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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Ζντυπα αιτιςεων για χοριγθςθ/ανανζωςθ/τροποποίθςθ αδειϊν διάκεςθσ
ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
1107/2009»
Από τισ 14 Ιουνίου 2011 εφαρμόηεται ςε όλα τα ΚΜ τθσ ΕΕ ο Κανονιςμόσ(ΕΕ)
1107/2009 (Κανονιςμόσ) ςχετικά με τθν διάκεςθ ςτθν αγορά των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Ο Κανονιςμόσ ειςάγει μια ςειρά νζων διαδικαςιϊν ιδιαίτερα όςον αφορά τθν
αδειοδότθςθ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Θ υντονιςτικι Αρμόδια Αρχι
(ΕΑ) προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ αλλά και να
διευκολφνει τθν εφαρμογι των διατάξεων αυτοφ ςτθν Ελλάδα, ετοίμαςε νζα ζντυπα
αιτιςεων για χοριγθςθ/ανανζωςθ/τροποποίθςθ αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
τθν ςυνζχεια περιγράφονται λεπτομερϊσ τα ζντυπα των αιτιςεων κακϊσ και θ
ακολουκοφμενθ διαδικαςία για τθν υποβολι αυτϊν
1.

Κατθγοριοποίθςθ αιτιςεων

φμφωνα με τον Κανονιςμό προβλζπονται, όςον αφορά τθν αδειοδότθςθ των
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαδικαςία
ανάλογα με τθν νομικι βάςθ τθσ αίτθςθσ. Θ ΕΑ για λόγουσ αποτελεςματικισ
διαχείριςθσ των αιτιςεων κεςπίηει τθν κατθγοριοποίθςθ των αιτιςεων ανάλογα με
τθν νομικι βάςθ που επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ.
Οι κατθγορίεσ των αιτιςεων με τισ υποκατθγορίεσ αυτϊν περιγράφονται
λεπτομερϊσ ςτο Παρ/μα Ι τθσ παροφςασ. τθ ςυνζχεια, προσ διευκόλυνςθ των
ενδιαφερομζνων, δίνονται λεπτομζρειεσ όςον αφορά τθν ακολουκοφμενθ
διαδικαςία για τθν κατάκεςθ αιτιςεων τθσ κάκε κατθγορίασ.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι
Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα τα οποία είναι νζα για
τθν Ελλάδα, δθλαδι περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ οι οποίεσ δεν ζχουν ποτζ
αξιολογθκεί ςτα πλαίςια άλλου ςκευάςματοσ.
Επίςθσ, περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα τα οποία περιζχουν δραςτικζσ
ουςίεσ οι οποίεσ ζχουν ιδθ αξιολογθκεί ςτθ χϊρα μασ ςτα πλαίςια άλλων
εγκεκριμζνων ςκευαςμάτων ι τα οποία βρίςκονται ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ για
χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά. Για λόγουσ απλοφςτευςθσ και καλφτερθσ
κατανόθςθσ τα ςκευάςματα αυτά ονομάηονται επακόλουκα.
Θ κατθγορία αυτι χωρίηεται ςε διάφορεσ υποκατθγορίεσ ωσ ακολοφκωσ:
ΤΠΟΚΑΣ. Α: περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα για τα οποία θ αξιολόγθςθ
γίνεται από τθ χϊρα μασ
Θ υποκατθγορία αυτι περιλαμβάνει διάφορεσ αιτιςεισ ανάλογα με τθν νομικι
βάςθ που επικαλείται ο ενδιαφερόμενοσ ςτθν αίτθςθ του ςυμπλθρϊνοντασ το
αντίςτοιχο Ζντυπο (βλζπε επίςθσ κατωτζρω διαδικαςία).
Θα κζλαμε ιδιαίτερα να επιςθμάνουμε ότι ςτθν περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ
επικαλείται ωσ νομικι βάςθ τα άρκρα 34 και 38 του Κανονιςμοφ και δεν υποβάλει
πλιρεσ πακζτο μελετϊν για το ςκεφαςμα του, είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζτει
πλιρεσ ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (dRR) καλφπτοντασ όλα τα ςθμεία που
προβλζπονται ςε αυτό.
ΤΠΟΚΑΣ. Β: περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα για τα οποία θ αξιολόγθςθ ζχει
γίνει από άλλθ χϊρα και ο ενδιαφερόμενοσ αιτείται τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ με
βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ
Θα κζλαμε ιδιαίτερα να επιςθμάνουμε, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ υποκατθγορία,
ότι ςτθν περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ επικαλείται ωσ νομικι βάςθ τα άρκρα
34 και 38 του Κανονιςμοφ και δεν υποβάλει πλιρεσ πακζτο μελετϊν για το
ςκεφαςμα του, είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζτει πλιρεσ ςχζδιο Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ (dRR) καλφπτοντασ όλα τα ςθμεία που προβλζπονται ςε αυτό.
ΤΠΟΚΑΣ. Γ: περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα για τα οποία δεν απαιτείται
καμία αξιολόγθςθ ςτοιχείων διότι το αιτοφμενο ςκεφαςμα είναι πανομοιότυπο με
ζνα ιδθ αδειοδοτθκζν και υποβάλλεται επιςτολι πρόςβαςθσ ςτα προςτατευόμενα
ςτοιχεία.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει αιτιςεισ για τροποποίθςθ υφιςτάμενων αδειϊν
διάκεςθσ ςτθν αγορά. Θ κατθγορία αυτι επίςθσ περιλαμβάνει διάφορεσ
υποκατθγορίεσ ωσ ακολοφκωσ:
ΤΠΟΚΑΣ. Α: περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα για τα οποία θ αξιολόγθςθ
γίνεται από τθ χϊρα μασ
Θ υποκατθγορία αυτι τρισ περιπτϊςεισ που μποροφν να ςυμβοφν ςτθν πράξθ και οι
οποίεσ περιγράφονται ςτο Παρ/μα Ι τθσ παροφςασ.
ΤΠΟΚΑΣ. Β: περιλαμβάνει αιτιςεισ για ςκευάςματα για τα οποία θ αξιολόγθςθ ζχει
γίνει από άλλθ χϊρα και ο ενδιαφερόμενοσ αιτείται τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ με
βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ.

