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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

BENTA 480 SL (δ.ο. bentazone).  
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 32.1, 33 και 
37.4 αυτού. 
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/841, της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2018 για την ανανέωση της 
έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone, 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. 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 
7. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση Μεταβίβασης 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. 

mailto:navramidis@minagric.gr
mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr
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8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος BENTA 
480 SL στην Μάλτα [αριθ. έγκρισης AMM 2160842]. 
9. Τη με αριθμό πρωτ. 2389/27654/03.03.2016 αίτηση της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας 
δια της αντιπροσώπου εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού 
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BENTA 480 SL της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L.,  
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 

70290 
31.07.2018 
30.06.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα BENTA 480 SL 
1.2.β Μορφή  Πυκνό Διάλυμα (SL) 

 
 

1.3 Δραστικές ουσίες 
Δραστική Ουσία  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Bentazone  

 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας 
σε καθαρή δραστική ουσία 

98,5 % (β/β) min   

   
Χημική ομάδα Βενζοθιαδιαζίνες  

 
Παρασκευαστής  SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Iνδία   
Mr. Ashish Bubna  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828/ 2808 
E-mail: regn@shardaintl.com   
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία 

 

 

mailto:regn@shardaintl.com
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Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd. 
Rm. 3-102 Kunpeng Plaza,  
No. 539 Wangjiang West Road, Hefei, Κίνα 

 

 
Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Bentazone 
όπως προσδιορίζονται στη με αριθμό πρωτ. 
2389/27654/03.03.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας Sharda Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία  
Mrs Elena Nieto  
Τηλ.: +34646233985 
E-mail: e.nieto@shardaintl.com  
              regn@shardaintl.com 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ. 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

   
γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

SHARDA BALKAN Μον. Ε.Π.Ε. 
Λεωφόρος Πεντέλης 8, Χαλάνδρι 
Τ.Κ.152 34 
Τηλ. 1: 210 6815766 
Τηλ. 2: 2310 521045 

 

 
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Iνδία  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828/ 2808 
E-mail: regn@shardaintl.com 

 

 

mailto:e.nieto@shardaintl.com
mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr
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ε) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος  
 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Chemark Kft 

H-8182 Peremarton, Ουγγαρία 

2. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A. 
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία 

3. Safapack Ltd. 
4 Stapleton Road, 
Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB)Ηνωμένο Βασίλειο  

4. I.R.C.A. Services S.P.A.  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία 

5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd. 
Rm. 3-102 Kunpeng Plaza,  
No. 539 Wangjiang West Road, Hefei, Κίνα 

6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd. 
Chemical development zone,  
Ximenboyi town, Changzhou, Κίνα 

 

 
 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1.  Chemark Kft 
H-8182 Peremarton, Ουγγαρία 

2. Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A. 
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία 

3. Safapac Ltd. 
4 Stapleton Road, 
Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB)Ηνωμένο Βασίλειο  

4. I.R.C.A. Services S.P.A.  
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία 

5. Hefei Xingyu Chemical Co. Ltd. 
Rm. 3-102 Kunpeng Plaza,  
No. 539 Wangjiang West Road, Hefei, Κίνα 

6. Changzhou Henglong Chemical Co. Ltd. 
Chemical development zone,  
Ximenboyi town, Changzhou, Κίνα 

7. Organika Sarzyna S.A.,\ 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, 

woj.Podkarpackie, Πολωνία 
8. Móraagro Kft. 

3937 Komlóska, Rákóczi út 121, Hungary Mail address: 
6782 Mórahalom, V. ker. 85th, Ουγγαρία 

9. AGROPAK Spółka Jawna 
ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία 

10. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., 
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400, 
ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη 

11. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
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    ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος 

Δραστικές ουσίες: Bentazone 48 % β/ο 
 Βοηθητικές ουσίες: 58.75 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ.  2389/27654/03.03.2016 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο 
Παράρτημα I και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης 
(registration report) του όμοιου σκευάσματος BENTA 480 SL.  

 
 

2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη ή δοχείο  50 κ.εκ. έως 20 λίτρων HDPE 
2 Φιάλη μέσα σε κουτί  50 κ.εκ. έως 500 κ.εκ. HDPE - Κουτί χάρτινο  

 
 
 

 3  Οδηγίες χρήσης 
 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Καθολικός ψεκασμός με καλή διαβροχή των ζιζανίων. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση με νερό. 
Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.  
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του βυτίου 
και όλων των εξαρτημάτων. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  ψεκαστικού τρεις (3) 
φορές με καθαρό νερό.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: -- 

 
 

 
 

 4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης 

Το BENTA 480 SL είναι μεταφυτρωτικό, εκλεκτικό, ζιζανιοκτόνο επαφής. 
Δρα με την αναστολή της φωτοσύνθεσης (φωτοσυστήματος II). Το 
δραστικό συστατικό απορροφάται κυρίως από τα πράσινα μέρη των 
φυτών και δρα ως αναστολέας της φωτοσύνθεσης. 
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

