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«Tροποποίηση της με αριθ. 60268 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRANUFLO 80 WG (thiram 80%) ως προς
την ημερομηνία λήξης, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον
κάτοχο, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσιο παρασκευής και
συσκευασίας του σκευάσματος και την ταξινόμηση και σήμανση (CLP)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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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.
Toν ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1197/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την
παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών acetamiprid, α-cypermethrin,
Ampelomyces quisqualis Στέλεχος: AQ 10, benalaxyl, bifenazate, bromoxynil, chlorpropham,
desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum Στέλεχος: J1446, imazosulfuron, laminarin,
mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis
Στέλεχος: MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram και ziram.
Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος
του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
Την από 28.03.2014 αίτηση της εταιρείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60268 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο) GRANUFLO 80 WG (thiram 80%) που χορηγήθηκε με την αριθ.
181521/17.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την
ημερομηνία λήξης, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο, τον
παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος
και την ταξινόμηση και σήμανση (CLP).
Συγκεκριμένα τα σημεία 1, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:
1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.3 Δραστική ουσία
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:

60.268
17.02.2010
30.04.2017

ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent, Βέλγιο
Τηλ.: +32 9 254 10 25
Fax: +32 490 65 81 22
E-mail: Tania.Soenens@taminco.com
ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent, Βέλγιο
Τηλ.: +32 9 254 10 25
Fax: +32 490 65 81 22
E-mail: Tania.Soenens@taminco.com

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent, Belgium
Τηλ.: +32 9 254 10 25
Fax: +32 490 65 81 22
E-mail: Tania.Soenens@taminco.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent,
Belgium
Τηλ.: +32 9 254 10 25
Fax: +32 490 65 81 22
E-mail: Tania.Soenens@taminco.com
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις
της επιχείρησης:
ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent,
Belgium

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις
των επιχειρήσεων:
1) ΤΑMINCO BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Gent, Belgium
2) ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
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Εικονογράμματα
κινδύνου

GHS07 GHS08 GHS09
ΠΡΟΣΟΧΗ
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Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΑΔΑ: ΩΣΚΦΒ-ΧΟΜ
11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P260: Mην αναπνέετε σκόνη ή εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
“Να φοράτε κατάλληλες μπότες και μάσκα με φίλτρα και προσωπίδα
κατά την ανάμιξη /φόρτωση ή ψεκασμό”.
“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και
κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον
ψεκασμό”.
“Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν και μετά τον
ψεκασμό”.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 20 μέτρων για την καλλιέργεια του
αμπελιού.
EUH208: Περιέχει Thiram. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
EUH 401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως, πιείτε άφθονο νερό, προκαλέστε εμετό,
εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια και κάτω από
τα βλέφαρα με άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα και
παπούτσια που έχουν έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και
πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι τα μέρη του σώματος που
έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα. Εάν επιμένει ο δερματικός
ερεθισμός καλέστε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά
αεριζόμενο χώρο να τον κρατήσετε ήρεµο. Εάν υπάρχει δυσκολία στην
αναπνοή χορηγήστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό ειδικό αντίδοτο.
Εφαρμόστε
συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 01.06.2015.
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 181521/17.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

