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«Τροποποίηση της με αριθ. 70171 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CARMINA MAX (δ.ο. Chlorotoluron+
Diflufenican) ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης καθώς επίσης και την ταξινόμηση
και επισήμανση»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
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 το
άρθρο 45 αυτού.
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.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχoυν
συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες chlorotoluron και diflufenican.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1262 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil,
chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron,
fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanatemethyl και tribenuron.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1796 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2018 για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl,
clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p,
fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin,
pyriproxyfen και tritosulfuron.
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6. 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.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 5393/60859/01.09.2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70171
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CARMINA MAX (δ.ο. Chlorotoluron +
Diflufenican), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9714/128660/25.09.2018 αίτηση της εταιρείας της εταιρείας Κ&Ν Ευθυμιάδης
ΑΒΕΕ, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 70171 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CARMINA MAX, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ.
5393/60859/01.09.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία
λήξης της έγκρισης καθώς επίσης και τα στοιχεία της ταξινόμησης και επισήμανσης.
Συγκεκριμένα τα σημεία 1.1.β, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
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Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

70171
01.09.2016
31.10.2020

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση, περιέχει
Chlorοtoluron.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει μίγμα 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one + 2methyl-2Hisothiazole-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια /
σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά το ψεκασμό».
SP1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες από μη
γεωργική γη.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μία φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά
ύδατα.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να μην εφαρμόζεται το
προϊόν σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη.
Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα την περίοδο αναπαραγωγής των
πτηνών (Μάρτιος-Αύγουστος).
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II.

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος ή την ετικέτα.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα.
P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο
σαπούνι και νερό.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Ρ362+Ρ364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό για
τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει,
συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε
εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 5393/60859/01.09.2016 απόφαση μας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

