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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 12-07-2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αριθ. πρωτ.: 7896/76295
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:
Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:
210 92 12 090
Πληροφορίες: B. Βάγιας
Κ. Μητσοπούλου
Δ. Μασέλου
Τηλέφωνο: 210 928 7241
210 928 7165
210 928 7166

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ,
Ταχ. Δ/νση: Θέση Ξηροπήγαδο,
Τ.Θ. 58, Τ.Κ. 19600 Μάνδρα Αττικής

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της έγκρισης διάθεσης στην αγορά
του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος
KILLER AB»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1.

2.

3.

4.

5.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων και ειδικότερα τα
άρθρα 19, 31, 40 και 52.
Τις διατάξεις του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής σχετικά με
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που
υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1179 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική
πρόοδο.
Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την
έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους
προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 6.
Τη με αριθ. ΤΠ14-0102 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά που χορηγήθηκε με
τη με αρ. πρωτ. 8021/92074/13-10-2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο
βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) KILLER AB.
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6. Tη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους:
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και
Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλείται από την 12-07-2017, η με αριθ. TΠ14-0102 έγκριση κυκλοφορίας του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος KILLER AB (brodifacoum 0,005 % β/β) λόγω μη συμμόρφωσης του
κατόχου της έγκρισης με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και τις
διατάξεις του άρθ. 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2014, περί ανανεώσεων
εγκρίσεων κυκλοφορίας.
Για τα υπάρχοντα αποθέματά του ανωτέρω βιοκτόνου σκευάσματος, επιτρέπεται η τιμολόγησή τους
από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της
παρούσης (11-01-2018).
Η διάθεση των παραπάνω αποθεμάτων από τα σημεία πώλησης προς τους καταναλωτές /
χρήστες θα επιτρέπεται ως ακολούθως:
(α) Σκευάσματα τα οποία προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, θα μπορούν να
διατίθενται στο ευρύ κοινό το αργότερο μέχρι την 1/3/2018. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες
αποθεμάτων που προορίζονται για χρήση από το ευρύ κοινό, μετά την 1/3/2018 συγκεντρώνονται
από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη
αυτού.
(β) Σκευάσματα τα οποία προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες χρήστες, θα μπορούν να
διατίθενται το αργότερο μέχρι και 1 χρόνο από την υπογραφή της παρούσης (11-07-2018). Τυχόν
αδιάθετες ποσότητες αποθεμάτων που προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες χρήστες, μετά
την 12-07-2018 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή ασφαλή
καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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