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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΕΤΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α.

ΝΕΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ

Α.1.1 Δυνατότητεσ ΕΑ ΚΑΙ ΑΑΑ
Ρροκειμζνου θ χϊρα μασ να αναλάβει τον ρόλο του ειςθγθτι για τθν αξιολόγθςθ
ςκευαςμάτων φ/π πρζπει οι διερευνθτικζσ επαφζσ να αρχίςουν αρκετά πριν τθν
αναμενόμενθ κατάκεςθ του φακζλου.
Για τον ςκοπό αυτό αιτιματα που υποβάλλονται τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια πριν
τθν αναμενόμενθ κατάκεςθ του φακζλου κα γίνονται κατά τεκμιριο αποδεκτά και
μζχρι τθσ ςυμπλιρωςθσ του ανϊτερου αρικμοφ ςκευαςμάτων ανά ζτοσ που θ ΣΕΑ
ζχει γνωςτοποιιςει.
Αιτιματα που υποβάλλονται ςε λιγότερο από ζξθ (6) μινεσ από τθν αναμενόμενθ
θμερομθνία κατάκεςθσ του φακζλου είναι πολφ πικανόν να μθν μποροφν να
ικανοποιθκοφν. Αιτιματα τα οποία υποβάλλονται ςτο μεςοδιάςτθμα κα
εξετάηονται κατά περίπτωςθ.
Τα αιτιματα αξιολόγθςθσ κα αφοροφν:
α. δραςτικζσ ουςίεσ
β. ςκευάςματα
γ. ιςοδυναμία
δ. κακοριςμό MRL
ε. χριςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ
Ρροκειμζνου να γίνει ςωςτόσ προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν εκάςτου ζτουσ
(βλζπε ςχετικό Κεφάλαιο κατωτζρω) θ ΑΑΑ αποςτζλλει μζχρι τισ 10 Σεπτεμβρίου
εκάςτου ζτουσ επιςτολι ςτθν ΣΕΑ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που ζχει για τθν
αξιολόγθςθ ςκευαςμάτων και δραςτικϊν ουςιϊν για το επόμενο ζτοσ.
Α.1.2 Τποβολή αιτήματοσ
Ο ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί να αξιολογιςει θ Ελλάδα το ςκεφαςμα για το
οποίο επικυμεί να αδειοδοτθκεί για να κυκλοφοριςει ςτθν αγορά, υποβάλει είτε
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είτε ταχυδρομικά ςχετικό αίτθμα. Τα αιτιματα
κα πρζπει να τίκενται υπόψθ του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ Γεωργικϊν
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Φαρμάκων τθσ ΣΕΑ ι ςε όποιον αυτόσ ζχει ορίςει και κα πρζπει να περιλαμβάνουν
αρκετζσ λεπτομζρειεσ όπωσ π.χ. φάςμα δράςθσ, πλήπη αξιολόγηζη ή μεπική (π.σ.
διεύπςνζη ηος θάζμαηορ δπάζηρ), ϊςτε να μπορεί να γίνει μια πρϊτθ εκτίμθςθ του
απαιτοφμενου όγκου εργαςίασ.
Το αίτθμα ςτθ φάςθ αυτι είναι διερευνθτικοφ χαρακτιρα και ζχει ςαν ςτόχο να
διερευνθκεί θ δυνατότθτα ανάλθψθσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα πλαίςια τθσ νότιασ ηϊνθσ
ι και ολόκλθρθσ τθσ ΕΕ.
Θ ΣΕΑ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ τθσ παραγράφου 1.1. ανωτζρω και τισ
ειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ από άλλουσ αιτοφντεσ και μετά από ςυνεννόθςθ με τθν
ΑΑΑ απαντάει ςτον ενδιαφερόμενο εντόσ δζκα (10) θμερϊν.
Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ο αιτϊν οφείλει να υποβάλει εντόσ δζκα (10)
θμερϊν επιςτολι με τθν οποία επιβεβαιϊνεται το αρχικό ενδιαφζρον. Μετά τθν
λιψθ τθσ ανωτζρω επιςτολισ το αίτθμα κεωρείται επιβεβαιωμζνο και οι ςχετικζσ
πλθροφορίεσ για το ςκεφαςμα καταχωροφνται ςτον προγραμματιςμό του
αντίςτοιχου ζτουσ όπωσ φαίνεται ςτο ςυνημμζνο 1.
Θ ΣΕΑ ενθμερϊνει τα λοιπά ΚΜ τθσ νότιασ ηϊνθσ ι όλα τα ΚΜ τθσ ΕΕ κατά
περίπτωςθ.
Α.1.3 Πραγματοποίηςη ςυναντήςεων πριν την υποβολή του φακζλου
Θ οργάνωςθ, ο προγραμματιςμόσ και το περιεχόμενο των ςυναντιςεων αυτϊν
γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΑΑΑ.
Εάν υπάρχει αίτθμα για ςυνάντθςθ από τθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία θ ΑΑΑ
διοργανϊνει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςυνάντθςθ για τθν οποία ενθμερϊνεται θ ΣΕΑ
και παρευρίςκεται εφόςον κρίνει απαραίτθτο π.χ. εάν υπάρχουν ςτθν ατηζντα
κζματα διαδικαςτικοφ χαρακτιρα.
Θ εταιρεία αποςτζλλει ςε εφλογο χρόνο πριν από τθ ςυνάντθςθ, ατηζντα με τα προσ
ςυηιτθςθ κζματα και θ ΑΑΑ ορίηει τθν θμ/νία τθσ ςυνάντθςθσ.
Στθ ςυνάντθςθ παρευρίςκεται τουλάχιςτον ζνασ αξιολογθτισ ανά κεματικι ενότθτα
τθσ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τθν ατηζντα. Τα πρακτικά τθσ ςυνάντθςθσ τθροφνται
με ευκφνθ τθσ ΑΑΑ, διαβιβάηονται ςτθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία και
κοινοποιοφνται ςτθν ΣΕΑ.

