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Προς:

Sumitomo Chemical Agro Europe Γαλλίας

(δια της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,

Φλέμιγκ 15, 15123-Μαρούσι)

« Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν

(μυκητοκτόνο) RIZOLEX GOLD (δραστική ουσία: tolclofos methyl) »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 τα άρθρα 40, 41 και 42 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. 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, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tolclofos methyl.
4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ.
7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες
αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. 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.
7. 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.
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8. Τη με αριθμό 7963 έγκριση του σκευάσματος RIZOLEX 50 PB στην Ιταλία.
9. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.
10. Τη με αριθ. 6252/78481/14.7.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1503/Β΄/17.7.15) με θέμα την “Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και
Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2507/30139/16.3.15 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. για
λογαριασμό της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe Γαλλίας.
12. Το με αριθ. 2507/30139/11.5.15 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής προς
της Ιταλικές αρχές καθώς και την από 8-7-15 απάντηση των Ιταλικών αρχών (αριθμός
πρωτοκόλλου ΥΠΑΠΕΝ: 6479/76739/8.7.15).
13. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) RIZOLEX GOLD (δραστική
ουσία: tolclofos methyl) της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe Γαλλίας, με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

60.469
3.8.15
30.4.2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
Rizolex Gold
1.2.β Μορφή:
WP (Βρέξιμη σκόνη)
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών
ουσίας/ών κατά ISO
Περιεκτικότητα
της
τεχνικά
καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική κατηγορία
Παρασκευαστής
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Tolclofos-methyl
Minimum purity:

960 g/kg

Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Oita Works
Ooaza Tsurusaki 2200, Oita City
Oita prefecture, 870-0194
Japan
Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές
καταχώρησης της δ.ο. στο Annex I.
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Sumitomo Chemical Agro Europe
Parc D'Affaires de Crécy
2 rue Claude Chappe 4102
69771
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
CEDEX
FRANCE
Τel.: +33 4 78 64 32 50
Fax: +33 4 78 47 25 45
E-mail: mckenzie.munro@sumitomo-chem.fr
Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση Χελλαφάρμ ΑΕ.
στην αγορά
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr
γ)Παρασκευαστής σκευάσματος:
δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
1. Isagro SpA, via Nettunense km 23, 400Aprilia, Italy
2. SBM Formulation, Avenue Jean Foucault34535 Beziers, France

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
σκευάσματος
επιχειρήσεων:
1. Χελλαφάρμ ΑΕ.
Άγιος Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
2. Isagro SpA, via Nettunense km 23, 400Aprilia, Italy
3. SBM Formulation, Avenue Jean Foucault34535 Beziers, France
στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β
Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται
στον εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την
αίτηση και παραμένει στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής.
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Συσκευασίες:

Α/Α
1

Είδος
Σακίδιο σε κουτί

2

Σάκος

1 κιλό

3

Σάκος

5, 10, 15 & 25 κιλά

4

Υδατοδιαλυτά σακουλάκια
μέσα σε σακούλα και σε
κουτί

3

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος
50, 100, 200, 250, 500
γραμμάρια

1 κιλό
(4 υδ. σακ. των 250 γρ. ή 2 υδ.
σακ. των 500 γρ.)

Υλικό
Σάκος
PET/PE
ή
PET/AL/PE
Κουτί χάρτινο
Σάκος
PET/PE
ή
PET/AL/PE
Εξωτερικά χάρτινος σάκος,
εσωτερικά πλαστικός
σάκος PA/PE ή PE
Υδατοδιαλυτά σακουλάκια
(PVAL-Film / 450mm /
35µm) μέσα σε σακούλα
πολυαιθυλενίου & σε κουτί
χάρτινο

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση κονδύλων, ψεκασμός ή ριζοπότισμα
ανάλογα με την καλλιέργεια (βλπ οδηγίες στο φάσμα δράσης)
Τρόπος παρασκευής του διαλύματος εφαρμογής:: Γεμίστε το δοχείο του
μηχανήματος με το ¼ από το απαιτούμενο νερό. Προσθέστε την
απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο δοχείο αναδεύοντας.
Περιμένετε λίγα λεπτά να διαλυθεί η σκόνη και συμπληρώστε με το
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός συσκευής εφαρμογής: Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά
με άφθονο καθαρό νερό όλα τα μέρη του συστήματος εφαρμογής, ώστε
να μην απομείνουν υπολείμματα φαρμάκου. Λάβετε όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το μηχάνημα εφαρμογής. Απορρίψτε τα
νερά ξεπλύματος με ασφαλή τρόπο και μη μολύνετε τα νερά.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας που θα καταστραφούν
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος
ρίχνονται στο δοχείο της μηχανής) και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλ. σημείο 11.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Οργανικό μυκητοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση μυκήτων του
γένους Rhizoctonia σε κονδύλους πατάτας, μαρούλι και σαλατικά
θερμοκηπίου,
καλλωπιστικά
θερμοκηπίου,
βολβούς-ριζώματα
ανθοκομικών και γκαζόν.
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5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

