ΑΔΑ: 6ΑΕΖ4653ΠΓ-ΖΛΝ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.07.04 14:32:31
EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,

26-6-2018

Αριθ. Πρωτ.: 5325/72414
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.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό) EUMARIA RACING PLUS.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Kανονισμού (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 τα αρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση
Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9,
10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία
μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 13618/132784/8-12-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αριθ.
πρωτ. 5324/72413/21-5-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ21- 0297 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: EUMARIA RACING PLUS
2. Μορφή: υγρό
3. Εγγυημένη σύνθεση: copper thiocyanate 13,56% β/β.
Zineb
4.34% β/β
Pyrithione zinc
0,10% β/β.
βοηθ.ουσίες
81,65% β/β
χρώματα: λευκό, κόκκινο, μπλε, πετρόλ, γκρι και μαύρο
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: copper
thiocyanate 99,5% min, Zineb 94% min, Pyrithione zinc 97.5% min
5. Παρασκευαστές των δ.ο.: copper thiocyanate : Bardyke Chemicals Ltd UK., Zineb: Agria SA,
Bulgaria. Pyrithione zinc: Lonza Cologne GmbH, Germany.
6. Κάτοχος της έγκρισης: Αφοί Γιαννίδη A.E., Ήμερος Τόπος ΤΘ139, 19 300, Ασπρόπυργος.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Αφοί Γιαννίδη A.E.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Αφοί Γιαννίδη A.E...
10. Συσκευασία: Είδος– μέγεθος: Δοχεία των 0,75 και 2,5 L και 20 L..
Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Αντιρρυπαντικό προϊόν για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εναπόθεσης ρυπαντικών
οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη.
12. Τρόπος εφαρμογής.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η
θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση
υγρασίας. Απαιτούνται 2-3 στρώσεις 120μm υγρού στρώματος και η εφαρμογή γίνετε αφού το
προηγούμενο στρώμα έχει στεγνώσει πλήρως. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Για πλήρες στέγνωμα απαιτούνται 16 ώρες στους 10οC, 8 ώρες στους 15οC, 4 ώρες στους 25οC, 3
ο
ώρες στους 35 C.
Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα.
2
Απόδοση 10-12 m /L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
13. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Σκάφη με ύφαλα από
Φύκη, υδρόβια φυτά και
πολυεστέρα, ξύλο,
ζωικές επιστρώσεις
αλουμίνιο, χάλυβα κ.τ.λ.
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ΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

100-125 ml/m²

Καθ΄ όλη τη διάρκεια
του χρόνου

ΑΔΑ: 6ΑΕΖ4653ΠΓ-ΖΛΝ

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
14. Εικονογράμματα κινδύνου

15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9, αρωματικοί.
16. Δηλώσεις επικινδυνότητας
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH032
EUH066

Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

17. Δηλώσεις προφύλαξης
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
Ρ102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς
κανονισμούς.
18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό/ αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
19. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από την
ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 38°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%,
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
20. Καταστήματα πώλησης:
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ΙΙ. Κείμενο Ετικέτας:
α. Να είναι σύμφωνο 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. Mε την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα
έγκριση ισχύει:
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Zinc pyrithione που περιέχεται στο EUMARIA RACING
PLUS, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο
εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012.
Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ
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