Α.1.4 Κατάθεςη φακζλου
Πλεσ οι πλθροφορίεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των υποςτθριχτικϊν εγγράφων,
κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ επιςτολισ και των πρακτικϊν από τισ ςυναντιςεισ πριν
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τθν υποβολι του φακζλου εφόςον ζχουν γίνει,
υποβάλλονται από τθν
ενδιαφερόμενθ εταιρεία θλεκτρονικά ςε τρία (3) αντίγραφα εκ των οποίων το ζνα
(1) υποβάλλεται ταυτόχρονα ςτθν ΣΕΑ και τα δφο (2) ςτθν ΑΑΑ. Θ ΑΑΑ διατθρεί το
δικαίωμα να ηθτά υποβολι του φακζλου ι τμιματόσ του ςε ζντυπθ μορφι κατά τθν
διάρκεια τθσ διαπίςτωςθσ ελλείψεων. To λογιςμικό που χρθςιμοποιείται κα πρζπει
να είναι οπωςδιποτε Word 2003 ι μεταγενζςτερο όςον αφορά ςτισ περιλιψεισ και
Acrobat pdf όςον αφορά ςτισ αναλυτικζσ μελζτεσ.
Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ αξιολόγθςθ του φακζλου είναι απαραίτθτο οι
ενδιαφερόμενοι κατά τθν υποβολι του φακζλου ςτθν ςυνοδευτικι επιςτολι που
υποβάλουν να διευκρινίηουν ιδιαίτερα τα ακόλουκα:
α. Εάν το ςκεφαςμα περιζχει δ.ο. από πθγι που ζχει ιδθ αξιολογθκεί και υπάρχει
διακζςιμθ ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ ιςοδυναμίασ και matching table. Στθν
περίπτωςθ αυτι κα πρζπει επίςθσ να διευκρινίηεται το ΚΜ που ζχει κάνει τθν
αξιολόγθςθ. Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να είναι διακζςιμα ςτθν ΣΕΑ πριν ξεκινιςει θ
αξιολόγθςθ του ςκευάςματοσ.
β. Εάν το ςκεφαςμα περιζχει δ.ο. από πθγι που δεν ζχει αξιολογθκεί ςε επίπεδο ΕΕ
και ωσ εκ τοφτου απαιτείται να γίνει αξιολόγθςθ τθσ ιςοδυναμίασ. Στθν περίπτωςθ
αυτι θ ΣΕΑ κα πρζπει να ηθτιςει από το ΚΜ ειςθγθτι το Annex C τθσ Μονογραφίασ
και τα Addenda του *ϊςτε να ελεγχκοφν οι προδιαγραφζσ (specifications) τθσ πθγισ
αναφοράσ (reference source)]. Αν τα ςτοιχεία από το ΚΜ ειςθγθτι δεν είναι
διακζςιμα ςτθν ΣΕΑ ςε χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν τότε κα ενθμερϊνεται θ
ενδιαφερόμενθ Εταιρεία. Ο χρόνοσ αξιολόγθςθσ κα αρχίςει τθν ςτιγμι που αυτά
(Annex C και τα Addenda του) κα είναι διακζςιμα ςτθν ΑΑΑ.
γ. Εάν ο φάκελοσ περιζχει ςτοιχεία/πλθροφορίεσ/μελζτεσ οι οποίεσ υποβάλλονται
μόνο ςτθν Ελλάδα προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι εκνικζσ απαιτιςεισ
Ζνασ φάκελοσ προκειμζνου να κεωρθκεί από τθν ΣΕΑ ωσ πλιρθσ κα πρζπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
α. Συνοδευτικι επιςτολι ςτθν οποία γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι τθσ αίτθςθσ
β. Βαςικό Ζντυπο Αίτθςθσ ςυνοδευόμενο από τα ςυνθμμζνα αυτοφ ι το αντίςτοιχο
ζντυπο ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ αίτθςθσ (ςε χαρτί και θλεκτρονικά) ςφμφωνα
με τθν εγκφκλιο υπ. αρικ. 7414/74899/24-7-2012 τθσ ΣΕΑ
γ. Φάκελο του ςκευάςματοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ ςε ςτοιχεία και τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ
δ. Ραράβολο
ε. Φόρμα ελζγχου πλθρότθτασ (ςε χαρτί και θλεκτρονικά) (ςυνημμζνο 2)
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Τα ςτοιχεία υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε φάκελο τφπου «κλαςζρ»
με το εμπορικό όνομα του ςκευάςματοσ τυπωμζνο ςε αυτόν. Πλεσ οι πλθροφορίεσ
που υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ πρζπει να είναι ταξινομθμζνεσ κατά
τρόπο που να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ αυτοφ, ενϊ θ θλεκτρονικι
μορφι των ςτοιχείων κα πρζπει να είναι αποκθκευμζνθ ςε ειδικζσ πλαςτικζσ κικεσ.

Α.1.5 Ζλεγχοσ πληρότητασ και χρονοδιάγραμμα.
Θ ΣΕΑ ανακζτει τον ςυντονιςμό του ζργου και τθν διεκπεραίωςθ τθσ αίτθςθσ ςε
υπάλλθλό τθσ (ςυντονιςτισ) ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για:
α) τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ του φακζλου
β) το χρονοδιάγραμμα για τθν λιψθ απόφαςθσ
γ) τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ όςον αφορά τθν διαχείριςθ του κινδφνου
(Μζροσ Α)
δ) τθ ςφνταξθ τθσ απόφαςθσ για τθν χοριγθςθ ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά
ε) τθ γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ενδιαφερόμενο
ςτ) τθν ενθμζρωςθ και τισ επαφζσ με τα λοιπά ΚΜ τθσ ηϊνθσ ι τθσ ΕΕ
Εάν κατά τθν διάρκεια του ελζγχου πλθρότθτασ διαπιςτωκοφν ελλείψεισ αυτζσ
γνωςτοποιοφνται ςτον ενδιαφερόμενο (ςυνημμζνο 3) ο οποίοσ καλείται να
υποβάλει το ςυντομότερο δυνατόν τα ςτοιχεία που ηθτοφνται.
Εφόςον ο φάκελοσ κρικεί πλιρθσ ο ςυντονιςτισ γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον
ενδιαφερόμενο και τθν ΑΑΑ τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ και ορίηει το
χρονοδιάγραμμα αξιολόγθςθσ και λιψθσ απόφαςθσ (ςυνημμζνο 4).
Ο γενικόσ κανόνασ που κα τθρείται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αιτιςεων του παρόντοσ
Κεφαλαίου είναι ότι αυτζσ κα διεκπεραιϊνονται εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ εκ των οποίων ζξθ (6) βδομάδεσ απαιτοφνται για τθν
ςυγγραφι από τθν ΣΕΑ του μζρουσ Α τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, του ςχεδίου
απόφαςθσ, τθν λιψθ απόφαςθσ και τθν ανάρτθςθ ςτο CIRCA.. Ραράλλθλα με βάςθ
τθν κατευκυντιρια οδθγία SANCO/13169/2010 ζκδ. 5, 11 Μαρτίου 2011 όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, το ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κα πρζπει να διατίκεται ςτα
υπόλοιπα ΚΜ για ςχολιαςμό οκτϊ ( 4) μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
(ςυνημμζνο 5). Κατά ςυνζπεια κατά τθν ςφνταξθ του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ
(βλζπε κατωτζρω παρ. 1.7) κα τθροφνται απαρζγκλιτα οι ανωτζρω όροι.
Α.1.6 Αξιολόγηςη
6
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Ο φάκελοσ που ζχει διαβιβαςτεί ςτθν ΑΑΑ ελζγχεται ωσ προσ τθν πλθρότθτα
των υποβλθκζντων ςτοιχείων ϊςτε να διαπιςτωκοφν ελλείψεισ που αφοροφν
ςτθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο
Ρροςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Draft Registration Report - dRR) [core
assessment & national addendum+ που υπζβαλε θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία.
Θ ΑΑΑ ςε διάςτθμα δφο μθνϊν από τθν παραλαβι του φακζλου ςτζλνει τον
Ρίνακα με τισ ελλείψεισ ςτον ενδιαφερόμενο με κοινοποίθςθ ςτθν ΣΕΑ. Θ ΑΑΑ
ςτθν επιςτολι τθσ περιλαμβάνει και πρόταςθ για το χρονικό περικϊριο που
πρζπει να δοκεί ςτθν εταιρεία για να υποβάλει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία.
Θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία ςτζλνει ςτθν ΑΑΑ με κοινοποίθςθ ςτθν ΣΕΑ Ρίνακα
Ελλείψεων με τισ απαντιςεισ τθσ και τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία εντόσ του
προκακοριςμζνου χρόνου. Σε περίπτωςθ που θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία κρίνει
ότι δεν δφναται να ανταποκρικεί ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα
πρζπει να ενθμερϊςει άμεςα τθν ΑΑΑ θ οποία με τθν ςειρά τθσ εφόςον
αποδζχεται τθν κακυςτζρθςθ αυτι, προτείνει ςτθν ΣΕΑ τθν αναπροςαρμογι
του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ αξιολόγθςθσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ του φακζλου, και ζωσ και 3 μινεσ μετά τθν
πρϊτθ αποςτολι ελλείψεων, ενδζχεται να διαπιςτωκοφν επιπλζον ελλείψεισ οι
οποίεσ αποςτζλλονται άμεςα από τθν ΑΑΑ ςτθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία με
κοινοποίθςθ ςτθν ΣΕΑ.
Εάν δεν ζχουν διαπιςτωκεί ςθμαντικζσ ελλείψεισ και θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία
δεν ηθτιςει παράταςθ για τθν υποβολι των απαιτοφμενων ςτοιχείων θ
αξιολόγθςθ του Μζρουσ B (core assessment & national addendum) & Μζρουσ Γ
τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται εντόσ 8 μθνϊν από τθν θμερομθνία
κατάκεςθσ του φακζλου.
Στθν περίπτωςθ που ζχει ηθτθκεί παράταςθ από τθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία
για τθν υποβολι νζων ςτοιχείων το χρονοδιάγραμμα αναπροςαρμόηεται
αντίςτοιχα. Επιςθμαίνεται ότι αναλόγωσ με τα αιτοφμενα ςτοιχεία ενδζχεται να
χρειαςτοφν ζωσ και 2 μινεσ μετά τθν κατάκεςθ τουσ για τθν ζκδοςθ τθσ
Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ.

