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ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ή ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ Ή ΣΗ
ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΓΔΙΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ
(Άπθπο 33 Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 1107/2009)
(Υπνβάιιεηαη ζε 2 αληίγξαθα)

ΓΙΑ ΔΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ
Απιθμόρ αίηηζηρ

Απιθμόρ Απόδειξηρ

Α) Αηηεηήο
Όλνκα Δηαηξείαο
Ταρπδξ. δηεύζπλζε

Πξόζωπν επηθνηλωλίαο
Αξηζκόο ηειεθώλνπ

Γηεύζ. ειεθηξ. ηαρπδξ.

Β) Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξνϊόλ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Δκπνξηθό Όλνκα
Αξηζκόο Άδεηαο

Ημεπομηνία

Γ) Τξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη αμηνιόγεζε

Ναη / Όρη
1. Σποποποίηζη / Γιεύπςνζη ηηρ σπήζηρ
Υπνβάιιεηαη δηαβηβαζηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ή ηε δηεύξπλζε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
Υπνβάιινληαη ηα ζηνηρεία ζύκθωλα κε ηα ζεκεία 3.1-3.8 ζηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ.
545/2011 (Πίλαθαο ΚΓΠ ζύκθωλα κε ην έγγξαθν νδεγηώλ γηα ην πξνζρέδην ηεο
έθζεζεο εγγξαθήο - draft Registration Reports)

2. Αλλαγέρ ζηη ζύνθεζη ηος ζκεςάζμαηορ
Υπνβάιινληαη δειηία δεδνκέλωλ αζθαιείαο θαη πξνδηαγξαθέο γηα νπνηεζδήπνηε λέεο
βνεζεηηθέο νπζίεο
Υπνβάιιεηαη δήιωζε γηα ηελ πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζύλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ
ζθεπάζκαηνο
Υπνβάιιεηαη δήιωζε γηα ηελ πιήξε θαη ιεπηνκεξή ζύλζεζε ηνπ λένπ ζθεπάζκαηνο

3. Άλλη αλλαγή ηηρ άδειαρ για ηην οποία απαιηείηαι αξιολόγηζη
Υπνβάιιεηαη δηαβηβαζηηθή επηζηνιή κε ηελ νπνία δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
αιιαγή
Υπνβάιινληαη δεδνκέλα γηα ηελ αιιαγή

Γ) Γηεύξπλζε ηεο πξνζωξηλήο άδεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξνϊόληνο κεηά ηελ
θαηαρώξηζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο / νπζηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό

Δ) Άιιεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή δηεύξπλζε ηεο άδεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ θαη Γ1
Ναη / Όρη
1. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε από ην θξάηνο κέινο αλαθνξάο2
2. Αγγιηθή ή Διιεληθή κεηάθξαζε ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε από ην θξάηνο κέινο
αλαθνξάο
3. Δπίζεκε δήιωζε όηη ην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξνϊόλ είλαη παλνκνηόηππν κε απηό
πνπ αδεηνδνηήζεθε από ην θξάηνο κέινο αλαθνξάο
4. Πξνηεηλόκελε εηηθέηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά γηα ηηο θππξηαθέο ζπλζήθεο
5. Αληίγξαθν ηεο αμηνιόγεζεο/έθζεζεο εγγξαθήο (registration report) ηνπ θξάηνπο
κέινπο αλαθνξάο κεηαθξαζκέλν ζηα αγγιηθά ή ειιεληθά3
6. Τέιε4
7. Πξωηόηππε εμνπζηνδόηεζε από ηνλ θάηνρν άδεηαο ζηελ εηαηξεία πνπ έρεη ηελ
επζύλε γηα ηε δηάζεζε ζηελ ηνπηθή αγνξά γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη/ή ηελ
ππνβνιή ηωλ ζρεηηθώλ ηειώλ (όηαλ είλαη εθαξκόζηκν)

Τπογπαθή

5

Ημεπομηνία

ημειώζειρ
1

Τν Σπκβνύιην Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Βηνθηόλωλ δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή επηπιένλ ζηνηρείωλ

εάλ απηό είλαη απαξαίηεην.
2

Κξάηνο κέινο αλαθνξάο είλαη:

α) θξάηνο κέινο πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα δώλε, ή
β) νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε ζεξκνθήπηα, ή γηα κεηαζπιιεθηηθή εθαξκνγή, ή γηα επεκβάζεηο ζε θελνύο
ρώξνπο ή απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θπηώλ ή θπηηθώλ πξνϊόληωλ, ή γηα
επεκβάζεηο ζε ρώξνπο, ή
γ) θξάηνο κέινο πνπ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή δώλε θαη ππνβάιιεηαη ηεθκεξηωκέλε αηηηνιόγεζε γηα ηε ζπγθξηζηκόηεηα
ηωλ γεωξγηθώλ, θπηνϋγείαο, πεξηβαιινληηθώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θιηκαηηθώλ) θαη δηαηξνθηθώλ ζπλζεθώλ.
3

Οη εθζέζεηο (ζεκείν Δ5) ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βάζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ θαη ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ζύκθωλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ζην "Draft Guidance
Document on the format for registration reports for the assessment of plant protection products following inclusion of
an active substance in Annex I of Council Directive 91/414/EEC" (Sanco/10798/2003 rev. 6).
4

Τα ηέιε γηα ηελ αίηεζε είλαη 50 Δπξώ γηα νπνηαδήπνηε ή όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κέξνπο Γ θαη 50 Δπξώ γηα ηε

δηεύξπλζε ηεο πξνζωξηλήο άδεηαο (25 Δπξώ όηαλ ην πξνϊόλ πεξηέρεη νπζία ρακεινύ θηλδύλνπ).
5

Η αίηεζε ππνγξάθεηαη από ηνλ αηηεηή (ηνλ θάηνρν άδεηαο ή ηελ εηαηξεία πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ηε δηάζεζε ζηελ

ηνπηθή αγνξά εθόζνλ ππνβιεζεί ε εμνπζηνδόηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν Δ7).