Θ υποκατθγορία αυτι περιλαμβάνει διάφορεσ περιπτϊςεισ που μπορεί να ςυμβοφν
ςτθν πράξθ και οι οποίεσ περιγράφονται ςτο Παρ/μα Ι τθσ παροφςασ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τισ αιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν ανανζωςθ
αδειϊν διάκεςθσ ςτθν αγορά και περιλαμβάνει μόνο δφο περιπτϊςεισ που μποροφν
να ςυμβοφν ςτθν πράξθ (βλζπε επίςθσ Παρ/μα Ι):
- Με αξιολόγθςθ από τθν χϊρα μασ και
- Με αναγνϊριςθ τθσ αξιολόγθςθσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙV
Θ κατθγορία αυτι αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ηθτάει με
αίτθςθ του τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςθ τθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ V
Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ του Κανονιςμοφ και οι
οποίεσ είναι:
ΤΠΟΚΑΣ. Α: Επζκταςθ του φάςματοσ δράςθσ ςε μικρισ ςθμαςίασ χριςεισ. τθν
υποκατθγορία αυτι γίνεται διάκριςθ μεταξφ των αιτιςεων που θ αξιολόγθςθ
γίνεται από τθν χϊρα μασ και
ΤΠΟΚΑΣ. Β: επζκταςθ του φάςματοσ δράςθσ ςε μικρισ ςθμαςίασ χριςεισ για τισ
οποίεσ θ αξιολόγθςθ ζχει γίνει από άλλο ΚΜ τθσ ΕΕ και ςε αυτζσ που θ αξιολόγθςθ
ζχει γίνει από άλλο ΚΜ και θ αίτθςθ αφορά τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ με βάςθ τθν
αξιολόγθςθ από το άλλο ΚΜ
ΤΠΟΚΑΣ. Γ: αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ παράλλθλου εμπορίου
ΤΠΟΚΑΣ. Δ: αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά για περιοριςμζνθ και
ελεγχόμενθ χριςθ εξαιτίασ επειγουςϊν καταςτάςεων φυτοπροςταςίασ
ΤΠΟΚΑΣ. Ε: αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ πειραματιςμοφ και τζλοσ
ΤΠΟΚΑΣ. Σ: αίτθςθ για αξιολόγθςθ τθσ ιςοδυναμίασ
2.
Ζντυπα αιτιςεων
Για
τθν
διευκόλυνςθ
τθσ
διαδικαςίασ
υποβολισ
αιτθμάτων
για
χοριγθςθ/ανανζωςθ/τροποποίθςθ
αδειϊν
διάκεςθσ
ςτθν
αγορά
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κακϊσ και των αιτθμάτων που εμπίπτουν ςτισ
ειδικζσ κατθγορίεσ του Κανονιςμοφ 1107/2009, θ ΕΑ ςυνζταξε τα ακόλουκα
Ζντυπα αιτιςεων. Σα ζντυπα αυτά καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να ςυμπλθρϊνουν
και να κατακζτουν ςτθν ΕΑ τόςο θλεκτρονικά όςο και ςε ζντυπθ μορφι
οποτεδιποτε υποβάλουν ςχετικό αίτθμα.
τθ ςυνζχεια παρατίκενται ςφντομθ περιγραφι του κάκε Εντφπου και των
περιπτϊςεων για τισ οποίεσ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του.