Μετά τθν υποβολι του φακζλου ςτθ ΑΑΑ (ΤΕΓΦ&Φ του ΜΦΙ) ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:
1. Ενθμερϊνεται θλεκτρονικά ο προγραμματιςμόσ του Εργαςιϊν του ΤΕΓΦ&Φ
από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ με όλεσ τισ κρίςιμεσ θμερομθνίεσ οι οποίεσ
αφοροφν ςτθν πορεία τθσ αξιολόγθςθσ του ςκευάςματοσ. Θ Γραμματεία ζχει
τθν υποχρζωςθ να παρακολουκεί τθν πορεία τθσ αξιολόγθςθσ και να ελζγχει
τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν.
2. Ορίηονται οι υπεφκυνοι αξιολογθτζσ ανά κεματικι ενότθτα τθσ Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ (Registration Report – Τμιμα Β), οι οποίοι και υπογράφουν για
κάκε φάκελο ςκευάςματοσ που αξιολογοφν τα αντίςτοιχα ζγγραφα
εμπιςτευτικότθτασ ςτοιχείων (Confidentiality Statement) και απουςίασ
ιδιοτελοφσ ςυμφζροντοσ (Declaration of Interest) όςον αφορά ςτθν
αξιολόγθςθ εκάςτου ςκευάςματοσ.
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3. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ επαφισ με τθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία κατά τθ
διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ, ενθμερϊνεται ο ςυντονιςτισ τθσ ΣΕΑ και αν είναι
απαραίτθτο ορίηεται ςυνάντθςθ με ςυγκεκριμζνθ ατηζντα ςτθν οποία
μετζχουν τουλάχιςτον δφο (2) μζλθ τθσ ΟΑ και ςτθν οποία προςκαλείται και
ο υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ από τθ ΣΕΑ. Θ οποιαδιποτε επικοινωνία μζςω
ΘΛ/ΤΑ γίνεται με κοινοποίθςθ ςτον Ρροϊςτάμενο του κάκε Εργαςτθρίου, ςτθ
Γραμματεία του ΤΕΓΦ&Φ και ςτο ςυντονιςτι από τθ ΣΕΑ.
4. Κατά τθ ςφνταξθ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ
B και Γ) αξιοποιείται θ ςυνολικι εμπειρία τθσ κάκε Ομάδασ Αξιολόγθςθσ
(ΟΑ). Οι υπεφκυνοι αξιολογθτζσ ςυνεργάηονται με άλλουσ εντόσ τθσ ίδιασ
ΟΑ, ζτςι ϊςτε θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ να αποτελεί προϊόν ςυνεργαςίασ τθσ
ΟΑ.
5. Θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) ελζγχεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ
κάκε ΟΑ και θ διορκωμζνθ θλεκτρονικι τθσ ζκδοςθ αποκθκεφεται ςτο ενδοδίκτυο (intranet) του ΤΕΓΦ&Φ.
6. Θ Γραμματεία του ΤΕΓΦ&Φ ςυγκεντρϊνει όλα τα Τμιματα τθσ Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) και τα αποςτζλλει ςτον ςυντονιςτι τθσ ΣΕΑ με
τα πρωτοκολλθμζνα ςυνοδευτικά διαβιβαςτικά, εντόσ τθσ κακοριςμζνθσ
προκεςμίασ.
Α.1.7 Αναθεϊρηςη χρονοδιαγράμματοσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον
Κανονιςμό 1107/2009 όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ και τθν λιψθ απόφαςθσ για
τθν αδειοδότθςθ των ςκευαςμάτων, το χρονοδιάγραμμα που ορίηεται από τθ ΣΕΑ
κατόπιν ςυμφωνίασ με τθν ΑΑΑ, κα πρζπει να ακολουκείται χωρίσ καμία
παρζκκλιςθ.
Ραρόλα αυτά και ζχοντασ υπόψθ το άρκρο 37 του Κανονιςμοφ 1107/2009 υπάρχει
θ δυνατότθτα ανακεϊρθςθσ του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ και παράταςθσ του
χρόνου για τθν λιψθ απόφαςθσ κατά μζγιςτο ζξθ (6) μινεσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ
ΑΑΑ ηθτιςει από τον ενδιαφερόμενο τθν κατάκεςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ ΑΑΑ ενθμερϊνει τθν ΣΕΑ για τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ
του αρχικοφ χρονοδιαγράμματοσ και κάνει πρόταςθ ωσ προσ τθν παράταςθ του
χρόνου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ.
Θ ΣΕΑ λαμβάνοντασ υπόψθ το αίτθμα τθσ ΑΑΑ προχωρά ςτθν τροποποίθςθ του
χρονοδιαγράμματοσ. Θ τροποποίθςθ γίνεται μόνο μία φορά και ςε αυτιν δεν
μπορεί να προβλζπεται θμερομθνία διαβίβαςθσ του πρϊτου ςχεδίου τθσ Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) ςτθν ΣΕΑ πζραν των δεκατεςςάρων (14) μθνϊν από τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ του φακζλου.
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Α.1.8 Διαβίβαςη του ςχεδίου Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζρη Β και Γ) ςτην ΕΑ
Θ ΑΑΑ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων ςτοιχείων
ςυντάςςει ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) ςτθν Αγγλικι ςφμφωνα με
τθν ςχετικι κατευκυντιρια οδθγία τθσ Επιτροπισ που είναι ςε ιςχφ κατά τθν
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ.
Το ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) διαβιβάηεται ςτον αρμόδιο
ςυντονιςτι τθσ ΣΕΑ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με διαβιβαςτικό ζγγραφο
ηθτϊντασ τθν επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ.
Εάν για λόγουσ τεχνικοφσ αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θ ΑΑΑ φροντίηει για τθν
διαβίβαςθ ςτον αρμόδιο ςυντονιςτι με άλλα μζςα και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ηθτεί
επίςθσ τθν επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ.
Α.1.9 Διαθεςιμότητα του ςχεδίου Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζρη Β και Γ) ςτα άλλα
ΚΜ για ςχολιαςμό
Ο αρμόδιοσ ςυντονιςτισ αναρτά το ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ςτο CIRCA και
ενθμερϊνει μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν διακεςιμότθτα
(ςυνημμζνο 6) του ςχεδίου Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) για ςχολιαςμό από
τα άλλα ΚΜ. Ραράλλθλα διαβιβάηεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το ςχζδιο
Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ςτον ενδιαφερόμενο για ςχολιαςμό.
Θ ςχετικι ενθμζρωςθ γίνεται άμεςα, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, και το
αργότερο εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν λιψθ του με γνωςτοποίθςθ ςτθν ΑΑΑ.
Ραράλλθλα διαβιβάηεται ο πίνακασ για τθν υποβολι ςχολίων (ςυνημμζνο 7, Μζροσ
Β και Γ) και δίνεται χρόνοσ ζξθ (6) βδομάδων για τθν υποβολι αυτϊν.

Α.1.10 Διαβίβαςη των ςχολίων από τα άλλα ΚΜ ςτην ΑΑΑ
Τα ςχόλια που υποβάλλονται από τα άλλα ΚΜ και τον ενδιαφερόμενο εντόσ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ διαβιβάηονται από τον ςυντονιςτι άμεςα ςτθν ΑΑΑ με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ηθτϊντασ τθν επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ.
Α.1.11 Διαβίβαςη τελικήσ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζρη Β και Γ)
Θ ΑΑΑ με βάςθ τα ςχόλια που υποβλικθκαν προβαίνει ςτθν ανακεϊρθςθ του
ςχεδίου Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) εφόςον το κρίνει απαραίτθτο, ενϊ
παράλλθλα ενθμερϊνει τον ςχετικό πίνακα με τα ςχόλια ςυμπλθρϊνοντασ το πεδίο
που αναφζρεται ςτθν απάντθςθ του ειςθγθτι.
Το τελικό ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ) μαηί με τον πίνακα των
ςχολίων και τισ απαντιςεισ του ειςθγθτι διαβιβάηονται μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτον ςυντονιςτι εντόσ του οριςκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ.
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Ο ςυντονιςτισ τθσ ΣΕΑ μεριμνά για διαγραφι του ςχεδίου Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ και
τθν ανάρτθςθ τθσ τελικισ ζκδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και του πίνακα
των ςχολίων ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ DG SANCO (CIRCA).
Α.1.12 φνταξη του ςχεδίου Μζρουσ Α τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ και απόφαςησ
άδειασ διάθεςησ ςτην αγορά
Ο ςυντονιςτισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ
ςυντάςςει το αργότερο εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ για χοριγθςθ ι μθ άδειασ διάκεςθσ
ςτθν αγορά.
Το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ για χοριγθςθ
ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά διαβιβάηονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτον
ενδιαφερόμενο με επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ προκειμζνου να διατυπϊςει τα ςχόλια
και τισ παρατθριςεισ του εντόσ πζντε (5) θμερϊν ενϊ παράλλθλα κοινοποιείται
ςτουσ υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Δ’ τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ.

Α.1.13 Λήψη απόφαςησ
Ο ςυντονιςτισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςχόλια και τισ παρατθριςεισ του
ενδιαφερόμενου και των υπαλλιλων του Τμιματοσ Δ’ τθσ Δ/νςθσ Ρροςταςίασ
Φυτικισ Ραραγωγισ προχωρά ςτθν ςφνταξθ τθσ τελικισ απόφαςθσ. Το ςχζδιο
απόφαςθσ για υπογραφι από τθν πολιτικι θγεςία διαβιβάηεται τουλάχιςτον είκοςι
(20) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ.

Α.1.14 Γνωςτοποίηςη τησ απόφαςησ ςτον ενδιαφερόμενο και ανάρτηςη
Μετά τθν υπογραφι τθσ απόφαςθσ ο ςυντονιςτισ προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ
ενζργειεσ:
α) αναρτά τθν απόφαςθ ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ
β) κοινοποιεί θλεκτρονικά τθν απόφαςθ ςτον ενδιαφερόμενο
γ) επιςυνάπτει τθν απόφαςθ ςτο Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ
Σε περίπτωςθ κετικισ απόφαςθσ καλείται ο ενδιαφερόμενοσ εντόσ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ όπωσ υποβάλλει ςε χαρτί και θλεκτρονικά τθν
ετικζτα του ςκευάςματοσ τουλάχιςτον ενόσ από τα εγκεκριμζνα μεγζκθ.
Στθ ςυνζχεια και μετά τθν υποβολι από τον ενδιαφερόμενο τθσ ετικζτασ του
προϊόντοσ όπωσ αυτό διατίκεται ςτθν αγορά, ο ςυντονιςτισ αναρτά το Μζροσ Α τθσ
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Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ με τθν απόφαςθ χοριγθςθσ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά και
τθν ετικζτα ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ DG SANCO (CIRCA)

