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Δια μέσου της
υπευθύνου επικοινωνίας
κ. Ευτυχία ΛΕΦΑΚΗ
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα

Επαναχορήγηση έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (απολυμαντικό εδάφους)
VAPAM FORTE 51SL (metam
sodium)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 359/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Απριλίου 2012 για
την έγκριση της δραστικής ουσίας metam, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 2
αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Το π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/27-1-2015/τΑ΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 ‘Σύσταση Υπουργείου
Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας’.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180283/08-02-2010 απόφασή μας, για τη ‘Διατήρηση σε ισχύ έως
31.12.2014 των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (απολυμαντικά εδάφους), που
περιέχουν τη δραστική ουσία metam’
5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 229/3553/3.9.13 (ΦΕΚ 75/B΄/16-1-2015) 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”».
7. Το ενημερωτικό σημείωμα της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής.
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8. Τη με αριθ. 143502163371/23.12.2014 σχετική αίτηση της κ. Ευτυχία ΛΕΦΑΚΗ (υπευθύνου
επικοινωνίας) εκ μέρους της ενδιαφερόμενης εταιρείας TAMINCO BVBA και το σχετικό
αποδεικτικό του ΜΦΙ για το παράβολο με αριθ. 00348/23.1.22014.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Επαναχορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 80, 5 του
Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (απολυμαντικό εδάφους) VAPAM
FORTE 51SL (metam sodium) της εταιρείας TAMINCO BVBA με τα ακόλουθα στοιχεία:
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Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

6883
21-11-2002
30-6-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
VAPAM FORTE 51 SL
1.2.β Μορφή:
Πυκνό διάλυμα [SL]
1.3 Δραστική ουσία
Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστ. ουσίας κατά ISO Metam sodium
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 96, 50 % (β/β) min
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent,
Βέλγιο
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

της

TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent,
Βέλγιο
Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με
αριθ. πρωτ. 7821/84689/30-6-2014 έγγραφο
της TAMINCO BVBA παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.
Είναι
εμπιστευτική
πληροφορία
και
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent,
Βέλγιο, Τ.Κ. B-9000
Τηλ.: +32 9 254 10 37
Fax: +32 9 254 25 09
E-mail: eva.vanhende@taminco.com
Ευτυχία ΛΕΦΑΚΗ
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210 9341976
E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη Θέση Ξηροπήγαδο
χώρα)
196 00 Μάνδρα Αττικής
Τ.Κ.: 196 00
Τηλ.: 210 5559 001
Fax: 210 5556 100
E-mail: ellagret@ellagret.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent
Βέλγιο
του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent
Βέλγιο

ε)

Εργοστάσια συσκευασίας
σκευάσματος

του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
1. TAMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207,
B-9000 Gent Βέλγιο
2. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο
196 00 Μάνδρα Αττικής
Τ.Κ.: 196 00
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Metam sodium 51 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 57,90 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το
με αριθ. πρωτ. 7821/84689/30-6-2014
έγγραφο ΧΧΧΧ έγγραφο της
ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει
στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες:
Α/Α
1
2
3

Είδος
Δοχείο
Βαρέλι
Δεξαμενή

Μέγεθος
5 , 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 50, 60
200 και 210 λίτρα
1000 και 1008 λίτρα

