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Θέµα: «Tρο̟ο̟οίηση της µε αριθ. 60.390 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος SYSTHANE ECOZOME 45 EW (δ.ο. myclobutanil) ως ̟ρος
την ταξινόµηση και σήµανση».
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υ̟όψη
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών
̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και ειδικότερα τo άρθρo 45 αυτού.
2. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόµηση, Ε̟ισήµανση & Συσκευασία ουσιών και
µειγµάτων.
4. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Α̟όφαση µε θέµα "
Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού» στους:
Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους
Τµήµατος και Υ̟εύθυνους Γραφείου του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων".
5. Την µε αριθ. Πρωτ. 12361/142981/21-12-2015 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και τα µε
αριθ. ̟ρωτ. 5269/51831/11-5-2017 συµ̟ληρωµατικά στοιχεία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τρο̟ο̟οιούµε την µε αριθ. 60.390 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικού
̟ροϊόντος SYSTHANE ECOZOME 45 EW (δ.ο. myclobutanil), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει,
ως ̟ρος τις δηλώσεις ̟ροφύλαξης και τις ̟ρώτες βοήθειες. Συγκεκριµένα τα σηµεία 11 και 12
διαµορφώνονται ως ακολούθως:
10

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
H304 Μ̟ορεί να ̟ροκαλέσει θάνατο σε ̟ερί̟τωση
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ κατά̟οσης και διείσδυσης στις ανα̟νευστικές οδούς
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό
H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
H317 Μ̟ορεί να ̟ροκαλέσει αλλεργική δερµατική
αντίδραση
Η336 Μ̟ορεί να ̟ροκαλέσει υ̟νηλία ή ζάλη
H361d Ύ̟ο̟το για ̟ρόκληση βλάβης στο έµβρυο
H411 Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες ε̟ι̟τώσεις.
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ
P102 Μακριά α̟ό ̟αιδιά
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ- P405 Φυλάσσεται κλειδωµένο
P270 Μην τρώτε, ̟ίνετε, ή κα̟νίζετε, όταν χρησιµο̟οιείτε
αυτό το ̟ροϊόν
P202 Μην το χρησιµο̟οιήσετε ̟ριν διαβάσετε και
κατανοήσετε τις οδηγίες ̟ροφύλαξης.
P264 Πλύνετε τα µάτια σχολαστικά µετά τον χειρισµό
P260 Μην ανα̟νέετε εκνεφώµατα
P308 + P313 Σε ̟ερί̟τωση έκθεσης ή ̟ιθανότητας έκθεσης
συµβουλευτείτε/ε̟ισκεφτείτε γιατρό.
P280 Να φοράτε ̟ροστατευτικά γάντια, ̟ροστατευτικά
ενδύµατα/µέσα ατοµικής ̟ροστασίας για τα µάτια
P391 Μαζέψτε τη χυµένη ̟οσότητα
«Οι εργάτες να µην εισέρχονται στο ̟εδίο εφαρµογής ̟ριν
στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική
ε̟ιφάνεια.»
«Οι εργάτες θα ̟ρέ̟ει να φορούν ̟ροστατευτική ενδυµασία
και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο ̟εδίο εφαρµογής
λίγο µετά τον ψεκασµό»
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.
Spe3 Για να ̟ροστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να
αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη ̟ροστασίας 15 µέτρων για τα
µηλοειδή, τα ̟υρηνόκαρ̟α, τα ακρόδρυα τα καλλω̟ιστικά.

EUH 401 «Για να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία
και το ̟εριβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
∆είξτε αν χρειάζεται το δοχείο ή την ετικέτα στον γιατρό ή το
Κέντρο
∆ηλητηριάσεων.
Περιέχει
αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες
Σε ̟ερί̟τωση ε̟αφής µε το δέρµα (P302+P352): Πλύνετε µε
άφθονο νερό και σα̟ούνι
Σε ̟ερί̟τωση ε̟αφής µε τα µάτια (P305+P351+P338): Ξε̟λύνετε
̟ροσεκτικά µε νερό για αρκετά λε̟τά. Εάν υ̟άρχουν φακοί
ε̟αφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξε̟λένετε.(P337+P313 ) Εάν δεν υ̟οχωρεί ο οφθαλµικός
ερεθισµός: Συµβουλευθείτε γιατρό.
Σε ̟ερί̟τωση κατά̟οσης: (P301+P310) Kαλέστε αµέσως το
κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
P331 Μην ̟ροκαλέσετε εµετο
Σε ̟ερί̟τωση εισ̟νοής (P304+P340): Μεταφέρετε τον ̟αθόντα
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση ̟ου
διευκολύνει την ανα̟νοή.
Ρ308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή ̟ιθανότητας έκθεσης:
Συµβουλευθείτε / Ε̟ισκεφθείτε γιατρό.

Για το γιατρό: Ακολουθείστε θερα̟εία συµ̟τωµατική
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υ̟άρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

B.

Ως ̟ρος τα λοι̟ά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 10940/126180/16-10-2013 Α̟όφασή µας, µε
την ο̟οία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60.390 άδεια διάθεσης στην αγορά στο
φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν SYSTHANE ECOZOME 45 EW (δ.ο. myclobutanil) , ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑMΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

