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ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) SYSTHANE 24 EC 

(δ.ο. myclobutanil) » 

   

    

    

    
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 ειδικότερο τα άρθρα 80 

και 46 αυτού. 

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

συναφείς διατάξεις. 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 2011 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (myclobutanil). 

4. Τη με αριθμ. 102696/23.07.2002 (ΦΕΚ 1047/Β/09.08.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για 

«επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των 

δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 105349/15.06.2004 (ΦΕΚ 

955/Β/25.06.2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Τροποποίηση της 

απόφασης του Υπ. Γεωργίας με αριθμ. 102969/23.07.2002 σχετικά με την επανέγκριση των σκευασμάτων 

μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 94/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος». 

5. Τη με αριθ. 541/6887/20-1-2012 απόφασή μας, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 6795/29-02-2000 

οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYSTHANE 24 EC όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/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”» 

7. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας ΦΠ 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

1. Ανακαλούμε από την ημερομηνία λήξης της έγκρισης (31
η 

Μαΐου 2015), τη με αριθ. 6795 έγκριση, που 

τροποποιήθηκε με τις αριθ. 541/6887/20-1-2012 και 6104/65749/31-5-2013 αποφάσεις μας, του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SYSTHANE 24 EC, που περιέχει τη δραστική ουσία 

myclobutanil, επειδή ο κάτοχος αυτής, δεν υπέβαλε φάκελο που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του 

Κανονισμoύ (ΕE) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που 

προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 
 

2. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος: 

α) Απαγορεύεται μετά την 31 Μαΐου 2015 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης του σκευάσματος 

προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και   

β) Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον 

μήνες (έως τις 30/11/2015). 

γ) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος 

(έως τις  30/11/2016). 

δ) Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 30/11/2016, ημερομηνία της παραγράφου 2 

γ) ανωτέρω, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 

ευθύνη και δαπάνες αυτού 
 

 

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

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑMΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 
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