Κ.εκ./στρέμμα 
Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα / 
στρέμμα 

Αραβόσιτος 
(ZEAMX) 

Ευαίσθητα ζιζάνια: 
Αγριοπιπεριά  (Polygonum 
persicaria - POLPE) 
Μετρίως ευαίσθητα 
ζιζάνια:  
Τραχύ βλήτο (Amaranthus 
retroflexus - AMARE)  

200 15 – 40 

Εφαρμόζεται νωρίς 
μεταφυτρωτικά 
όταν η καλλιέργεια 
είναι στο στάδιο  
των 1-5 
πραγματικών 
φύλλων.  
(BBCH 10-15) 

1 

Ρύζι 
(ORYSA) 

Ευαίσθητα ζιζάνια: 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium 
strumarium - XANST) 
Αγριομπαμπακιά (Abutilon 
theophrasti - ABUTH) 
Άγριο σινάπι (Sinapis 
arvensis - SINAR) 
Αναγαλλίς (Anagallis 
arvensis – ANGAR) 
Αντράκλα (Portulaca 
oleracea - POROL) 
Βούτομο (Butomus 
umbellatus – BUTUM) 
Ζωχός (Sonchus asper - 
SONAS) 
Κίτρινη Κύπερη (Cyperus 
esculentus- CYPES) 
Λινδέρνια (Lindernia sp - 
LIDSS ) 
Μοσχοκύπερη (Cyperus 
difformis- CYPDI)  
Ρανούνκουλος 
(Ranunculus sardous - 
RANSA) 
Ραπανίδα (Raphanus 
raphanistrum - RAPRA) 
Πεντάνευρο (Allisma spp.) 
Σκίρπο ή Ραγάζι (Scirpus 
maritimus – SCPMA, S. 
mucronatus – SCPMU) 
Σπέργουλα  (Spergula 
arvensis - SPRAR)  
Τάτουλας (Datura 
stramonium - DATST) 
Μετρίως ευαίσθητα 
ζιζάνια:  
Τραχύ βλήτο (Amaranthus 
retroflexus - AMARE)  
Bidens sp. – BIDSS 

200 30 – 50 

Εφαρμόζεται 
μεταφυτρωτικά 
από το 3ο φύλλο 
της καλλιέργειάς 
έως το τέλος του 
αδελφώµατος. 
(BBCH 13-29) 

1 
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Δωδεκάνθι (Lamium 
amplexicaule - LAMAM)  
Ιπόμαια (Ipomoea sp - 
IPOSS), Παπαρούνα 
(Papaver rhoeas – PAPRH) 
Πεντάνευρο (Alisma 
plantago-aquatica - ALSPA) 
Πολυκόμπι (Polygonum 
convolvulus - POLCO) 
Στύφνος (Solanum nigrum - 
SOLNI) 

Παρατηρήσεις: 
1. Πριν την εφαρμογή στο ρύζι, θα πρέπει να μειώνεται η στάθμη του νερού στα τηγάνια ως 2-3 εκ. και να 

διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ως και 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή. Δεν ελέγχονται ζιζάνια που κατά το 
χρόνο της εφαρμογής βρίσκονται κάτω από το νερό.  

2. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων. 
 

 6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 

(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι 

δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με 

διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας. 

Στον αραβόσιτο, να αποφεύγεται ο ψεκασμός με ψυχρό καιρό ή 
ξηρασία ή όταν αναμένεται βροχή μέσα σε 5-6 ώρες.  

 

 

 

 

 

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  

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

 
 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.   

 

 
 

 9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

   
GHS07       

ΠΡΟΣΟΧΗ 
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 10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
EUH208: Περιέχει Bentazone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

 11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 
 

 

 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία. 
 
Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη 
/φόρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή. 
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι, 
εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις  
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιείστε ακροφύσια 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή αφήστε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την 
χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 
50% από μη γεωργική γη.  

 
 

 12  Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο: 

P301+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P330: Ξεπλύνετε το στόμα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά.  
Σε περίπτωση εισπνοής επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 

 

 
 13 Προστασία των καταναλωτών  
Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 
Αραβόσιτος, Ρύζι 

 

Ορίζεται από τον χρόνο 
εφαρμογής του προϊόντος 

(νωρίς μεταφυτρωτικά) 
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14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: 

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και 
καλά αεριζόμενο, μακριά από πήγες ανάφλεξης και θερμότητας,  
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

 

 
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. 
17    Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει παράλληλα με την κατάθεση της στο ΚΜ Εισηγητή (Ισπανία) να 
προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  

 Dilution stability after 24 months of storage stability. 
  

 
Β 

Γενικές υποχρεώσεις  
  

 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη 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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 
μελλοντική επανεξέταση. 
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 
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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

  
 
 

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. 
 
 
 
                     Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ 
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