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« Χορήγηση

άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνo) TRAVERSO WG (δραστικές ουσίες: Dimethomorph + copper
hydroxide)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 ειδικότερα το άρθρο 37.4 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 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
περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες dimethomorph και copper hydroxide.
4. 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.
5. Τον Κανονισμό (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.
6. 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.
7. 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”.
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8. Την 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”.
9. Την με αριθ. 16283 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό
προϊόν QUANTUM R-OK, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος, όπως αυτή
αναρτήθηκε από τις αρχές της Ιταλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο.
10. Το με αριθ. ΕΜΠ 47/24.2.16 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας τα
σχόλιά του για την έκθεση αξιολόγησης.
11. Την με αριθ. πρωτ. 9581/106926/27.8.14 σχετική αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις με αριθ. 2804/32613/16.3.16
και 9667/105262/23.9.16 αιτήσεις της.
12. Την με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Την 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”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

1

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνo)
TRAVERSO WG (δραστικές ουσίες: dimethomorph + copper hydroxide). Η έγκριση χορηγείται με
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

60.560
04-11-2016
31-07-2019

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
TRAVERSO WG
Κωδικός Προϊόντος (MCW-4849)
1.2.β Μορφή:
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
1.3 Δραστικές ουσίες
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής

Dimethomorph
980 g/kg min
Παράγωγα του κινναμικού οξέος
ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone Hebron Road
PO Box 60, Beer-Sheva
84100, Ισραήλ
Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6
51149 Köln, Germany
Mr. Wolfgang Busch

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Beijing Nutrichem Laboratory Co., Ltd.
Rm. A309, Biotechnology Business Incubator of
Haidian SciencePark,
No. 5 Shangdi Kaituo Road.
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Haidian district, Beijing 100085, Κίνα
Δ/νση εργοστασίου
Hebei Wanquan Lihua Chemicals Co., Ltd
Kongjiazhuang, Wanquan, 076250
Hebei Province, Κίνα
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
dimethomorph έχουν υποβληθεί και παραμένουν
στα αρχεία της ΣΕΑ.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Δραστική ουσία 2
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:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Copper hydroxide
580 g/kg min
Χαλκούχα
Ingenieria Industrial, S.A.
Av. Coyoacán 1878-403
Col. Del Valle, 03100, Mexico, D.F.
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Ingenieria Industrial, S.A.
Potrerillos 6
Parque Industrial Nezahualcoyotl
57810, Nezahualcoyotl, Edo., Mexico
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
copper
hydroxide
έχουν
υποβληθεί
και
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr
Ο κάτοχος της άδειας

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva
84100, Ισραήλ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
2. CINKARNA CELJE, Inc.
Kidriceva 26
POB 1032, SI-3001 Celje, Sloven
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
2. CINKARNA CELJE, Inc.
Kidriceva 26
POB 1032, SI-3001 Celje, Slovenia
3. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση εργοστασίου:
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/νση:
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2

Δραστικές ουσίες:
Dimethomorph 6 % (β/β) + μεταλλικός χαλκός 14% β/β (σε
μορφή υδροξειδίου του χαλκού 21,5% β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 69,74 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Συσκευασίες

Α/Α
1

Είδος
Κουτί με
εσωτερική
σακούλα

2

Σακίδιο

3

Σάκος

3

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος
250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750,
800 γραμ και 1 κιλού, (1,25) κιλών, (1,5)
κιλών, (1,75) κιλών, 2 κιλών, (2,5) κιλών, 3
κιλών, (3,5) κιλών, 5 κιλών.
250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750,
800 γραμ και 1 κιλού, (1,25) κιλών, (1,5)
κιλών, (1,75) κιλών, 2 κιλών, (2,5) κιλών, 3
κιλών, (3,5) κιλών, 5 κιλών, 7 κιλών και 10
κιλών
2 κιλών, (2,5) κιλών, 3 κιλών, (3,5) κιλών, 5
κιλών, 7 κιλών και 10 κιλών

Υλικό
Σακούλα Πολυαιθυλενίου
Κουτί χάρτινο

Πολυαιθυλένιο

Τετράφυλλος χάρτινος
σάκος

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμοί φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό
βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος.
Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με
καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα:--
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Κατηγορία και τρόπος
δράσης:

Μυκητοκτόνο-περονοσποροκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και
αντισπορογόνο δράση.
Είναι μίγμα δυο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης: του
dimethomorph που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων του
κινναμικού οξέος και εμφανίζει τοπικά διασυστηματική και διελασματική
κίνηση και αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση
και του υδροξειδίου του χαλκού, οργανικού-πολυθεσικού μυκητοκτόνου
επαφής με προστατευτική δράση

