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ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 70072 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος GENOXONE (δ.ο. 2,4 D /triclopyr) ως προς την
ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.

2.
3.

4.

Έχοντας υπόψη:
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 την κατάργηση των οδηγιών
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 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) αριθ.
1907/2006.
.Τη με αριθ. πρωτ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού στον Aναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής, και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

1

ΑΔΑ: 7ΣΝΟ465ΦΘΗ-Ν1Κ

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους
Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 11607/130437/16-10-2014 αίτηση και την με αριθ. πρωτ.
8491/96615/8-9-2015 επιστολή
6. Το από 28-5-2015 σημείωμα της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης για την ταξινόμηση και
σήμανση του σκευάσματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70072 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος GENOXONE (δ.ο. 2,4 D /triclopyr) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ.
11731/135713ΠΕ/6-3-2014 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ταξινόμηση
και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες :
Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10 , 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

9

Σήμανση
σκευάσματος:
GHS02
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Δηλώσεις
επικινδυνότητας

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Περιέχει triclopyr
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, γυμνές φλόγες,
σπινθήρες. Μην καπνίζετε.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά για το
πρόσωπο, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γάντια.
P264 - Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P403+235 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται
δροσερό.
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας:
10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση
πλατύφυλλων ζιζανίων,
15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση σε βάτα
(Rubus spp.), θάμνους-πουρνάρια, ξυλώδη βλάστηση την άνοιξη,
30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση σε βάτα
(Rubus spp.), θάμνους-πουρνάρια, ξυλώδη βλάστηση το καλοκαίρι.
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε (P305+351+338).
Αν επιμένουν συμπτώματα όπως πόνος, δάκρυα, ερυθρότητα, ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα
ρούχα και πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι.
P333+P313:Εάν υπάρξει ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε
γιατρό.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα.
Χορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε
τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε
την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέστε εμετό (Ρ331). Ξεπλύνετε
το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). Ζητήστε
ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. Καλέστε
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό (Ρ301+310).
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική
θεραπεία και συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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IΙ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 70072 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος GENOXONE (δ.ο. 2,4 D /triclopyr) η οποία χορηγήθηκε
με την αριθ. 11731/135713ΠΕ/6-3-2014 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ζ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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