ΜΑΡΟΥΛΙ (Θ),
ΡΟΚΑ (Θ),
ΚΑΡΔΑΜΟ (Θ),
ΓΑΙΟΚΑΡΔΑΜΟ (Θ),
ΣΚΑΡΟΛΑ (Θ),
ΛΙΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (Θ),
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΙΝΑΠΙ (Θ),
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΝΕΑΡΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ
ΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΡΑΜΒΗΣ) (Θ)

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Κg/στρέμμα
Κg/ 100 Όγκος ψεκ.
λίτρα
υγρού
ψεκ.
λίτρα
Υγρού
/στρέμμα

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφ/γών ανά
καλ/κή
περίοδο

Εφαρμογή κατά τη
μεταφύτευση με το
σύστημα στάγδην
άρδευσης ή με ψεκασμό
του εδάφους

1

Υγρή επένδυση κονδύλων
αμέσως πριν τη φύτευση
(βλ. παρ. 1)
Εφαρμογή κατά μήκος
του αυλακιού φύτευσης
και ενσωμάτωση στο
έδαφος πριν τη φύτευση

1

Rhizoctonia
solani

0.4

0.4 - 4

10-100

R. solani

0.5/τόνο
κονδύλων

-

165 - 200
λίτρα/ τόνο
κονδύλων

ΒΟΛΒΟΙ &
ΡΙΖΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Rhizoctonia
spp.

3.2

-

30-60

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Rhizoctonia
spp.

3.2

-

100-1000

Εφαρμογή στο έδαφος πριν ή
κατά τη φύτευση
φροντίζοντας για καλή
κατανομή του προϊόντος στο
έδαφος.

1

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ
(ΓΚΑΖΟΝ)

Rhizoctonia
spp.

3.2

-

20-40

Καθολικός ψεκασμός του
χλοοτάπητα κατά την
εκδήλωση της ασθένειας

1

ΠΑΤΑΤΑ
(ΚΟΝΔΥΛΟΙ)

1

Παρατηρήσεις:
Η εφαρμογή στους κονδύλους πατάτας πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα με τη φύτευση και μπορεί να γίνει
είτε με ψεκασμό επί κυλιόμενου τάπητος είτε με εμβάπτιση των κονδύλων σε μεγάλο ανοιχτό δοχείο ως
εξής: αναμίξτε την προτεινόμενη δόση του προϊόντος σε κατάλληλο όγκο νερού (τουλάχιστον 165 L
νερού/1000 KG κονδύλων) και προσθέστε τον πατατόσπορο. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι μεταφέρονται στη
χοάνη της συσκευής φύτευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κόνδυλοι πατάτας που έχουν δεχτεί Rizolex που απέμειναν από τη σπορά και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε άλλο χωράφι δεν επιτρέπεται να διατίθενται για τροφή ανθρώπων ή ζώων.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

6

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 προστατευόμενης καλλιέργειας

Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από παγετό, ξηρασία ή
άλλες περιβαλλοντικές αιτίες.

Δεν απαιτείται
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- 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

Σήμανση
σκευάσματος

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις
εφαρμογής.
Σε ελάχιστα διαδεδομένες ποικιλίες καλλωπιστικών να προηγείται
δοκιμή μικρής έκτασης

Προσοχή
Ευαισθητοποίηση δέρματος Κατ. 1
Χρόνιος κίνδυνος για υδάτινο περιβάλλον
10

Φράσεις R ή Η

11

Φράσεις S ή P

Κατ. 2

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Περιέχει tolclofos-methyl
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
P401: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
Αν το προϊόν εφαρμόζεται σε κλειστό περιβάλλον, αερίστε τους
χώρους μετά την εφαρμογή
SP1: ΜΗ ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά
νερά.).
Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το εφαρμόζετε σε εδάφη
που περιέχουν ποσοστό άμμου άνω του 80%.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για βολβούς και ριζώματα
και 16 μέτρων για χλοοτάπητες από τα επιφανειακά ύδατα.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΑΔΑ: 7ΕΝΦ465ΦΘΗ-ΜΧΥ
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακίνηση στον καθαρό αέρα. Αν
εμφανιστούν συμπτώματα και επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και
ξεπλύνετε το δέρμα προσεκτικά με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο
νερό. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από το βολβό ώστε να
εξασφαλίσετε καλό πλύσιμο. Αν εμφανιστεί ερεθισμός που επιμένει
συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Ποτέ μην προκαλείτε
εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε
σύγχυση. Ζητήστε πάντα ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777
13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 MRLs: έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs
13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Μαρούλι (θ), ρόκα (θ), κάρδαμο (θ),
γαιοκάρδαμο (θ), σκαρόλα (θ),
λικοτρίβολο (θ), κόκκινο σινάπι (θ),
καλλιέργειες νεαρών φύλλων
(συμπεριλαμβανομένων ειδών
κράμβης) (Θ)
Πατάτα

28

Βλ. χρόνο εφαρμογής
Να μη χρησιμοποιούνται οι
επενδεδυμένοι κόνδυλοι
πατάτας για τροφή
ανθρώπων ή ζώων

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά
από πηγές θερμότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο. Στις
παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.
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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.

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.

ΑΔΑ: 7ΕΝΦ465ΦΘΗ-ΜΧΥ

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.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
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