Α.1.15 Τποβολή ενςτάςεων
Δεδομζνου ότι ο νόμοσ 4036/2012 παρζχει τθν δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
να υποβάλουν ζνςταςθ θ οποία εξετάηεται από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι
Γεωργικϊν Φαρμάκων, θ ΣΕΑ εξετάηει τα αιτιματα αυτά με τθν ακόλουκθ
διαδικαςία:
Εξετάηονται μόνο ενςτάςεισ οι οποίεσ υπεβλικθςαν ςτθν ΣΕΑ το αργότερο εντόσ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για τον ςκοπό
αυτό ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλει ςτθν ΣΕΑ τθν ζνςταςι του θ οποία πρζπει να
είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνθ.
Νζα ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τα οποία δεν
υπεβλικθςαν ςτα πλαίςια τθσ αρχικισ αίτθςθσ δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν
εξζταςθ των ενςτάςεων.
Ο ςυντονιςτισ, λαμβάνοντασ υπόψθ, τισ αιτιάςεισ του ενδιαφερόμενου και εάν θ
ζνςταςθ αφορά κζματα αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β και Γ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ) ηθτά
τθ γνωμοδότθςθ τθσ ΑΑΑ δίνοντασ διορία 6 εβδομάδων για τθν απάντθςθ ςτθν
ζνςταςθ. Κατόπιν ο ςυντονιςτισ ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ με τθν κζςθ τθσ ΣΕΑ επί
του κζματοσ και διαβιβάηει όλα τα ςτοιχεία ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
γνωμοδότθςθσ τθσ ΑΑΑ ςτθν Επιςτθμονικι Επιτροπι για τθν διατφπωςθ
επιςτθμονικισ γνωμάτευςθσ.
Μετά τθν γνωμοδότθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και αναλόγωσ με το πόριςμα
αυτισ, θ ΣΕΑ προχωρά ςτθν ανακεϊρθςθ ι μθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ μετά από
ειςιγθςθ ςτθν πολιτικι θγεςία.
Β ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ ΜΕ ΧΩΡΑ ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Β.1.1 Ανάληψη του ρόλου ειςηγητή
Θ ανάλθψθ του ρόλου ειςθγθτι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ γίνεται μετά από
ςυηθτιςεισ με τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ των άλλων Κρατϊν Μελλϊν τθσ νότιασ ηϊνθσ ςτα
πλαίςια τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ (South MS Steering Committee). Θ ΣΕΑ ζχοντασ
υπόψθ τισ δυνατότθτεσ ςε αξιολόγθςθ και ςυντονιςμό όπωσ αυτζσ περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 1.1 ανωτζρω μεριμνά ϊςτε θ ανάλθψθ του ζργου του ειςθγθτι
για ςκευάςματα τθσ κατθγορίασ αυτισ να είναι εντόσ των ετιςιων δυνατοτιτων τθσ.
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Β.1.2 Γνωςτοποίηςη ςτουσ κατόχουσ αδειϊν και αποδοχή
Μετά τθν ανάλθψθ του ρόλου του ειςθγθτι θ ΣΕΑ ορίηει ςυντονιςτι για όλα τα
ςκευάςματα που περιζχουν μια ςυγκεκριμζνθ δραςτικι ουςία. Ο ςυντονιςτισ
ςυντάςςει και αποςτζλλει εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε όλουσ τουσ κατόχουσ αδειϊν
επιςτολι (ςυνημμζνο 8) με τθν οποία τουσ ενθμερϊνει για τθν ανάλθψθ του ρόλου
του ειςθγθτι από τθν Ελλάδα.
Οι κάτοχοι εγκρίςεων οφείλουν εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ
επιςτολισ όπωσ επιβεβαιϊςουν με επιςτολι τουσ ότι αποδζχονται τθν Ελλάδα ωσ
ειςθγιτρια για τθν νότια ηϊνθ τθσ ΕΕ και ότι κα ςυνεργαςτοφν με τθν ΣΕΑ για τθν
επανζγκριςθ των ςκευαςμάτων τουσ.
Θ ςυμμετοχι των κατόχων αδειϊν ςτο πρόγραμμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΚΜ τθσ
νότιασ ηϊνθσ δεν είναι υποχρεωτικι. Ραρόλα αυτά επειδι αποτελεί αναπόςπαςτο
τμιμα τθσ κζλθςθσ των αρμοδίων αρχϊν να ςυμβάλουν ςτθν μείωςθ του όγκου τθσ
δουλειάσ και ςτθν καλφτερθ κατανομι του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τυχόν άρνθςθ
των κατόχων αδειϊν ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα αυτό χωρίσ να υπάρχει
ικανοποιθτικι αιτιολόγθςθ π.χ. ςκεφαςμα που είναι εγκεκριμζνο μόνο ςε ζνα ΚΜ,
δίδει ςτθ ΣΕΑ το δικαίωμα άρνθςθσ ανάλθψθσ του ρόλου του ειςθγθτι για αίτθμα
τθσ κατθγορίασ Α1 ανωτζρω από τθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία για τρία (3) χρόνια.
Β.1.3 Διεξαγωγή ςυναντήςεων πριν την υποβολή του φακζλου
Θ οργάνωςθ, ο προγραμματιςμόσ και το περιεχόμενο των ςυναντιςεων αυτϊν
γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ΑΑΑ.
Βλζπε παρ. Α.1.3 ανωτζρω
Β.1.4 Τποβολή φακζλου
Βλζπε παρ. Α.1.4 ανωτζρω
Β.1.5 Ζλεγχοσ πληρότητασ, χρονοδιάγραμμα και διαβίβαςη φακζλου για
αξιολόγηςη
Πςον αφορά τθν πλθρότθτα και τθν διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν ΑΑΑ ιςχφουν τα
αναφερόμενα ςτθν παρ. Α.1.5 ανωτζρω.
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα αξιολόγθςθσ και λιψθσ απόφαςθσ ο ςυντονιςτισ
το διαμορφϊνει και το προςαρμόηει ανάλογα με τισ ειλθμμζνεσ άλλεσ υποχρεϊςεισ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου.
Για τον ςκοπό αυτό ο ςυντονιςτισ μεριμνά ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ το ςχζδιο
Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζροσ Β και Γ) να είναι διακζςιμο για ςχολιαςμό ςτα λοιπά
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ΚΜ τουλάχιςτον πζντε (5) μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία λιψθσ
απόφαςθσ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν ςχετικι οδθγία καταχϊρθςθσ.
Β.1.6 Αξιολόγηςη
Ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν παράγραφο Α.1.6.
Β.1.7 Αναθεϊρηςη χρονοδιαγράμματοσ
Στισ περιπτϊςεισ αιτιςεων τθσ κατθγορίασ αυτισ το χρονοδιάγραμμα που ζχει
αρχικά τεκεί τθρείται χωρίσ καμία παρζκκλιςθ.
Β.1.8 Διαβίβαςη του ςχεδίου Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζροσ Β) ςτην ΕΑ
Βλζπε παρ. Α.1.8 ανωτζρω.
Β.1.9 Διαβίβαςη του ςχεδίου Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζροσ Β) ςτα άλλα ΚΜ για
ςχολιαςμό
Βλζπε παρ. Α.1.9 ανωτζρω.
Στισ περιπτϊςεισ που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ζχει αρνθκεί τθν ςυμμετοχι του ςτο
πρόγραμμα, θ παροφςα παράγραφοσ δεν ζχει εφαρμογι.
Β.1.10 Διαβίβαςη των ςχολίων από τα άλλα ΚΜ ςτην ΑΑΑ
Βλζπε παρ. Α.1.10 ανωτζρω.
Στισ περιπτϊςεισ που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ζχει αρνθκεί τθν ςυμμετοχι του ςτο
πρόγραμμα, θ παροφςα παράγραφοσ δεν ζχει εφαρμογι.
