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Αριθ. πρωτ: 7261/173922

Προς: 1. Εταιρείες φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (με e-mail)
2. Ε.ΣΥ.Φ. (με e-mail)
3. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (με e-mail)
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. (με e-mail)

Θέμα: «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Σχετ.: 1. Το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Το άρθρο 3, παράγραφος 1 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Η αριθ. 9497/104760/20.8.14 Υπ. Απόφασης (Β΄ 2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης
γεωργικών φαρμάκων, όπως ισχύει
Όπως γνωρίζετε, με το σχετ. 2 η Υπηρεσία μας έχει οριστεί ως Συντονιστική Εθνική Αρχή
(ΣΕΑ) για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1107/2009 και 396/2005 και της οδηγίας
2009/128/ΕΚ.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, εισηγούμαστε για την τροποποίηση ή ανάκληση αδειών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ). Οι εν λόγω τροποποιήσεις και ανακλήσεις περιλαμβάνουν
πολλές διαφορετικές υποπεριπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.
Σύμφωνα με το σχετικό 1, εάν ένα κράτος μέλος ανακαλεί ή τροποποιεί άδεια ή δεν την
ανανεώνει, μπορεί να χορηγεί περίοδο χάριτος για την τελική διάθεση, την αποθήκευση, τη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων.
Επίσης, σύμφωνα με το σχετ. 3, μία συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων λήγει ένα (1) μήνα
από την έκδοσή της.
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι πρέπει να προσδιοριστούν με σαφήνεια, για τις διάφορες
υποπεριπτώσεις, οι περίοδοι χάριτος για την τιμολόγηση των φπ από τους κατόχους των εγκρίσεων,
για την πώληση από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης και για τη χρήση φπ από τους
αγρότες, των υφιστάμενων αποθεμάτων φπ που είναι ήδη συσκευασμένα κατά την ημερομηνία
έκδοσης μιας διοικητικής πράξης ανάκλησης ή τροποποίησης. Ο προσδιορισμός αυτός θα συμβάλει,
στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας, στον προγραμματισμό των βιομηχανιών και στην
αποφυγή προβλημάτων στη συνταγογράφηση.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η απόσυρση και καταστροφή φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, εφόσον αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του
χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, μπορούν να προκαλέσουν – πέραν των οικονομικών
επιβαρύνσεων – και αδικαιολόγητες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
Έπειτα από τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, σε
περιπτώσεις ανάκλησης ή τροποποίησης εγκρίσεων φπ, η υπηρεσία μας θα εφαρμόζει τις ακόλουθες
περιόδους χάριτος (οι αριθμοί που αναγράφονται στις στήλες 4, 5 και 6 είναι οι επιτρεπόμενοι μήνες
μετά την ημερομηνία ανάκλησης/τροποποίησης της άδειας (στήλη 3) στους οποίους επιτρέπεται η
τιμολόγηση ή η χρήση κατά περίπτωση):
1

α/α

2

Περίπτωση

1.

Μη υποστήριξη δ.ο.

2.

Ανάκληση δ.ο. (μη ανανέωση
έγκρισης δ.ο.)

3.

Μη υποστήριξη σκευάσματος
για το άρθρο 43

4.
5.

Ανάκληση άδειας ή χρήσης
μετά από αξιολόγηση για
επανέγκριση / άρθρο 43
Τροποποιήσεις εγκρίσεων

6.
7.

Αλλαγή MRLs
Εθελούσια ανάκληση άδειας

8.

Επανεγκρίσεις σκευασμάτων
με ταυτόχρονη ανάκληση των
προηγουμένων εγκρίσεων
(άρθρο 80.5)
Εθελούσια ανάκληση μετά από
αίτηση ανανέωσης του άρθρου
43
Ανάκληση λόγω μη κατάθεσης
Cat. 4 ή data matching studies
στο άρθρο 43
Ανάκληση σκευάσματος λόγω
ανάκλησης χορηγηθέντος LoA
και μη προσκόμισης LoA από
άλλη πηγή

9.
10.
11.

3

Ημερ/νία ανάκλησης
άδειας ή ημερ/νία
τροποποίησης κατά
περίπτωση
ένα έτος μετά την
ημερομηνία λήξης της δ.ο.
η ημερομηνία που ορίζει ο
εκάστοτε Κανονισμός της
Ε.Ε.
ένα έτος μετά την
ημερομηνία εφαρμογής του
Καν. ανανέωσης της δ.ο.
η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ ανάκλησης
η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ τροποποίησης

η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ
ανάκλησης/τροποποίησης
η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ
επανέγκρισης/ανάκλησης

4

5

6

Τιμολόγηση από τον
κάτοχο της άδειας ή
τον υπεύθυνο διάθεσης
(όταν ο κάτοχος είναι
αλλοδαπός)
0

Τιμολόγηση από
καταστήματα
χονδρικής και
λιανικής
πώλησης
11

Χρήση
αποθεμάτων
από αγρότες

Χ/3* της περιόδου
χάριτος που αναφέρεται
στον Κανονισμό
6

Χ-1

Χ

17

18

6

17

18

12

stock out σκευασμάτων με παλιά ετικέτα, μέχρι εξαντλήσεως
των αποθεμάτων που έχουν παραχθεί πριν την δημοσίευση
της ΥΑ τροποποίησης
Όπως ήδη εφαρμόζεται
0
17
18

6

17

18

η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ ανάκλησης

0

17

18

η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ ανάκλησης

0

11

12

0

11

12

η ημερομηνία υπογραφής
της ΥΑ ανάκλησης

*: εφόσον το κλάσμα δεν είναι ακέραιος αριθμός, η εν λόγω περίοδος χάριτος στρογγυλοποιείται στον αμέσως
μικρότερο ακέραιο αριθμό (π.χ. με περίοδο χάριτος (Χ) 5 μηνών, επειδή το Χ/3 ισούται με 1,66 στρογγυλοποιείται
και γίνεται 1 μήνας).

Οι ανωτέρω αναφερόμενες περίοδοι χάριτος εφαρμόζονται εκτός εάν:
α) Προκύπτουν θέματα που έχουν σχέση με την προστασία της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή του
περιβάλλοντος.

β) Υφίστανται συγκεκριμένες προβλέψεις περιόδου χάριτος σε κοινοτική διάταξη.
Για τις άδειες παραλλήλου εμπορίου θα εφαρμόζονται οι ίδιες ημερομηνίες με τα
προϊόντα αναφοράς.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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