
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-2-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 2308/25835 

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ: Κατόχους αδειών διάθεσης 
              φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150              στην αγορά και αδειών παράλληλου 

εμπορίου 
Ταχ. Κώδικας: 176 71              Έδρες τους 
Fax: 210 92 12 090              (με απόδειξη) 
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης ΚΟΙΝ.: ΕΣΥΦ 
Τηλέφωνο: 210 928 7226              Πατησίων 53 
e-mail: syg061@minagric.gr               10433 Αθήνα 
 

 
 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση της υπηρεσίας για ανάκληση αδειών διάθεσης στην αγορά από άλλα 

ΚΜ» 
 
Από έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι όταν ανακαλείται η 
άδεια διάθεσης στην αγορά του ΚΜ στο οποίο στηρίζεται η άδεια παράλληλου εμπορίου, η 
Υπηρεσία μας δεν ενημερώνεται από όλους τους κατόχους της άδειας παράλληλου 
εμπορίου. 
 
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι με βάση το άρθρο 52.8 του Κανονισμού 1107/2009 
είναι υποχρέωση των κατόχων αδειών παραλλήλου εμπορίου να ενημερώνουν την 
Υπηρεσία μας οποτεδήποτε ανακληθεί από ένα ΚΜ η άδεια διάθεσης στην αγορά για 
λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας. Είναι αυτονόητο ότι από την στιγμή που 
ανακαλείται η άδεια διάθεσης ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος από ένα ΚΜ το εν λόγω 
σκεύασμα παύει να διατίθεται στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Κατά 
συνέπεια ο παράλληλος εισαγωγέας δεν μπορεί να προμηθευτεί το σκεύασμα από την 
αγορά του συγκεκριμένου ΚΜ. 
 
Επίσης θα θέλαμε στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει η Υπηρεσία μας με τους κατόχους 
αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων να μας ενημερώνουν, χωρίς 
αυτό να είναι υποχρεωτικό, οποτεδήποτε έχουν την πληροφορία ότι η έγκριση ενός 
σκευάσματος τους ανακλήθηκε για λόγους ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας από κάποιο 
ΚΜ. 
 
Η ενημέρωση αυτή μολονότι είναι δυνητική θα μας είναι πολύ χρήσιμη για την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009 μέχρι να καταστεί δυνατόν, με την 
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θέσπιση της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, η ενημέρωση αυτή να γίνεται μεταξύ των αρμοδίων αρχών.  
                                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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