ΑΔΑ: 61ΜΥ465ΦΘΗ-8Ψ7

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.29 12:07:23
EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αθήνα

19-6-2015

Αριθ.πρωτ.:5225/61963

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ. ΠΕ. Θ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΘ 26-ΤΚ 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ
.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάθεσης στην
αγορά, στο βιοκτόνο
(εντομοκτόνο) LANCET.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 4-6-2015, αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ.
5. Τις με αριθ. 19769/22-2-2012 και 4585201/20-10-2014 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν
λόγω προϊόντος με το εμπορικό όνομα ETOCINQUE, στην Ιταλία και Γερμανία
αντίστοιχα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με
αριθμό ΤΠ18- 0154 του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: LANCET
2. Μορφή: μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΑL)
3. Εγγυημένη σύνθεση: etofenprox 5% β/o
Bοηθητικές ουσίες 94,8 % β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97%min.
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο: Mitsui Chemicals Agro, Inc. Ιαπωνία (μέσω της LKC UK Ltd)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Mitsui Chemicals Agro, Inc. Ιαπωνία
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 26, 570 22- ΒΙ.ΠΕ.Θ..
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Copyr S.p.A, via G. Stephenson, 29-20157-Milano .
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Althaller Italia S.r.l, Ιταλία.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: α. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ β. Althaller Italia S.r.l
10. Συσκευασία: Είδος –Μέγεθος : φιάλες των 100, 200, 250, 500ml και 1, 5, 20lit.
Υλικό συσκευασίας: φιάλες από COEX και HDPE.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση ιπτάμενων (μύγες, κουνούπια), βαδιστικών
εντόμων (κατσαρίδες).
12. Τρόπος εφαρμογής:
Διαλύστε 20ml προϊόντος σε 1lit νερό και ψεκάστε επιφάνεια 10τ.μ. σε περίπτωση
απορροφητικών επιφανειών (π.χ. τοίχοι), ή 25 τ.μ. σε περίπτωση μη απορροφητικών
επιφανειών (π.χ. πλακάκια).
Ψεκάστε όλους τους χώρους που συχνάζουν έντομα, (τοίχους, δάπεδα, κουφώματα,
μπαλκόνια, βεράντες κλπ).
Για κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους διαλύστε 5ml προϊόντος σε 1lit νερό και ψεκάστε
επιφάνεια 200τ.μ.
Η δράση του διαρκεί 3 εβδομάδες.
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13. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικίες,
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, πλοία,
δημόσιοι χώροι,
χώροι παραγωγής
τυποποίησης και
αποθήκευσης
προϊόντων *,
εξωτερικοί χώροι,
χώροι σκουπιδιών.

ΣΤΟΧΟΙ
Ιπτάμενα έντομα
(μύγες, κουνούπια),
βαδιστικά
(κατσαρίδες)

ΔΟΣΕΙΣ

20ml/1lit νερό
για 10-25τ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθ’ όλη τη
διάρκεια του
έτους.

*Με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη
τροφή ή σπόρους.
14.Συνδυαστικότητα: Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Εικονογράμματα κινδύνου

16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή
17. Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που στη γαλουχία τρέφονται με μητρικό γάλα.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
18. Δηλώσεις προφύλαξης
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
Ρ263 Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
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19. Πρώτες βοήθειες:
Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε
Ρ308+Ρ313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό
Ρ337+Ρ313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε
γιατρό
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
Συμπληρωματικές πληροφορίες
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε από το χώρο ανθρώπους, οικόσιτα ζώα
(ενυδρεία και ερπετάρια) και τρόφιμα.
20.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό, παραμένει σταθερό για δύο
(2) χρόνια.
21.Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και
οι συσκευασίες άνω των 500ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο
σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ».
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την
παρούσα απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται
στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
ΙΙΙ. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι την 29-4-2016, εκτός αν η δραστική ουσία etofenprox,
που περιέχεται στο LANCET, εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2, σε προγενέστερο χρόνο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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