
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 27.07.2020 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έχει ανακληθεί προσωρινά η έγκριση του CLOSER 
120 SC στο αμπέλι. Η έγκριση του CLOSER 120 SC στο αμπέλι είχε δοθεί από το Υπουργείο, ως χρήση 
«ήσσονος σημασίας». Η CORTEVA ως κάτοχος της έγκρισης, υπέβαλε στοιχεία για την κανονική 
έγκριση του CLOSER 120 SC στο αμπέλι σε όλη τη Νότια Ζώνη της Ε.Ε. 

 
Οι Ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα 

οικοτοξικολογίας. Η CORTEVA βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατάθεσης των σχετικών στοιχείων. 
Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των συμπληρωματικών αυτών στοιχείων 
ανακαλείται η έγκριση του CLOSER 120 SC στο αμπέλι. 

 
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η αιτία της προσωρινής ανάκλησης δεν άπτεται σε 

θέματα υπολειμμάτων και δεν τίθεται θέμα για την ασφάλεια των καταναλωτών, όσον αφορά στα 
υπολείμματα. Οι πιθανότητες είναι δε μεγάλες να υπάρξει οριστική έγκριση στην καλλιέργεια του 
αμπελιού μέχρι το τέλος του χρόνου.  

 
Για τη διασφάλιση των παραγόμενων σταφυλιών της καλλιεργητικής χρονιάς 2020, που 

νομίμως έχουν ψεκαστεί με CLOSER 120 SC έως την ημερομηνία ανάκλησης της χρήσης: 
 

• H ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ, σε πλήρη συμφωνία με την CORTEVA, υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το απαντητικό έγγραφο που επισυνάπτεται, 
όταν τα υπολείμματα της δ.ο. isoclast (sulfoxaflor) στα σταφύλια είναι εντός των 
επιτρεπτών ορίων και οπωσδήποτε κάτω από τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (2 mg/kg), 
μπορούν να διατεθούν στη αγορά. 

 
Για την πλήρη ενημέρωση σας, επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του ΥΠΑΑΤ και 

παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά στην εφαρμογή 
και στη χρήση των σκευασμάτων μας. 

 
 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Κώστας Δήμιζας 

Δντης Τμήματος Έρευνας-Ανάπτυξης 

& Εγκρίσεων  
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ΠΡΟΣ:     ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Λεωφ. Μεσογείων 335 
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Email:  contact@elanco.gr, kdimizas@elanco.gr  

 

 
ΘΕΜΑ: «Διακίνηση φυτικών προϊόντων στην αγορά». 

ΣΧΕΤ.: Η από 23/7/2020 επιστολή της εταιρείας σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 18: «Συμμόρφωση με τα ΑΟΚ (Ανώτατα Όρια 

Καταλοίπων)» 

1.Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι δεν περιέχουν, όταν διατίθενται στην αγορά ως 
τρόφιμα ή ζωοτροφές ή όταν χορηγούνται σε ζώα, κανένα κατάλοιπο φυτοφαρμάκων που να υπερβαίνει: 
α) τα AOK για τα προϊόντα αυτά, τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα II και III  
β) το 0,01 mg/kg για τα προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζεται ειδικό (Ανώτατο Όριο Καταλοίπων) ΑΟΚ στα 

παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ, ή για δραστικές ουσίες που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, εκτός εάν 
καθορίζονται διαφορετικές προκαθορισμένες τιμές για μια δραστική ουσία λαμβανομένων υπόψη των 
συνήθων διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης. Οι προκαθορισμένες αυτές τιμές απαριθμούνται στο 
παράρτημα V. Το μέτρο αυτό που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 45, παράγραφος 4. Για επιτακτικούς λόγους επείγοντος, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 5, για να 
εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.  

2. Tα κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν ή να εμποδίζουν να διατίθενται στην αγορά ή να 
χορηγούνται σε ζώα παραγωγής τροφίμων, στην επικράτειά τους, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι, επικαλούμενα το ότι περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, εφόσον:  
α) τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα προς την παράγραφο 1 και το άρθρο 20 ή  
β) η δραστική ουσία περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.» 

Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφές ότι δεν δύναται να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά φυτικών 
προϊόντων, στα οποία ανιχνεύθηκαν υπολείμματα δραστικών ουσιών σε συγκέντρωση μικρότερη των ΑΟΚ 
(MRL). 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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