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« Τροποποίηση της με αριθ. 14.362 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) HELICOVEX (δ.ο. Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus
(HearNPV)), ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις
επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις
προφύλαξης) »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και
ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και
συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστ. Φυτ. Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να
υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 3946/40868/27.3.14 σχετική αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ για λογαριασμό
της εταιρείας Fine Agrochemicals Limited, UK.
6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Τροποποιούμε την με αριθ. 14.362 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο)

HELICOVEX (δ.ο. Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)), η οποία χορηγήθηκε με τη με
αριθ. 95675/13.4.11 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 12209/141830/4.12.13 Απόφασή μας,
ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις
κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), ώστε η σήμανση του σκευάσματος να
είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008. Οι παράγραφοι 9, 10 και 11 της με
αριθ. 12209/141830/4.12.13 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:
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9.

10.

11.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

----

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

----

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Περιέχει Helicoverpa armigera granulovirus.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

P405+P102: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια.
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
«Συνιστάται να φοράτε γάντια και μάσκα μιας χρήσεως για
αεροζόλ (EN149 FFP3 ή άλλη ανάλογη) κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής».
SP1: Μη μολύνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SP3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών πρέπει να
τηρείτε αψέκαστη ζώνη 5m από τα επιφανειακά νερά.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το
σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ.
12209/141830/4.12.13 Απόφασή μας.
B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 12209/141830/4.12.13 Απόφασή μας.
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