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Κ. εκ./
στρέμμ
α

Κ. εκ/ 100
λίτρα ψεκ.
Υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρέμμα

Αμπέλι
(Επιτραπέζια και
Οινοποιήσιμα
σταφύλια)

Περονόσπορος
(Plasmopara
vitícola)

250-350

250-350

50-100

Πατάτα

Περονόσπορος
(Phytophtora
infestans)

250-350

--

50-100

Τομάτα,
Μελιτζάνα
(Α/Θ)

Περονόσπορος
(Phytophtora
infestans)

250-350

250-350

50-100

Αγγούρι,
Αγγουράκι,
Κολοκυθάκι
(Α/Θ)

Περονόσπορος
(Pseudoperonos
pora cubensis)

300-350

300-350

50-100

Πεπόνι,
Καρπούζι,
Κολοκύθα (Α)

Περονόσπορος
(Pseudoperonos
pora cubensis)

300-350

300-350

50-100

Μαρούλι και
άλλα σαλατικά
(Α)
[Μαρούλι
σαλάτα, μαρούλι
κατσαρό,
μαρούλι κοινό,

Περονόσπορος
(Bremia lactucae)

250-350

--

50-100

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας και
με την
εμφάνιση των
πρώτων
συμπτωμάτων
Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας
Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας
Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας
Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας
Όταν οι
συνθήκες είναι
ευνοϊκές για την
ανάπτυξη της
ασθένειας

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο /
Μεσοδιάστημα
εφαρμογών
4 / 7-14

4 / 7-14

3 / 7-14

2 / 7-14

2 / 7-14

2 / 7-14
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μαρούλι
στρογγυλό,
Λυκοτρίβολο,
Σκαρόλες
(πικρίδα)/πλατύφ
υλλα αντίδια
(αντίδι κατσαρό,
αντίδι κοινό,
αντίδι άγριο)
Κάρδαμο,
γαιοκάρδαμο,
ρόκα, κόκκινο
σινάπι,
Καλλιέργειες
νεαρών φύλλων/
baby leaf
(συμπεριλαμβανο
μένων ειδών
κράμβης)
που
συγκομίζονται
μέχρι το στάδιο
του 8ου
πραγματικού
φύλλου]
Παρατηρήσεις:
1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι μεγάλες όταν οι καιρικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση των ασθενειών.
3) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
4) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

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

8

---

---

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

---

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

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό και όχι πριν παρέλθουν 24
ώρες από την εφαρμογή. Στην περίπτωση επανεισόδου για
εργασία να φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα.

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

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
Επειδή μπορεί να εμφανιστεί ελαφρά φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες
πεπονιών, συνίσταται να πραγματοποιείτε δοκιμαστική εφαρμογή πριν τη
γενικευμένη χρήση του σκευάσματος.

ΑΔΑ: Ω5ΔΒ4653ΠΓ-Δ5Κ
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Σήμανση
σκευάσματος:

GHS09, ΠΡΟΣΟΧΗ

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

11

Δηλώσεις
P405 + P102
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
προφύλαξης P270 Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη φόρμα και
μπότες κατά την εφαρμογή».
P411 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40ο C
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη
προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων με φυτική κάλυψη, σε Τομάτα, Μελιτζάνα,
Πατάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Αμπέλι και Μαρούλι και άλλα σαλατικά.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Πρώτες
βοήθειες Αντίδοτο

13

Προστασία των καταναλωτών

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα. Μη προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το
σκεύασμα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777.

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.
13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή
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Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκευάσματος

Φυτικά προϊόντα
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)
Αγγούρι, Αγγουράκι (Α/Θ)
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Α/Θ), Κολοκυθάκι (Α/Θ)
Μαρούλι και άλλα σαλατικά
Πατάτα
Τομάτα, Μελιτζάνα (Α/Θ)

Ημέρες
28
3
7
7
14
7

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από παγετό και πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

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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Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 18
μηνών από την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής της Ιταλίας, να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα
ακόλουθα:

ΑΔΑ: Ω5ΔΒ4653ΠΓ-Δ5Κ

The product’s ambient temperature of its shelf life.
A method in order to determine presence/absence of relevant impurities not only in the
technical material, but also in product MCW-4849.
A method in order to determine the residues of dimethomorph in table- and wine-grapes.
A method in order to determine the presence of dimethomorph in water.

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 Καν. 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.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