Β.1.11 Διαβίβαςη τελικήσ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζροσ Β)
Βλζπε παρ. Α.1.11 ανωτζρω.
Στισ περιπτϊςεισ που ο κάτοχοσ τθσ άδειασ ζχει αρνθκεί τθν ςυμμετοχι του ςτο
πρόγραμμα, θ παροφςα παράγραφοσ δεν ζχει εφαρμογι.
Β.1.12 φνταξη του ςχεδίου Μζρουσ Α τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ και απόφαςησ
άδειασ διάθεςησ ςτην αγορά
Βλζπε παρ. Α.1.12 ανωτζρω.
Β.1.13 Λήψη απόφαςησ
Βλζπε παρ. Α.1.13 ανωτζρω.
Β.1.14 Γνωςτοποίηςη τησ απόφαςησ ςτον ενδιαφερόμενο και ανάρτηςη
Βλζπε παρ. Α.1.14 ανωτζρω.
13
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Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ
Γ.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ
Γ.1.1 Ανάληψη του ρόλου του ειςηγητή
Ρροκειμζνου για δραςτικζσ ι αντιφυτοτοξικζσ ι ςυνεργιςτικζσ ουςίεσ που
κυκλοφοροφν ιδθ ςτθν αγορά, θ ΣΕΑ ςυμμετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ που γίνονται ςτθν
Επιτροπι τθσ ΕΕ και ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΑΑ προςπακεί θ Ελλάδα να αναλάβει
ςτο μζτρο του δυνατοφ δραςτικζσ ουςίεσ που ζχουν ςθμαςία για τθν χϊρα ι που
υπάρχει ςχετικι εμπειρία ςτθν αξιολόγθςι τουσ.
Ρροκειμζνου για νζεσ δραςτικζσ ουςίεσ θ ΣΕΑ απαντάει κετικά ςε ςχετικό αίτθμα
μόνο μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΑΑ.
Γ.1.2 Προπαραςκευαςτικζσ ςυναντήςεισ, ζλεγχοσ πληρότητασ και διαβίβαςη
φακζλου για αξιολόγηςη
Θ διαδικαςία κακϊσ και τα χρονοδιαγράμματα για τθν αξιολόγθςθ των δραςτικϊν
ουςιϊν περιγράφονται ςτουσ εφαρμοςτικοφσ κανονιςμοφσ 1141/2010 και 844/2012
τθσ ΕΕ για τουσ οποίουσ οφείλουν να είναι ενιμεροι τόςο θ ΣΕΑ όςο και θ ΑΑΑ.
Στουσ
εν
λόγω
κανονιςμοφσ
δίνεται
θ
δυνατότθτα
διεξαγωγισ
προπαραςκευαςτικϊν ςυναντιςεων. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ οργανϊνονται από τθν
ΑΑΑ τόςο όςον αφορά το περιεχόμενο, όςο και τον χρόνο και τόπο ςυνάντθςθσ. Θ
ΣΕΑ μπορεί να ςυμμετζχει ςε αυτζσ τισ ςυναντιςεισ μόνο εφόςον υπάρχουν κζματα
που άπτονται του ςυντονιςμοφ κακϊσ, και κζματα διαδικαςτικά.
Θ ΣΕΑ ορίηει ςυντονιςτι για τθν διεκπεραίωςθ του όλου ζργου ο οποίοσ είναι
υπεφκυνοσ για:
α) τον ςυντονιςμό μεταξφ αιτοφντοσ-ΣΕΑ-ΑΑΑ
β) τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ και τθν γνωςτοποίθςθ του
αποτελζςματοσ αυτισ ςτθν Επιτροπι, ςτα άλλα ΚΜ και τθν EFSA
γ) τθν επίλυςθ προβλθμάτων που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια του ζργου και τα
οποία άπτονται επί κεμάτων διαδικαςίασ
δ) τθν κζςπιςθ χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και τιρθςθσ αυτοφ
από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
ε) τθν επικοινωνία με το ΚΜ ςυν-ειςθγθτι ςτθν περίπτωςθ που αυτό ζχει
οριςτεί.
ςτ) τθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτα αρμόδια όργανα τθσ ΕΕ κατά τθν διάρκεια των
ςυηθτιςεων για τθν λιψθ απόφαςθσ (Συναντιςεισ Φυτοφάρμακα – Νομοκεςία)
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Ο ςυντονιςτισ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ υποβολισ τθσ πρόκεςθσ
από τουσ αιτοφντεσ να υποςτθρίξουν τθν δραςτικι ουςία, ενθμερϊνει τθν Επιτροπι
τθσ ΕΕ, τα άλλα ΚΜ και τθν EFSA για το αποτζλεςμα και το γνωςτοποιεί ςτθν ΑΑΑ.
Ο φάκελοσ υποβάλλεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά ςε δφο (2)
αντίγραφα ςτθν ΣΕΑ. Μετά τθν υποβολι του φακζλου ο ςυντονιςτισ προβαίνει
ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ αυτισ με βάςθ τα ςχετικά ζντυπα.
Εφόςον ο φάκελοσ κρικεί πλιρθσ ενθμερϊνεται ο ενδιαφερόμενοσ ενϊ παράλλθλα
διαβιβάηεται ο φάκελοσ ςτθν ΑΑΑ για αξιολόγθςθ. Στθν διαβιβαςτικι επιςτολι ο
ςυντονιςτισ κακορίηει το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ του ζργου και των
ενδιάμεςων καταλθκτικϊν θμερομθνιϊν και οι οποίεσ είναι:
α) θμερομθνία κοινοποίθςθσ των ελλείψεων ςτον ενδιαφερόμενο (5 μινεσ από τθν
θμερομθνία αποςτολισ του φακζλου ςτθν ΑΑΑ)
β) θμερομθνία αποςτολισ τθσ Μονογραφίασ ςτθν ΣΕΑ (12 μινεσ από τθν
θμερομθνία αποςτολισ του φακζλου ςτθν ΑΑΑ)
Γ.1.3 Αξιολόγηςη φακζλου
Θ αξιολόγθςθ των δ.ο. γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηουν οι Καν/ςμοί (ΕΕ) αρικ.
1107/2009, 1141/2010 και 844/2012. Θ ΑΑΑ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθν
αξιολόγθςθ ολόκλθρου του φακζλου των δο, κακϊσ και για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ
χϊρασ μασ ςτισ ςυναντιςεισ εμπειρογνωμόνων που διοργανϊνει θ Αρχι (EFSA)
ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 του Καν/ςμοφ 1107/2009.
Γ.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ MRL
Γ2.1 Καθοριςμόσ MRL ςτα πλαίςια τησ αξιολόγηςησ των δραςτικϊν ουςιϊν
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 396/2005θ διαδικαςία για τον κακοριςμό κοινοτικϊν
MRL ι για τθν ανακεϊρθςθ αυτϊν προχωράει παράλλθλα με αυτόν τθσ ςυγγραφισ
τθσ Μονογραφίασ τθσ δραςτικισ ουςίασ.
Οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν, παράλλθλα με τον φάκελο για τθν υποςτιριξθ τθσ
δραςτικισ ουςίασ και χωριςτό φάκελο με τα ςτοιχεία υπολειμμάτων για τον
κακοριςμό MRL.
Ο ςυντονιςτισ ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΑΑ κακορίηει το χρονοδιάγραμμα
ολοκλιρωςθσ και αποςτολισ τθσ ςχετικισ πρόταςθσ ςτθν EFSA για κακοριςμό MRL.
Γ2.2 Καθοριςμόσ MRL ςτα πλαίςια ανάληψησ του ρόλου του ειςηγητή για τον
ςκοπό αυτό
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Θ ΣΕΑ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν ΑΑΑ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ
τθσ τελευταίασ απαντάει κετικά ςε ςχετικό ερϊτθμα ενδιαφερόμενου.
Θ ΣΕΑ ορίηει ςυντονιςτι του ζργου ο οποίοσ διαβιβάηει τον φάκελο ςτθν ΑΑΑ για
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και ςφνταξθ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ προσ
τθν EFSA.
Θ ζκκεςθ διαβιβάηεται θλεκτρονικά ςτθν ΣΕΑ εντόσ του προκακοριςμζνου
χρονοδιαγράμματοσ.
Ο ςυντονιςτισ αποςτζλλει τθν ζκκεςθ ςτθν EFSA το αργότερο εντόσ 3 θμερϊν από
τθν θμερομθνία λιψθσ αυτισ από τθν ΑΑΑ.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΙΟΔΤΝΑΜΙΑ
Δ.1

