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ΘΕΜΑ:«Tροποποίηση της με αριθ. 14624 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SCORPION EC (paraffin οil
790 g/L (96,9% β/β)) ως προς τις δηλώσεις προφύλαξης»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 44 αυτού.
Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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. 11281/109067/17.10.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθμό 14624 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνοακαρεοκτόνο) SCORPION EC (paraffin οil 790 g/L (96,9% β/β)).
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) 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".
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14624 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SCORPION EC (paraffin οil 790 g/L (96,9% β/β)), που
χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 11281/109067/17.10.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, ως προς τις δηλώσεις προφύλαξης.

Συγκεκριμένα, το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:
11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

Ρ102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια αψέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:
15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά,
αμυγδαλιά, φιστικιά, καρύδια, ροδιά και ακτινιδιά.
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την
άνθηση/όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/όταν υπάρχουν ανθισμένα
ζιζάνια.
Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι εναποθέσεις του
ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 11281/109067/17.10.2017 απόφασή μας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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