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ΠΡΟΣ: Dow AgroSciences Export S.A.S,
Γαλλίας
δια της εταιρείας
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ταχ. ∆/νση: Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Τ. Κ.: 151 25, Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό 7956 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 400 SC (propyzamide
40% β/o), ως προς την ταξινόµηση και την επισήµανση (CLP), καθώς και ως προς την
ηµεροµηνία λήξης.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόµο υπ’ αριθµ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών
φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25ης
Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών
ουσιών.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 823/2012 (L 250/13/15-09-2012) της Επιτροπής της
14ης Σεπτεµβρίου 2012 σχετικά µε την παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
540/2011 όσον αφορά τις ηµεροµηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB,
benzoic acid (βενζοϊκό οξύ), beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans
ποικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P,
ethofumesate, ethoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone,
foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic
hydrazide, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargyl, oxasulfuron,
pendimethalin, picoxystrobin, propiconazole, propineb, propoxycarbazone, propyzamide,
pyraclostrobin, silthiofam, trifloxystrobin, warfarin και zoxamide.
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5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31-12-2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 όσον αφορά 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.
6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 95710/13-04-2011 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ.
7956 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 400 SC,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τη µε αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τB΄/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους
Τµήµατος του δικαιώµατος να υπογράφουν µε ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’».
8. Τη µε αριθ. Υ103/02-03-2015 (ΦΕΚ 309/τB΄/02-03-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων
του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου.
9. Το εισηγητικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 206/2662/09-01-2013 και 13835/160869/27-12-2013 αιτήσεις
τροποποίησης της άδειας διάθεσης καθώς και τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 11472/132410/31-10-2013
και 4787/56724/22-05-2015 συµπληρωµατικά στοιχεία της ενδιαφερόµενης εταιρείας.

Αποφασίζουµε
Τροποποιούµε την µε αριθµό 7956 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 400 SC, που χορηγήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
95710/13-04-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ταξινόµηση και την επισήµανση
(CLP), καθώς και ως προς την ηµεροµηνία λήξης. Τα σηµεία 1.1, 9, 10, 11 και 12 της άδειας
διάθεσης διαµορφώνονται ως ακολούθως:
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Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α)
α) Ηµεροµηνία χορήγησης:
β) Ηµεροµηνία λήξης:
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Εικονογράµµατα
Κινδύνου:

GHS08
GHS09
Προειδοποιητική λέξη
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∆ηλώσεις
Επικινδυνότητας:

7956
13–04-2011
31-01-2017

Προσοχή

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
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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∆ηλώσεις
Προφύλαξης:

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
P202 Μην το χρησιµοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε
τις οδηγίες προφύλαξης.
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.
SP1
Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τα κενά της
συσκευασίας του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να
αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα
επιφανειακά ύδατα.
Γενικές συµβουλές: Απαγορεύεται η εφαρµογή του σκευάσµατος µε
ψεκαστήρες πλάτης
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

P302+P361+P352
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ:
Αφαιρέστε / Βγάλτε αµέσως όλα τα µολυσµένα ρούχα.
Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι.
P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P304+P340+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συµβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά.
Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P301+P330+P331+P310
ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. Καλέστε
αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 95710/13-04-2011 απόφασή µας, µε την οποία
χορηγήθηκε η µε αριθµ. 7956 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO
400 SC, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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