Τποβολή αιτήματοσ και αποδοχή

Ο ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί θ Ελλάδα να αξιολογιςει τθν ιςοδυναμία μιασ
νζασ πθγισ δραςτικισ ουςίασ υποβάλει ςχετικό αίτθμα ςτθν ΣΕΑ ςτα πλαίςια τθσ
αίτθςθσ που κατατίκεται για χοριγθςθ ζγκριςθσ διάκεςθσ ςτθν αγορά του
ςκευάςματοσ.
Θ ΣΕΑ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν ΑΑΑ και με βάςθ τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο κατάκεςθσ του αιτιματοσ απαντά εντόσ πζντε (5)
θμερϊν για το εάν αποδζχεται τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων ι όχι.
Σε περίπτωςθ αποδοχισ ενθμερϊνεται ο ενδιαφερόμενοσ με κοινοποίθςθ ςτθν
ΑΑΑ. Θ ΣΕΑ εντάςςει το ςυγκεκριμζνο αίτθμα ςτον ετιςιο προγραμματιςμό και τον
γνωςτοποιεί ςτθν ΑΑΑ.
Δ.2

Ζλεγχοσ πληρότητασ, ενημζρωςη ΚΜ και διαβίβαςη για αξιολόγηςη

Θ ΣΕΑ μετά τθν λιψθ του φακζλου με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ορίηει
ςυντονιςτι ο οποίοσ προβαίνει ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ.Ο εν λόγω ζλεγχοσ
περιορίηεται ςτθ φυςικι παρουςία των δικαιολογθτικϊν. Στθν περιπτϊςεισ αυτζσ θ
ΣΕΑ ηθτάει από το ΚΜ ειςθγθτι το Annex C τθσ Μονογραφίασ και τα Addenda του
[ϊςτε να ελεγχκοφν οι προδιαγραφζσ (specifications) τθσ πθγισ αναφοράσ
(reference source)]. Αν τα ςτοιχεία από το ΚΜ ειςθγθτι δεν είναι διακζςιμα ςτθν
ΣΕΑ ςε χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν τότε κα ενθμερϊνεται θ ενδιαφερόμενθ
Εταιρεία. Ο χρόνοσ αξιολόγθςθσ κα αρχίςει τθν ςτιγμι που αυτά (Annex C και τα
Addenda του) κα είναι διακζςιμα ςτθν ΑΑΑ.
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Εάν κατά τθ φάςθ αυτι διαπιςτωκοφν κάποιεσ ελλείψεισ ενθμερϊνεται ο
ενδιαφερόμενοσ και καλείται να ςυμπλθρϊςει τον φάκελο εντόσ ςυγκεκριμζνου
χρονικοφ διαςτιματοσ. Εάν ο ενδιαφερόμενοσ δεν προςκομίςει τα ηθτθκζντα
δικαιολογθτικά εντόσ του οριςκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ τότε ο φάκελοσ τίκεται
ςτο αρχείο μζχρι τθν ςυμπλιρωςι του.
Εάν ο φάκελοσ κρικεί πλιρθσ τότε θ ΣΕΑ ενθμερϊνει ςχετικά τον ενδιαφερόμενο και
διαβιβάηει τον φάκελο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν ςτο ΤΕΓΦ&Φ του ΜΦΙ τθσ ΑΑΑ για
αξιολόγθςθ.
Ραράλλθλα ο ςυντονιςτισ ενθμερϊνει τα λοιπά ΚΜ για τθν λιψθ τθσ αίτθςθσ
ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ τθσ ΕΕ.
Δ.3

Αξιολόγηςη από την ΑΑΑ, ςχολιαςμόσ από τα λοιπά ΚΜ, ολοκλήρωςη

Θ ΑΑΑ αξιολογεί τα υποβλθκζντα ςτοιχεία και ςυντάςςει ςχετικι Ζκκεςθ
Αξιολόγθςθσ ςτθν Αγγλικι ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κατευκυντιρια οδθγία τθσ
Επιτροπισ τθσ ΕΕ το αργότερο εντόσ πενιντα (50) θμερϊν από τθν λιψθ του
φακζλου. Θ ΑΑΑ αποςτζλλει ςτθ ΣΕΑ τθν Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ και θ ΣΕΑ τθν αναρτά
ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Επιτροπισ (CIRCA) ενθμερϊνοντασ ςχετικά τθν ΑΑΑ
Ο ςυντονιςτισ μετά τθν ανάρτθςθ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ενθμερϊνει ςχετικά και
τα άλλα ΚΜ και δίνεται χρόνοσ τριάντα (30) θμερϊν για τθν υποβολι ςχολίων.
Ο ςυντονιςτισ μεριμνά για τθν άμεςθ αποςτολι τυχόν ςχολίων που υποβλικθκαν
ςτθν ΑΑΑ θ οποία τα λαμβάνει υπόψθ τθσ κατά τθν ςφνταξθ τθσ τελικισ Ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ.
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ με κάποιο ΚΜ όςον αφορά τα ςυμπεράςματα τθσ
αξιολόγθςθσ τότε ο ςυντονιςτισ μεριμνά ϊςτε να ζρκουν ςε επαφι οι
ενδιαφερόμενοι αξιολογθτζσ για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ και τθν επίτευξθ
ςυμφωνίασ το αργότερο εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ επίτευξθ ςυμφωνίασ τότε ο ςυντονιςτισ
διαβιβάηει το κζμα ςτθν Επιτροπι τθσ ΕΕ για επίλυςθ.
Μετά τθν υποβολι τυχόν ςχολίων από τα άλλα ΚΜ και τθν ςφνταξθ τθσ τελικισ
Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ, θ ΑΑΑ τθν αποςτζλλει ςτθ ΣΕΑ, θ οποία τθν αναρτά ςτθ βάςθ
δεδομζνων τθσ Επιτροπισ (CIRCA) και ενθμερϊνει ςχετικά τθν ΑΑΑ.
Ο ςυντονιςτισ μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ και των ΚΜ ότι θ
διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε.
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Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΔΠΔΚΣΑΗ ΦΑΜΑΣΟ ΓΡΑΗ Δ
ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ ΧΡΗΔΙ
Ε.1

Τποβολή αιτήματοσ και αποδοχή

Ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλει ςτθν ΣΕΑ το ςχετικό αίτθμα ςυνοδευόμενο από
ςχζδιο Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (ςυνημμζνο 9) ςφμφωνα με τθν κατευκυντιρια
οδθγία ΧΧΧΧ (είναι ακόμα υπό διαμόρφωςθ) τθσ ΕΕ.
Ε.2

Ζλεγχοσ πληρότητασ και διαβίβαςη φακζλου για αξιολόγηςη

Θ ΣΕΑ πραγματοποιεί διοικθτικό ζλεγχο των αιτιςεων προκειμζνου να διαπιςτϊςει
εάν υπεβλικθςαν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ για παράδειγμα:
- ζκκεςθ αξιολόγθςθσ
- ςτοιχεία/μελζτεσ υπολειμμάτων (εφόςον απαιτείται)
- ςτοιχεία/μελζτεσ επιπτϊςεων ςτον άνκρωπο ι/και ςτο περιβάλλον (εφόςον
απαιτείται)
- παράβολο
Στθ ςυνζχεια και εφόςον ο φάκελοσ κρίκθκε πλιρθσ και μόνο εφόςον απαιτείται θ
αξιολόγθςθ ςτοιχείων, διαβιβάηεται ςτθν ΑΑΑ.
Ε.3

Αξιολόγηςη και λήψη απόφαςησ

Θ αξιολόγθςθ των ςτοιχείων υπό τθν μορφι Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (addendum)
διαβιβάηεται ςτθν ΣΕΑ το αργότερο ΧΧ μινεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ του
φακζλου.
Θ ΣΕΑ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ ΣΕΑ
ςυντάςςει απόφαςθ διεφρυνςθσ του φάςματοσ δράςθσ το αργότερο εντόσ τριάντα
(30) θμερϊν από τθν λιψθ αυτισ.
Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται θ αξιολόγθςθ ςτοιχείων, θ ΣΕΑ
προχωρά άμεςα ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΕΤΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ ΜΕΛΟ
1 ΚΕΤΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΣΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΟ ΚΜ ΕΙΗΓΗΣΗ
1.1
Κατάθεςη
χρονοδιάγραμμα