Υλικό
HDPE, PVC
HDPE, PVC
HDPE , PVC
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής:
Εφαρμόζεται στο έδαφος (το οποίο πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο,
να μην περιέχει υπολείμματα βλαστών ή ριζών, να έχει αρκετή
εδαφική υγρασία -να βρίσκεται στο ρώγο του- και η θερμοκρασία του
σε βάθος 10 εκ. να κυμαίνεται από 10°- 25°C) στο επιθυμητό βάθος,
πριν τη σπορά ή τη φύτευση των καλλιεργειών, ομοιόμορφα επί των
γραμμών σποράς ή φύτευσης:
α) Με ειδικούς εγχυτήρες /στον αγρό:
Το σκεύασμα εγχύεται αδιάλυτο στο έδαφος με ειδικά μηχανήματα,
προσαρμοσμένα σε ελκυστήρα, που ενσωματώνουν το απολυμαντικό
στο επιθυμητό βάθος και αφού συνδεθεί η συσκευασία στην ειδική
θέση /αποθήκη του μηχανήματος. Γνωρίζοντας την ταχύτητα του
ελκυστήρα και την επιφάνεια εφαρμογής, υπολογίζεται ο ρυθμός
εκροής (έγχυσης) από τα ειδικά μηχανήματα στο έδαφος. Αμέσως μετά
την εφαρμογή συνιστάται ελαφρύ πότισμα με τεχνητή βροχή, ώστε να
δημιουργηθεί επιφανειακή κρούστα και να περιορίζεται έτσι η
διαφυγή των αερίων από το έδαφος. Αν δεν υπάρχει τέτοια
δυνατότητα, συνιστάται πότισμα με 10-15 λίτρα νερό ανά τετραγωνικό
μέτρο για τα σπορεία και 25-40 λίτρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις,
ώστε το σκεύασμα να πάει στο βάθος που πρέπει.
β) Μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης /στον αγρό και στο
θερμοκήπιο μετά από κάλυψη του εδάφους με πλαστικό
Η απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος προστίθεται αδιάλυτη στο
σύστημα
στάγδην
άρδευσης.
Οι
μεγάλες
συσκευασίες
(βαρέλι/δεξαμενή) συνδέονται απευθείας με το σύστημα στάγδην
άρδευσης.
Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του αρδευτικού
συστήματος (λίτρα/χρόνο/ σταλάκτη, αριθμό σταλακτών/επιφάνεια
εφαρμογής και συνολική επιφάνεια εφαρμογής), υπολογίζεται ο
χρόνος εισαγωγής της ποσότητας της συσκευασίας στην επιφάνεια
εφαρμογής μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης.
Η αναλογία στο συνολικό όγκου νερού, που εφαρμόζεται μέσω του
συστήματος της στάγδην άρδευσης πρέπει να είναι 0.1 % έως 2 %.
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Εφαρμόζεται μόνο του.
Καθαρισμός του συστήματος στάγδην άρδευσης:
Ξεπλύνετε καλά το σύστημα άρδευσης με καθαρό νερό μετά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία ή βαρέλια συσκευασίας να ξεπλένονται με καθαρό νερό υπό
πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή με καλό τριπλό ξέπλυμα αποφεύγοντας τη
ρύπανση των νερών.

ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕΣΑ
(ΒΑΡΕΛΙΑ/ΔΟΧΕΙΑ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 7ΞΛΒ465ΦΘΗ-ΤΟΘ
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Κατηγορία και
τρόπος
δράσης:

Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των
καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και
βλαστάνοντες σπόρους ζιζανίων. Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού
μεθυλίου που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος.
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5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:
Λαχανικά και
Καλλωπιστικά
Υπαίθρου

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ
(Εκτός από τους κυστονηματώδεις
όπως του γένους Heterodera )

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ:
Λαχανικά και
Καλλωπιστικά
Θερμοκηπίου
και

ΜΥΚΗΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Φυτόφθορα
(Phytophthora spp)
Πύθιο (Pythium spp)
Σκληρωτίνια (Sclerotinia spp)
Φουζάριο (Fusarium spp)
Βερτιτσίλλιο (Verticillium spp)
Ριζοκτόνια (Rhizoctonia spp)
ΖΙΖΑΝΙΑ
Βλαστάνοντες σπόροι ετησίων
ζιζανίων σε βάθος μέχρι 25 εκ.
(όπως Λουβουδιά, Νεραγριάδα,
Γλυστρίδα, Σετάρια, Αγριοτοματιά,
Βέλιουρας, Οξαλίδα, κ.λπ)

Μέγιστη δόση
εφαρμογής
Εφαρμογή με έγχυση
στο έδαφος ή
μέσω του συστήματος της
στάγδην άρδευσης
με δόση
30 λίτρα /στρέμμα
ή
300 κυβ.εκ. /10 τετρ.
μέτρα εδάφους
Εφαρμογή μέσω του
συστήματος της στάγδην
άρδευσης
με δόση
120 λίτρα /στρ.
ή
1,2 λίτρα/10 τετρ. μέτρα
εδάφους

