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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθμό 7966 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο ) FINY ως προς τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην
αγορά και το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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 ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με
«Εντολή Υφυπουργού»».
4. Την από 24-10-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αριθ. 7966 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος FINY που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 103845/28-12-2011
Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον υπεύθυνο για τη
διάθεση στην αγορά και το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή
φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
Συγκεκριμένα
Α. Το σημείο 1.4 β διαμορφώνεται ως εξής:
β) Υπεύθυνος για διάθεση στην αγορά
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15
15123 Μαρούσι
ΑΘΗΝΑ
Β. Το σημείο 7 διαμορφώνεται ως εξής:
Α

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

-Σε περίπτωση αποτυχίας, εντός 3 μηνών μετά την
εφαρμογή του προϊόντος, μην σπέρνετε ή φυτεύετε
άλλη καλλιέργεια εκτός σιταριού ή κριθαριού και μετά
από βαθιά άροση. Σε αυτή την περίπτωση μην κάνετε
δεύτερη εφαρμογή του Finy .
Για 16 μήνες από την εφαρμογή του Finy μην σπέρνετε
ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από
1) Στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο (αρχή
φθινοπώρου):
σιτάρι,
κριθάρι,
σίκαλη,
τριτικάλε, ελαιοκράμβη, ξηρά φασόλια ή
γρασίδι
2) Τον επόμενο χρόνο (ανοιξιάτικη σπορά)
καλαμπόκι, λινάρι, ζαχαρότευτλα, πατάτα.
κρεμμύδι, ραδίκι, μπιζέλια, φασόλια.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 103845/28-12-2011 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθ. 7966 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FINY όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

