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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   17-3-2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. ̟ρωτ: 3139/31231 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: UPL Europe Ltd ( δια της  
Ταχ.  Κώδικας: 17671 - ΑΘΗΝΑ  Χελλαφαρµ Α.Ε. Φλεµινγκ 15  
TELEFAX: 210 9212090  Μαρούσι 151 23)  
Πληροφορίες: M. Γάσ̟αρη             
Τηλέφωνο: 210 9287250   
e-mail: mgaspari@minnagric.gr   
     
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της µε αριθ. 60416 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικoύ 

̟ροϊόντος (µυκητοκτόνο)  MANZATE 80 WP (δ.ο. maneb)»    
  

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υ̟όψη: 

1. Τον Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 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 το 
άρθρο 44 αυτού.  

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/2035 της Ε̟ιτρο̟ής της 21ης Νοεµβρίου 2016 για την 
τρο̟ο̟οίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ̟εριόδους 
έγκρισης των δραστικών ουσιών fipronil και maneb 

4. Τη µε αριθµό ̟ρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Α̟όφαση Μεταβίβασης 
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. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α.   Ανακαλούµε τη µε αριθ. 60416 άδεια διάθεση στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικoύ ̟ροϊόντος 

(µυκητοκτόνο) MANZATE 80 WP (δ.ο. maneb) σε εφαρµογή του Καν. 2016/2035 της 
Ε̟ιτρο̟ής της 21ης Νοεµβρίου 2016. 
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B. 

1. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ώληση α̟ό τον κάτοχο της έγκρισης ̟ρος τα καταστήµατα εµ̟ορίας 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων για τρείς (3) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της 
δραστικής ουσίας maneb (έως τις 31-4-2017). 

2. Ε̟ιτρέ̟εται η ̟ώληση των υ̟αρχόντων α̟οθεµάτων α̟ό τα καταστήµατα χονδρικής ή 
λιανικής ̟ώλησης για έξι (6) µήνες α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της δραστικής ουσίας maneb 
(έως τις  31-7-2017). 

3. Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση των υ̟αρχόντων α̟οθεµάτων α̟ό τους ε̟αγγελµατίες χρήστες για ένα 
ακόµα έτος α̟ό την ηµεροµηνία της ̟αραγράφου 2 ανωτέρω (έως 31-7-2018).  

4. Τυχόν αδιάθετες ή µη χρησιµο̟οιηθείσες ̟οσότητες (µετά την ηµεροµηνία της ̟αραγράφου 
3 ανωτέρω) θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για ε̟ανεξαγωγή ή 
καταστροφή, µε ευθύνη και δα̟άνες αυτού 

5. Στους ̟αραβάτες της ̟αρούσας ε̟ιβάλλονται οι ̟οινικές και διοικητικές κυρώσεις ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 4036/2012).   
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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