Μέγιστος αριθ.
εφαρμογών

Μια (1)μόνο
εφαρμογή
κάθε τρίτο
έτος στο ίδιο
έδαφος

Σπορεία καπνού
σε θερμοκήπιο
Παρατηρήσεις:
1. Αφού περάσουν τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος
πρέπει να γίνει ένα επιφανειακό φρεζάρισμα, για να αεριστεί το χώμα, χωρίς όμως να
ανακατευτεί με μη απολυμασμένο χώμα.
2. Εφαρμογή με έγχυση: Mην το χρησιμοποιείτε σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από
άλλες καλλιέργειες. Εάν μετά την εφαρμογή του σκευάσματος επικρατεί ξηρασία πρέπει
να γίνουν ελαφρά ποτίσματα τις επόμενες μέρες.
3. Εφαρμογή μέσω της στάγδην άρδευσης: Το ειδικό πλαστικό να παραμένει μετά την
εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής πριν την σπορά ή φύτευση.
4. Εφαρμογή σε θερμοκήπια: δε θα πρέπει να υπάρχουν άλλες καλλιέργειες
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Πριν από κάθε εφαρμογή οι επαγγελματίες χρήστες να ενημερώσουν τους περίοικους σε
απόσταση 200 μέτρων για την προγραμματισμένη περίοδο εφαρμογής.
Σφραγίστε καλά με πρόσθετο υλικό πόρτες, παράθυρα, εξαεριστήρες κλπ για να αποτρέψετε τη
διαρροή αερίων σε διπλανούς χώρους είτε αυτοί είναι κατοικημένοι, είτε έχουν φυτά
(θερμοκήπια κ.α.)
Οι αγροί και τα θερμοκήπια που απολυμαίνονται
πρέπει
να
επισημαίνονται με
προειδοποιητικές ενδείξεις απαγόρευσης εισόδου (συνιστάται η ανάρτηση πινακίδας στην
εξωτερική πλευρά κάθε πόρτας με την ένδειξη «Απαγορεύεται η είσοδος» ή «Απολύμανση είναι
σε εξέλιξη εντός»).
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της
α) 15 ημέρες σε εδάφη ελαφρά ή μέσης σύστασης.
β) 20 ημέρες σε εδάφη βαριά, υγρά και συνεκτικά
προστατευόμενης καλλιέργειας
γ) 30 ημέρες αν κατά την εφαρμογή του και μετά από
- σποράς ή φύτευσης των
αυτήν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
καλλιεργειών που ακολουθούν
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελεγχθεί εάν έχουν εναπομείνει ατμοί
στο έδαφος πριν την σπορά ή τη φύτευση καλλιεργειών
είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ελέγχου
βλαστικότητας/cress test (δοκιμή με τη χρήση
ευαίσθητων σπόρων κάρδαμου).
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Μην το χρησιμοποιείτε όταν
θερμοκρασία είναι πάνω από 32οC.

η

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

Για μη προστατευόμενα άτομα:
-24 ώρες στον αγρό
-14 ημέρες στο θερμοκήπιο μετά από πλήρη αερισμό
Οι εργαζόμενοι μπορούν να εισέρθουν για τον αερισμό
του θερμοκηπίου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή (πριν την
λήξη του χρονικού διαστήματος ασφαλείας) αλλά με
προστασία 98% (να φορούν ανθεκτικά στα χημικά
γάντια και μπότες, βαμβακερή φόρμα, μάσκα προσώπου
με φίλτρο ενεργού άνθρακα (A2B2 – P3) για αέρια και
οργανικούς ατμούς, με σημείο ζέσεως > 65°C) και πρέπει
μετά το πέρας της εργασίας τους να ξανακλείνουν τις
πόρτες εισόδου των θερμοκηπίων μέχρι την
ολοκλήρωση του αερισμού τους.

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις γειτονικές ή τις
καλλιέργειες που ακολουθούν εφόσον τηρούνται
αυστηρά οι συνιστώμενες οδηγίες και δόσεις
εφαρμογής.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (και
προειδοποιητική
λέξη)
(GHS-05)

(GHS-07)

(GHS-08)

(GHS-09)

ΑΔΑ: 7ΞΛΒ465ΦΘΗ-ΤΟΘ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H317 Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
P270 Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του

12

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303 +P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα
μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα . Ξεπλύνετε
το δέρμα με νερό /στο το ντους.
P305 +P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ
τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να τα
ξεπλένετε.
P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
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Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Δεν εφαρμόζεται λόγω χρόνου εφαρμογής

14

Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε
μέρος δροσερό και σκιερό, μακριά από οξέα και πηγές
θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό
για δύο (2) χρόνια.

ΑΔΑ: 7ΞΛΒ465ΦΘΗ-ΤΟΘ
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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.

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.
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

Γ

1. Από την (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) το προϊόν που διατίθεται από τον
υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά πρέπει να φέρει ετικέτα σύμφωνη με την
παρούσα απόφαση.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής
ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει μέχρι τις
(ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) να χρησιμοποιήσει κάθε
πρόσφορο μέσο για να ειδοποιήσει τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που
έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω σκεύασμα για την παρούσα και να επικολλήσει κατά
τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο ετικέτα σύμφωνη με την παρούσα απόφαση.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος
οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆/ΝΣΗΣ

ΓΕΝ.
∆/ΝΣΗΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ

