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Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντομοκτόνο) RADIANT 120 SC (δ.ο. spinetoram )

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 ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 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
4. 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.
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5. 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.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 140/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης
Φεβρουαρίου 2014 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας spinetoram,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την
τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011.
7. Την με αριθμό 20160713 έγκριση της εισηγήτριας χώρας Γαλλίας καθώς και την σχετική
αξιολόγηση.
8. Την με αριθμό πρωτ. 3392/33922/23/3/2017 και την με αριθμό πρωτ.5591/54952/22-5-2017
εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (ΜΦΙ).
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους:
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων”. »
10. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ
10634/122085/8-10-2013, 12712/145542/24-12-2015
και
4265/41732/12/4/2017 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν) RADIANT 120 SC της εταιρείας
Dow AgroSciences Export SAS 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
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
RADIANT 120 SC
1.2.β Μορφή:
Πυκνό εναιώρημα (SC)

ΧΧΧΧ
ΧΧΧΧ
30-6-2025
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών
ουσίας/ών κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Spinetoram
830 γρ/ κιλό
Spinosyns
Dow AgroSciences LLC,
9330 Zionsville rd.,
Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη:
Ο κάτοχος της έγκρισης
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Chem Design Products, Inc.,
2 Stanton Street, Marinette, WI 54143
U.S.A., Tel:+001 317-337-4833
Contact: Doug Line, Email :daline@dow.com

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με
αριθ.
πρωτ.
10634/122085/8-10-2013
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ της
έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας
χώρας Γαλλίας.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Dow AgroSciences Export S.A.S , Γαλλία
371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560
Valbonne - France
BP: 1220
Tel: +33( 0) 493956000
Fax: +33( 0) 493956595
Email: ftsali@dow.com
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι
Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2130065070
Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι
στη χώρα)
Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2130065070
Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences LLC,
9330 Zionsville rd.,
Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη:
Ο κάτοχος της έγκρισης

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
1. Dow Chemical Company Ltd
Estuary Road ,Kings Lynn, Norfolk, PE30
2JD,
Tel:(44) 01553 694283,
Contact: Julian Beresford-Pierse,
Email:jberesfordpierse@dow.com
2. Helena Industries
434 Fenn Road, Cordele, GA 31015, USA
Tel:00 1 229-273-6243 ext 218,
Contact: Phillip Berryman,
Email: berrymanp@helenaindustries.com

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
σκευάσματος
επιχειρήσεων:
1. Στα εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος
2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

ΑΔΑ: Ω3714653ΠΓ-19Κ
5

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δ.O.: spinetoram: 12 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 85.9 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το
με αριθ. πρωτ. 10634/122085/8-10-2013
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ της έκθεσης
αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας
Γαλλίας.

2 Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):

Α/Α
1

Είδος
Φιάλη

Μέγεθος (λίτρα)

Υλικό
0,05- 0,1- 0,125- 0,25-0,5-0,75- PET, HDPE
1-2-3-5
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
φυλλώματος.

Εφαρμόζεται

με

ψεκασμό

καλύψεως

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του
ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα
σκευάσματος διαλύεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται
με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό το βυτίο και
συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Η
συσκευασία ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο.
Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό διάλυμα.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την
εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά
το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό
αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με
καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν
καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό
εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε
υδάτινους πόρους.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται
υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του
σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν
κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
Συνδυαστικότητα:Προφυλάξεις για τους χειριστές: -

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Το RADIANT 120 SC είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανήκει
στην ομάδα των spinosyns (κατάταξη IRAQ/ Gr. 5) Δρα στοχεύοντας
σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Τα
συμπτώματα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των
εντόμων προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το RADIANT 120 SC έχει
διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.
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5.1 Φάσμα δράσης
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./
στρέμ
μα

Αμπέλι
(Επιτραπέζιο,
Οινοποιήσιμο
, Σταφίδα)
VITVI

Βαμβάκι*
GOSHE

κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρέμμα

Τρόπος
Και
Χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστο
ς
αριθμός
εφαρμο
γών ανά
καλλιεργ
ητική
περίοδο
1