Βαςικό Ζντυπο Αίτθςθσ
Πρόκειται για ζνα νζο ζντυπο το οποίο ςυνοδεφει τον φάκελο που υποβάλλει ο
ενδιαφερόμενοσ για χοριγθςθ/ανανζωςθ/τροποποίθςθ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ.
το ζντυπο αυτό οφείλει ο ενδιαφερόμενοσ να αναγράψει τθν κατθγορία τθσ
αίτθςθσ με βάςθ τθν νομικι βάςθ αυτισ επιλζγοντασ μια από τισ κατθγορίεσ που
αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
Επίςθσ κα πρζπει να αναγράψει οριςμζνεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν
ταυτοποίθςθ τόςο του ςκευάςματοσ όςο και του αιτοφντοσ.
Ζντυπο 1
Πρόκειται ουςιαςτικά για το Ζντυπο ΙΙ το οποίο υπζβαλαν οι ενδιαφερόμενοι ςτο
παρελκόν ςτα πλαίςια του ΠΔ 115/1997. Σο Ζντυπο 1 ζχει προςαρμοςτεί ςτισ
απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 1107 και οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να εξοικειωκοφν
με αυτό.
Σο Ζντυπο 1 υποβάλλεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που θ αίτθςθ αφορά τθν
χοριγθςθ/ανανζωςθ/τροποποίθςθ μιασ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ. Ουςιαςτικά υποβάλλεται για όλεσ τισ περιπτϊςεισ
των Κατθγοριϊν Ι-IV τθσ παραγράφου 1 ανωτζρω.
Σο Ζντυπο 1 ςυνοδεφεται από τρία Παρατιματα τα οποία είναι:
Παράρτθμα Ι: αφορά τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που υποβάλει ο
ενδιαφερόμενοσ ςτα πλαίςια τθσ αίτθςθσ του
Παράρτθμα ΙΙ: αφορά τθν Ορκι Γεωργικι Πρακτικι (GEP). Θ Ορκι Γεωργικι
Πρακτικι πρζπει να υποβάλλεται τόςο ςτα ελλθνικά όςο και ςτα αγγλικά
Παράρτθμα ΙΙΙ: αφορά τον κατάλογο των προςτατευομζνων μελετϊν. Οι
ενδιαφερόμενοι καλοφνται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τουσ να υποβάλλουν
ςυμπλθρωμζνο το Παράρτθμα ΙΙΙ με τισ μελζτεσ για τισ οποίεσ ηθτοφν προςταςία και
οι οποίεσ ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ Εγκυκλίου 5962/62295/29-5-2012.
Παράρτθμα ΙV: υπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται
Ζντυπο 2
Σο Ζντυπο 2 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ηθτείται θ επζκταςθ του φάςματοσ δράςθσ ενόσ ιδθ εγκεκριμζνου ςκευάςματοσ ςε
χριςεισ μικρισ ςθμαςίασ. Θα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι με τον Κανονιςμό
1107/2009 δίδεται πλζον θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ και από τουσ κατόχουσ
τθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά του ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ.
Επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ που θ αίτθςθ υποβάλλεται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα
εκτόσ του κατόχου τθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά του ςκευάςματοσ, ςτθν
υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλεται και ςυνοδεφει τθν αίτθςθ κα πρζπει να
δθλϊνεται ότι ο αιτϊν είναι υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
παρατθρθκοφν ςτον άνκρωπο, τα ηϊα ι το περιβάλλον από τθν χριςθ του
ςκευάςματοσ.
Ζντυπο 3
Σο Ζντυπο 3 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ηθτείται θ διάκεςθ ςτθν αγορά ενόσ ςκευάςματοσ με τθν διαδικαςία του
παράλλθλου εμπορίου.
το ζντυπο αυτό δεν ζχουν επζλκει ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με το
υφιςτάμενο ζντυπο αλλά κα πρζπει να τονίςουμε ότι πλζον οι ενδιαφερόμενοι κα
πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τουσ να ακολουκοφν τθν κατευκυντιρια
οδθγία SANCO/10524/2012 ,31-5-2012 Vers. 4.
Ζντυπο 4

