ΑΔΑ: Ω71Φ4653ΠΓ-9ΜΕ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.20 13:57:20
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ
210 92 12 090
Ηλ. Νασιόπουλος
210 928 7211
inasiopoulos@minagric.gr

Προς:

Αθήνα,
20-08-2018
Αριθ. πρωτ: 5277/71515

PROBELTE SAU, Ισπανία
(δια της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ
Ε.Ε.- “Agribiz”
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) BELTHIRUL 1.000 DP (δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki strain PB-54).
2. Ανάκληση της με αριθ. 14.242 άδειας διάθεσης στην αγορά »

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 80.5 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
περιλαμβάνεται η δραστική ουσία Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54.
4. Τον Κανονισμό (EK) 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) 1907/2006”.
5. 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.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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 (ΕΚ) 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.
8. Την 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 έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. ΕΜΠ
713 π.ε./30.1.18 έγγραφο του ΜΦΙ.
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10. Την αριθ. πρωτ. 4662/50872/30.4.12 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.“Agribiz” ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας PROBELTE SA, Ισπανία, καθώς και τα
συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 5569/62449/30.5.16, 2611/26638/8.3.17,
14096/137627/20.12.17, 1680/24095/14.2.18 και 5277/71515/18.5.18 αιτήσεις.
11. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. 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 ".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) BELTHIRUL 1.000 DP (δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
strain PB-54), 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:
1.2.β Μορφή:

14672
20-08-2018
30-04-2020

BELTHIRUL 1000 DP
Σκόνη επίπασης (DP)

1.3 Δραστική ουσία:
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
Χημική ομάδα:
Παρασκευαστής:
Εργοστάσια παρασκευής:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54
min: 200 106 IU/g, που ισοδυναμεί με 5.09 x 109 CFU/g
Μικροβιακό σκεύασμα
PROBELTE, S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100-MURCIA, Ισπανία
PROBELTE, S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100-MURCIA, Ισπανία
TOMCATO, S.A.U.
Ctra. Madrid Km. 382, Poligono Industrial La Polvorista
3500 Molina de Segura – Ισπανία
όπως προσδιορίζονται στο Review report - SANCO/1542/08
– rev. 4 της 13 Δεκεμβρίου 2013. Είναι εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:
α) Κάτοχος της έγκρισης:

PROBELTE, S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.- “Agribiz”
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 74 71 000, 210 6725174, Fax: 210 74 71 009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.
αγορά:
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
Τηλ.: 2311998600, Fax: 2311998601, E-mail: info@agrology.eu
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
PROBELTE S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία
δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

PROBELTE S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

PROBELTE S.A.U.
C/Antonio Belmonte Abellán 3-5
30100 - MURCIA - Ισπανία
&
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22
Δραστική ουσία: B. thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54
0,5% β/β που ισοδυναμεί με 1000 IU/mg ή 2,54 x 1010 CFU/kg
Βοηθητικές ουσίες: 99,5%
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2.
Α/Α
1.

Συσκευασίες:
Είδος
Kουτί με εσωτερική/ες
σακούλα/ες

Μέγεθος
200 γρ. έως 5 κιλά.

2.

Σακούλα ή σάκος

200 γρ. έως 25 κιλά.

3. Οδηγίες
χρήσης:

Υλικό
Κουτί χάρτινο
Σακούλα σύνθετου υλικού
OPP/ ALUMINIUM /PE
Σακούλα σύνθετου υλικού
OPP/ ALUMINIUM /PE

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Επίπαση με καλή κάλυψη των φυτικών επιφανειών. (Ειδικά στην
Πατάτα: Εφαρμογή, μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση, με καλό σκόνισμα των
κονδύλων κατά στρώσεις).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες μαζί με τα
κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.

4. Κατηγορία Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά
και τρόπος την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
δράσης:
5.

Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ
Επιτραπέζια και
οινοποιήσιμα
σταφύλια
VITVI
Τομάτα – LYPES
(Θερμοκηπίου και
υπαίθρου)
Πιπεριά CPSAN
(Θερμοκηπίου και
υπαίθρου)

ΣΤΟΧΟΙ

-Ευδεµίδα
(Lobesia botrana - POLYBO)
-Κογχυλίδα
(Eupoecilia ambiguella CLYSAM)
-Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
-Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa armigera HELIAR)
-Σποντόπτερα
(Spodoptera sp. - SPODSP)

ΔΟΣΕΙΣ
(κιλά/στρέμμα)

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2-3

Εφαρμογές με την
εμφάνιση των πρώτων
προνυμφικών σταδίων

2-3

Εφαρμογές με την
εμφάνιση των πρώτων
προνυμφικών σταδίων

Μέγ. αριθμός
εφαρμ. ανά καλ.
περίοδο /
μεσοδιάστημα
εφαρμογών
(ημέρες)
3/7-14

3/7-14
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Κουνουπίδι BRSOB.
Μπρόκολο BRSOK
Λάχανο BRSOL,
Λαχανάκια
Βρυξελών BRSOF
Μαρούλι LACSA
κ.α. σαλατικά:
Λυκοτρίβολο VLLLO,
Σκαρόλες/
πικρίδα/
πλατύφυλλα
αντίδια - CICEL,
Κάρδαμο –
LEPSA και άλλα
βλαστάρια και
φύτρες:
Γαιοκάρδαμο BARVE,
Ρόκα - ERUVE
Κόκκινο σινάπι BRSJU,
Καλλιέργειες
νεαρών φύλλων
συμπεριλαμβανομένων ειδών
κράμβης
Πατάτα SOLTU
(μετασυλλεκτικά)

-Πιερίδα
(Pieris brassicae - PIERBR)
-Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa sp - HELVSP)
-Σποντόπτερα
(Spodoptera sp. - SPODSP)
Σκόρος των κραμβοειδών,
Προνύμφες φυλλώματος
(Mamestra sp. - MAMESP
Plutella sp. - PLUTSP)
-Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa armigera HELIAR)
-Σποντόπτερα
(Spodoptera sp. - SPODSP)

2-3

Εφαρμογές με την
εμφάνιση των πρώτων
προνυμφικών σταδίων

3/7-14

2-3

Εφαρμογές με την
εμφάνιση των πρώτων
προνυμφικών σταδίων

3/7-14

- Φθοριμαία
(Phthorimaea operculella PHTOOP)

3 κιλά/ ΤΝ πατάτας

Εφαρμογή στους
κονδύλους μετά τη
συγκομιδή, κατά την
αποθήκευση με καλό
σκόνισμα των κονδύλων
κατά στρώσεις.
Επανάληψη αν χρειαστεί,
μετά από 15 ημέρες

3/15-20

Παρατήρησεις:
1. Εφαρμόστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα
ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός.
2. Χρειάζεται καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα.
3. Μην εφαρμόστε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών μετά από την εφαρμογή, τότε αυτή πρέπει να
επαναληφθεί
4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
5. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
6. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ
εφαρμογής και:
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης
καλλιέργειας:
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών
που ακολουθούν:

---

---
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-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην
καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:
8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα
φυτά ή τα προϊόντα τους:
9. Εικονογράμματα
κινδύνου:

--Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που
αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις
συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

---

10.

Δηλώσεις
--επικινδυνότητας:

11.

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια
P284: Εάν δεν υπάρχει επαρκές αερισμός, φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της
αναπνοής.
Φοράτε μακριά παντελόνια, φόρμα με μακριά μανίκια, κάλτσες και παπούτσια όταν
χειρίζεστε το σκεύασμα
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν
προστατευτική ενδυμασία.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Περιέχει Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54. Μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12.

Πρώτες
βοήθειες –
Αντίδοτο

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό
και σαπούνι.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P363 Πλύνετε τα ενδύματα εργασίας πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

13.

Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 0,01 mg/kg (σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του Κανονισμού
(ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις:
14

Καλλιέργεια
Όλες οι καλλιέργειες

Ημέρες
0

Συνθήκες αποθήκευσης, Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό
χρονική
σταθερότητα και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από και υγρασία και έκθεση σε
του σκευάσματος.
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασία 5 οC διατηρείται σταθερό για 2
χρόνια και σε θερμοκρασίες <25οC διατηρείται σταθερό για 1 χρόνο, από την
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΔΑ: Ω71Φ4653ΠΓ-9ΜΕ
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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.

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 ΥΑ.
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.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. 14.242 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELTHIRUL
1.000 DP, η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 118381/5.5.2008 Απόφασή μας, και ορίζουμε τις ακόλουθες
περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα
καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής
πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα
έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3
ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με
ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