Ευδεμίδα
(Lobesia
botrana)
POLYBO

20-30

40-100

Εφαρμογή
είτε
στο
μέγιστο των πτήσεων ή
στην έναρξη των πτήσεων
στη 2η και 3η γενεά και
σύμφωνα με το σύστημα
των
γεωργικών
προειδοποιήσεων.
BBCH 71-89

Θρίπας
(Franklinie
lla
occidentali
s)
FRANOC

20-30

40-100

Η εφαρμογή γίνεται με
την εμφάνιση του εντόμου
και σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
Συνίσταται το ψεκαστικό
υγρό να καλύπτει το
φύλλωμα και κυρίως τα
τσαμπιά.
BBCH 71-89

Πράσινο
σκουλήκι
(Heliothis
armigera)
HELIAR

50

50

Εφαρμογές
με
την
εμφάνιση των νεαρών
προνυμφών.
Οι εφαρμογές γίνονται με
την εμφάνιση των ανθικών
οργάνων
και μέχρι το
άνοιγμα
20%
των
καρυδιών.
BBCH 51-72

--

*Μην ψεκάζετε κατά την περίοδο της άνθησης ( BBCH 60-69).
Μην καταναλώνετε αμπελόφυλλα στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο
Παράρτημα ΙΙ.

1
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Ειδικές συνθήκες
Διαχείριση ανθεκτικότητας
γεωργικές,
Χρησιμοποιείστε το σε πρόγραμμα ψεκασμού και εναλλάξτε
φυτοϋγείας ή
το με άλλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
περιβαντολλογικές
Σε περίπτωση που το Spinosad χρησιμοποιείται στο
υπό τις οποίες το
πρόγραμμα ψεκασμού , ο συνολικός αριθμός ψεκασμών με
σκεύασμα μπορεί
δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad /
να χρησιμοποιηθεί
Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις 3 ανά καλλιεργητική
ή να αποκλειστεί
περίοδο.
Εφαρμόστε στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων ή
ακολουθείστε το σύστημα προειδοποιήσεων.
Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιείστε και άλλες μεθόδους
ολοκληρωμένης διαχείρισης (καλλιεργητικές ή βιολογικές)
για τον έλεγχο των εντόμων.
Σε εφαρμογές με RADIANT 120 SC έχει σημειωθεί περιορισμένη και
μικρής διάρκειας επίδραση σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη
στόχους. Οι εφαρμογές με RADIANT 120 SC μπορεί να θέσουν σε
μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή υμενόπτερα, αλλά η επίδραση
είναι παροδική.

7.

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

-

Για τους εργαζόμενους συνιστάται να αποφεύγεται η
επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως
μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να
φορά
προστατευτικό ρουχισμό (μακρύ παντελόνι,
μακρυμάνικο πουκάμισο γάντια και κατάλληλα υποδήματα).

Στοιχεία
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα
φυτοτοξικότητας,
με τις οδηγίες της ετικέτας.
ευαισθησίας ποικιλιών και
κάθε άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα προϊόντα
τους.
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Εικονογράμματα
Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09
10

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

GHS08

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει Spinetoram, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
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Δηλώσεις
Προφύλαξης

P102/405 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους
ισχύοντες κανονισμούς.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην
ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά,
αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακιών).
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στο αμπέλι
αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 20 μέτρων από τα επιφανειακά
ύδατα.
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στο βαμβάκι να
αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Επίσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος κάνετε χρήση
ακροφυσίων μείωσης του αερομεταφερόμενου ψεκαστικού νέφους
κατά 75%.

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους στο βαμβάκι
και στο αμπέλι, αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων
από τη μη γεωργική γη ή κατά την εφαρμογή του προϊόντος να
κάνετε χρήση ακροφυσίων μείωσης του αερομεταφερόμενου
ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
SPe 8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις
μέλισσες και τα έντομα επικονιαστές μην ψεκάζετε κατά την
άνθηση. Να μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι ενεργές για τη
συλλογή γύρης. Μετακινήστε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα
ζιζάνια. Καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την άνθηση.
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό,
εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε
αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα
προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο
νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5
λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με
άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Βγάλτε τα ρούχα στα
οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα
ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό
αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Αμπέλι
επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο,
σταφίδα
Βαμβάκι

7

21
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Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος
στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία. Προστατεύστε το από
υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα,
ποτά ή ζωοτροφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα
παραμείνει 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 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.
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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.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