To Ζντυπο 4 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ηθτείται θ διάκεςθ ςτθν αγορά και χριςθ ενόσ ςκευάςματοσ προκειμζνου να
αντιμετωπιςτεί κάποιο επείγον πρόβλθμα φυτοπροςταςίασ.
Θα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι το ζντυπο αυτό ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται
μόνο από φυςικά ι νομικά πρόςωπα του δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα εκτόσ των
κατόχων άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων.
Ζντυπο 5
To Ζντυπο 5 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ηθτείται θ ζκδοςθ από τθν ΕΑ άδειασ για τθν διεξαγωγι πειραμάτων αγροφ.
Θα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι λόγω του αυξανόμενου αρικμοφ αιτιςεων που
υποβάλλονται κάκε χρόνο και προκειμζνου θ ΕΑ να μπορεί να διεκπεραιϊνει τισ
αιτιςεισ αυτζσ ζγκαιρα, θ αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από κατάλογο των
καλλιεργειϊν για τισ οποίεσ ηθτείται να γίνει ο πειραματιςμόσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ
κα πρζπει να υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι που κα μπορεί να κάνει θ ΕΑ
διαχείριςθ των υποβαλλομζνων πλθροφοριϊν (word ι Excel).
Ζντυπο 6
To Ζντυπο 6 ςυμπλθρϊνεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ που
ηθτείται θ αξιολόγθςθ τθσ ιςοδυναμίασ δραςτικϊν ουςιϊν είτε ςτα πλαίςια τθσ
αξιολόγθςθσ αίτθςθσ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά ενόσ ςκευάςματοσ
που περιζχει μια πθγι δραςτικισ ουςίασ θ οποία δεν ζχει ποτζ αξιολογθκεί ςτθν ΕΕ,
είτε ζχει ιδθ αξιολογθκεί αλλά το αίτθμα αφορά νζο εργοςτάςιο ι αλλαγι των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ δραςτικισ ουςίασ κ.λ.π.
3.

Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, ανάλογα με το αίτθμα τουσ, το
αντίςτοιχο ζντυπο ςυμπλθρωμζνο. Σα ζντυπα των αιτιςεων ςυμπλθρϊνονται
θλεκτρονικά και αποςτζλλονται ςτθν ΕΑ τόςο θλεκτρονικά όςο και ςε ζντυπθ
μορφι. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ εγκυκλίου αιτιςεισ που υποβάλλονται
ςτθν ΕΑ χειρόγραφα δεν γίνονται αποδεκτζσ και επιςτρζφονται.
Σο Ζντυπο τθσ αίτθςθσ ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 1107/2009 για τθν κάκε κατθγορία αίτθςθσ.
Θ παροφςα εφαρμόηεται για όλεσ τισ κατθγορίεσ αιτιςεων που υποβάλλονται ςτθν
ΕΑ μετά τισ ΧΧΧΧ (1 μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ).
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΘ Δ/ΝΘ

. ΗΩΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΙΣΗΕΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι (νζα και επακόλουκα1 φυτοπροςτατευτικά προϊόντα)
ΤΠΟΚΑΣ. Α (με αξιολόγθςθ από τθ χϊρα μασ)
1 (άρκρο 30-προςωρινι)
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

2 (άρκρο 33-οριςτικι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

3 (άρκρο 34 και 38, άλλοσ
παραςκευαςτισ, πλιρθσ φάκελοσ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

4 (άρκρο 34 και 38 υποβάλλεται
μόνο μζροσ του πακζτου μελετϊν2)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

5 (άρκρο 47-χαμθλοφ κινδφνου,
προςωρινι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

6 (άρκρο 47- χαμθλοφ κινδφνου,
οριςτικι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

7 (άρκρο 48-γενετικά
τροποποιθμζνα, προςωρινι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

8 (άρκρο 48- γενετικά
τροποποιθμζνα, οριςτικι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

9 (άρκρο 50-ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ, οριςτικι)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

10 (άρκρο 4.7-απαραίτθτθ χριςθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

ΤΠΟΚΑΣ. Β (αναγνϊριςθ αξιολόγθςθσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ)
1 (άρκρο 37.4-μετά από αίτθςθ και
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
ςτθν Ελλάδα)
2 (άρκρο 40 παρ. 1(α)- χωρίσ αρχικι
αίτθςθ ςτθν Ελλάδα)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

3 (άρκρο 40 παρ. 1(β)- από άλλθ
ηϊνθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

1

Ωσ νζα φ/π νοοφνται αυτά τα οποία περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ οι οποίεσ δεν ζχουν ποτζ
αξιολογθκζι ςτθ χϊρα μασ ςτα πλαίςια άλλου ςκευάςματοσ. Ωσ επακόλουκα φ/π νοοφνται αυτά τα
οποία περιζχουν δραςτικζσ ουςίεσ οι οποίεσ ζχουν ιδθ αξιολογθκεί ςτθ χϊρα μασ ςτα πλαίςια
άλλων εγκεκριμζνων ςκευαςμάτων ι τα οποία βρίςκονται ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ για χοριγθςθ
άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά
2
ε κάκε περίπτωςθ υποβάλλεται πλιρθσ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ π.χ. θ αίτθςθ δεν περιλαμβάνει
ςτοιχεία υπολειμμάτων διότι θ προτεινόμενθ ΟΓΠ είναι θ ίδια με αυτιν που ζχει ιδθ αδειοδοτθκεί
ςτα πλαίςια άλλου ςκευάςματοσ και δεν υπάρχει κζμα προςταςίασ δεδομζνων

4 (άρκρο 40 παρ. 1(γ)- κερμοκιπια
κ.λ.π.)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

5 (άρκρο 41 παρ. 2(β)-με υποψιφια
για αντικατάςταςθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

6 (άρκρο 41 παρ. 2(γ)- προςωρινι
ζγκριςθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

7 (άρκρο 41 παρ. 2(δ)- απαραίτθτθ
χριςθ)
8 (άρκρο 34- επιςτολι πρόςβαςθσπανομοιότυπο)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

9 (άρκρο 34 και 38-άλλοσ
παραςκευαςτισ, πλιρθσ φάκελοσ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

