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«Τροποποίηση της με αριθ. 60156 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) ATEMI 10 WG (δ.ο. cyproconazole) ως προς
την ταξινόμηση και την επισήμανση»
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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/776 Της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία
των ουσιών και των μειγμάτων.
Τη με αριθμό πρωτ. 115673/28-01-2008 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60156
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ATEMI 10 WG (δ.ο. cyproconazole),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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 ".
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3985/54785/16.04.2018 αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.
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I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 60156 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο) ATEMI 10 WG (δ.ο. cyproconazole), η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ.
115673/28-01-2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς τα στοιχεία της
ταξινόμησης και επισήμανσης.
Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

9

Εικονογράμματα
Κινδύνου

10

Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

H360D: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα, ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
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.

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις
οδηγίες προφύλαξης.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια /
ατμούς / εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην
χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή παρουσία εγκύων γυναικών.

1

Κίνδυνος
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II.

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Πρώτες Βοήθειες
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό. (360)
P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Kαλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό
νερό για αρκετά λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και συμβουλευθείτε
γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα
που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν
ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα
πριν τα ξαναφορέσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη
περιοχή. Εάν δεν αναπνέει σωστά εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και καλέστε
γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 115673/28-01-2008 απόφαση μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ

