλαξης:

Δέν είναι φυτοτοξικό στίς συνιστώμενες χρήσεις
και δόσεις στίς Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές
συνθήκες.

Πολύ τοξικό γιά τους υδρόβιους οργανισμούς μέ μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

P102+405 Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
P101
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.
P261
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/
ατμούς/εκνεφώματα.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P270
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο
σαπούνι και νερό.
P273
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.
SP1
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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12. Πρώτες

βοήθειες Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναπνεύσατε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέσατε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το
δέρμα που έχει έλθει σε επαφή, με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή,
(όχι περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε
ένα γιατρό. συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν
χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο
δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο
νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13. Προστασία των καταναλωτών
13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

14. Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ) – ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ – ΞΥΛΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΜΗΔΙΚΗ
ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΩΝ,

-----

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ
ΑΜΠΕΛΙ – ΠΑΤΑΤΑ – ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ
ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

3
7

14
21
28

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο
ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία.
Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15.

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. 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.
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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.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

