
  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   11.02.2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 1377/16874 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΠΛΑΝΤΦΕΡ Ε.Π.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Μουρούζη 9 
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  106 74 - Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 928 7254   
e-mail: syg081@minagric.gr   
    
   

 ΘΕΜΑ: «Ανάκληση άδειας παράλληλης εισαγωγής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TOPAS 100 EC 
(δ.ο. penconazole 10% β/ο) με το εμπορικό όνομα PENASTARMAX 100 EC»  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ  
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Την ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδιαίτερα τα άρθρα 34 και 36. 
2. 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 52 αυτού. 

3. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις. 

4. Τη με αριθμ. 14122/160950/18.12.2014 ανάκληση της με αριθ. 6489 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TOPAS 100 EC . 

5. Τη με αριθ. 4339/48306/23.4.2012 άδεια παράλληλης εισαγωγής που χορηγήθηκε στην εταιρεία 
ΠΛΑΝΤΦΕΡ Ε.Π.Ε. του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TOPAS 100 EC από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

6. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) 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”». 

7. Το Εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Ανακαλούμε την άδεια παράλληλης εισαγωγής που χορηγήθηκε στην εταιρεία ΠΛΑΝΤΦΕΡ Ε.Π.Ε. 

σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. 4339/48306/23.4.2012 από το Ηνωμένο Βασίλειο του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PENASTARMAX 100 EC διότι η με αριθμό 6489 έγκριση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TOPAS 100 EC δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

 
2. Απαγορεύεται από την υπογραφή της παρούσης η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 

καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
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3. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες 
από την υπογραφή της παρούσας. 

 
4. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες 

χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.  
 
5. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των 

ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος 
στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.  

 
6. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 
 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 
 
       Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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