10 (άρκρο 34 και 38 υποβάλλεται
μόνο μζροσ του πακζτου μελετϊν3)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

ΤΠΟΚΑΣ. Γ (χωρίσ να απαιτείται αξιολόγθςθ)
1 (άρκρο 34,-επιςτολι πρόςβαςθσυμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
πανομοιότυπο)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ (Σροποποιιςεισ υφιςτάμενων αδειϊν)
ΤΠΟΚΑΣ. Α (τροποποιιςεισ με αξιολόγθςθ από τθ χϊρα μασ )
1
(άρκρο
33τροποποίθςθ
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
φάςματοσ δράςθσ)
2 (άρκρο 33-άλλεσ τροποποιιςεισ
για
τισ
οποίεσ
απαιτείται
αξιολόγθςθ )

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

3 (άρκρο 33- τροποποίθςθ ιςςονοσ
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
ςθμαςίασ)
ΤΠΟΚΑΣ. Β (τροποποιιςεισ με αναγνϊριςθ τθσ αξιολόγθςθσ από άλλθ χϊρα τθσ
ΕΕ)
1
(άρκρο
37.4-τροποποίθςθ
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
φάςματοσ δράςθσ με αίτθςθ και
ςτθν Ελλάδα)
2
(άρκρο
40
παρ.
1(α)τροποποίθςθ φάςματοσ δράςθσ
χωρίσ αρχικι αίτθςθ ςτθν Ελλάδα)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

3 (άρκρο 40 παρ. 1(β)- τροποποίθςθ
φάςματοσ δράςθσ από άλλθ ηϊνθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

4 (άρκρο 40 παρ. 1(γ)- τροποποίθςθ

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

3

ε κάκε περίπτωςθ υποβάλλεται πλιρθσ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ

φάςματοσ δράςθσ για κερμοκιπια
κ.λ.π.)
5 (άρκρο 41 παρ. 2(β)- τροποποίθςθ
φάςματοσ δράςθσ με υποψιφια για
αντικατάςταςθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

6 (άρκρο 41 παρ. 2(γ)- τροποποίθςθ
φάςματοσ δράςθσ για προςωρινι
ζγκριςθ)

υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1

7 (άρκρο 41 παρ. 2(δ)- τροποποίθςθ
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
φάςματοσ δράςθσ για απαραίτθτθ
χριςθ)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ (ανανζωςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά)
ΤΠΟΚΑΣ. Α (με αξιολόγθςθ από τθ χϊρα μασ)
1 (άρκρο 43)
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
ΤΠΟΚΑΣ. Β (με αναγνϊριςθ τθσ αξιολόγθςθσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ)
1 (άρκρο 43)
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 1
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙV (ανάκλθςθ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ)
ΤΠΟΚΑΣ. Α (με αξιολόγθςθ από τθ χϊρα μασ )
1 (άρκρο 44)
2 (άρκρο 45)

Επιςυνάψτε τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ V (ειδικζσ περιπτϊςεισ)
ΤΠΟΚΑΣ. Α (επζκταςθ ςε μικρισ ςθμαςίασ χριςεισ με αξιολόγθςθ από τθ χϊρα
μασ, άρκρο 51)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 2
ΤΠΟΚΑΣ. Β (επζκταςθ ςε μικρισ ςθμαςίασ χριςεισ με αναγνϊριςθ τθσ
αξιολόγθςθσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ, άρκρο 51)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 2
ΤΠΟΚΑΣ. Γ (παράλλθλο εμπόριο, άρκρο 52)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 3
ΤΠΟΚΑΣ. Δ (επείγουςεσ καταςτάςεισ φυτοπροςταςίασ, άρκρο 53)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 4
ΤΠΟΚΑΣ. Ε (ζρευνα και ανάπτυξθ, άρκρο 54)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 5
ΤΠΟΚΑΣ. Σ (αξιολόγθςθ τθσ ιςοδυναμίασ, άρκρο 38)
1
υμπλθρϊςτε το Ζντυπο 6