του

φακζλου,

διαβίβαςη

ςτην

ΑΑΑ

και

ενδεικτικό

Ο φάκελοσ υποβάλλεται ςτθν ΣΕΑ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 1.4 του Κεφαλαίου
Α. Θ ΣΕΑ ορίηει τον ςυντονιςτι εκπρόςωπό τθσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 1.5 του
Κεφαλαίου Α . Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ ΣΕΑ διενεργεί ζλεγχο πλθρότθτασ ωσ προσ
τθν φπαρξθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν.
Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ αξιολόγθςθ του φακζλου είναι απαραίτθτο οι
ενδιαφερόμενοι κατά τθν υποβολι του φακζλου ςτθν ςυνοδευτικι επιςτολι που
υποβάλουν
να
διευκρινίηουν
εάν
ο
φάκελοσ
περιζχει
ςτοιχεία/πλθροφορίεσ/μελζτεσ οι οποίεσ υποβάλλονται μόνο ςτθν Ελλάδα
προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι εκνικζσ απαιτιςεισ.
Ο ςυντονιςτισ προβαίνει ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ του φακζλου. Στισ περιπτϊςεισ
αυτζσ ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ περιορίηεται ςτθν φυςικι φπαρξθ των δικαιολογθτικϊν
που αναφζρονται ςτο άρκρο 33 του Κανονιςμοφ 1107/2009. Για τον ςκοπό αυτό ο
ςυντονιςτισ ςυντάςςει ςχετικι επιςτολι πλθρότθτασ τθν οποία αποςτζλλει ςτον
ενδιαφερόμενο (ςυνημμζνο 3). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν μπορεί να κακοριςτεί
χρονοδιάγραμμα. Ραρόλα αυτά είναι ςθμαντικό, αλλά και χριςιμο ο ςυντονιςτισ
να ενθμερϊνει τθν ΑΑΑ για τυχόν κακυςτεριςεισ ςτθν αξιολόγθςθ κατόπιν ςχετικισ
ενθμζρωςθσ από το ΚΜ-ειςθγθτι.
1.2
Διαβίβαςη ςτην ΑΑΑ τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζρη Β και Γ) και
ςχολιαςμόσ
Εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του Σχεδίου Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζρθ Β
και Γ) ςτθν ιςτοςελίδα τθσ DG SANCO (CIRCA) και τθν ςχετικι ενθμζρωςθ από το
ΚΜ-ειςθγθτι, ο ςυντονιςτισ ενθμερϊνει ςχετικά μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
τθν ΑΑΑ ενϊ παράλλθλα τθσ διαβιβάηει τον Ρίνακα ςχολίων.
Θ ΑΑΑ μεριμνά για τθν υποβολι, τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία που ζχει κζςει το ΚΜ-ειςθγθτισ, ςτον ςυντονιςτι τυχόν
ςχολίων χρθςιμοποιϊντασ τον ςχετικό πίνακα.
Ο ςυντονιςτισ διαβιβάηει άμεςα και το αργότερο εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν
λιψθ τα ςχόλια ςτο ΚΜ-ειςθγθτι.
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1.3
Λήψη τησ τελικήσ ζκδοςησ τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζροσ Β) από το ΚΜειςηγητή
Ο ςυντονιςτισ μετά τθν ενθμζρωςθ από το ΚΜ-ειςθγθτι ςχετικά με τθν ανάρτθςθ
τθσ τελικισ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ (Μζροσ Β) ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ DG SANCO
(CIRCA) ενθμερϊνει άμεςα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθν ΑΑΑ.
1.4

Αξιολόγηςη εθνικϊν απαιτήςεων, ςυγγραφή national addenda

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ από το ΚΜ-ειςθγθτι και εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ
ζχει
υποβάλει
με
τθν
αρχικι
του
αίτθςθ
ςτοιχεία/πλθροφορίεσ/μελζτεσ προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι εκνικζσ
απαιτιςεισ, θ ΑΑΑ προχωρά ςτθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων αυτϊν.
Θ αξιολόγθςθ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν λιψθ τθσ
τελικισ ζκδοςθσ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ τθσ παραγράφου 1.3 ανωτζρω. Για τον
ςκοπό αυτό θ ΑΑΑ διαβιβάηει ςτον ςυντονιςτι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
με απόδειξθ λιψθσ τθν ςχετικι αξιολόγθςθ υπό μορφι Εκνικοφ Ραραρτιματοσ
(Νational Αddendum).
1.5
φνταξη του ςχεδίου Μζρουσ Α τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ και απόφαςησ
άδειασ διάθεςησ ςτην αγορά
Ο ςυντονιςτισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ
όπωσ αυτι ςυντάχκθκε από το ΚΜ-ειςθγθτι, τα ςχόλια που τυχόν υπεβλικθςαν
από τθν ΑΑΑ και το Εκνικό Ραράρτθμα, ςυντάςςει το αργότερο εντόσ δζκα πζντε
(15) θμερϊν το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ
για χοριγθςθ ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά.
Το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ για χοριγθςθ
ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά διαβιβάηονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτον
ενδιαφερόμενο με επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ προκειμζνου να διατυπϊςει τα ςχόλια
και τισ παρατθριςεισ του εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
1.6

Λήψη απόφαςησ

Βλζπε παρ. Α.1.13 του Κεφαλαίου Α.
1.7

Γνωςτοποίηςη τησ απόφαςησ ςτον ενδιαφερόμενο και ανάρτηςη

Βλζπε παρ. Α.1.14 του Κεφαλαίου Α.
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2 ΚΕΤΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΣΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ
ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΣΟ ΜΕΛΟ
2.1

Κατάθεςη του φακζλου, διαβίβαςη ςτην ΑΑΑ και χρονοδιάγραμμα

Ο φάκελοσ υποβάλλεται ςτθν ΣΕΑ όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 1.4 του Κεφαλαίου
Α. Θ ΣΕΑ ορίηει τον ςυντονιςτι όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 1.5 του Κεφαλαίου Α .
Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων τθσ κατθγορίασ αυτισ,
οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να καταγράφουν (ςυνημμζνο 10) τισ προτεινόμενεσ
αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθν άδεια διάκεςθσ ςτθ αγορά του άλλου ΚΜ οι οποίεσ είναι
απαραίτθτεσ ϊςτε αυτι να αντικατοπτρίηει τισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ. Αυτό είναι
απαραίτθτο όταν για παράδειγμα κάποιοσ εχκρόσ/αςκζνεια/ηιηάνιο δεν υπάρχει
ςτθν Ελλάδα ι όταν τα μζτρα μετριαςμοφ του κινδφνου που ζχουν υιοκετθκεί από
το άλλο ΚΜ δεν εφαρμόηονται ςτθ χϊρα μασ.
Ο ςυντονιςτισ προβαίνει ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ του φακζλου. Στισ περιπτϊςεισ
αυτζσ ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ περιορίηεται ςτθν φυςικι φπαρξθ των δικαιολογθτικϊν
που αναφζρονται ςτο άρκρο 42 του Κανονιςμοφ 1107/2009. Για τον ςκοπό αυτό ο
ςυντονιςτισ ςυντάςςει ςχετικι επιςτολι πλθρότθτασ τθν οποία αποςτζλλει ςτον
ενδιαφερόμενο (ςυνημμζνο 3).
2.2
Διαβίβαςη ςτην ΑΑΑ τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ (Μζροσ Β), αξιολόγηςη και
ςχολιαςμόσ
Εάν ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςτοιχεία προκειμζνου να ικανοποιιςει εκνικζσ
απαιτιςεισ τα οποία δεν αξιολογικθκαν από το ΚΜ-ειςθγθτι, τότε ο φάκελοσ,
κακϊσ και θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ που ζχει γίνει ςτο άλλο Kράτοσ Mζλοσ
διαβιβάηεται από τον ςυντονιςτι ςτθν ΑΑΑ όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1.5 του
Κεφαλαίου Α εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία χρζωςθσ αυτοφ ςτον
ςυντονιςτι, εφόςον είναι πλιρθσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ πρόςκετων
δικαιολογθτικϊν από τθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία τα οποία αφοροφν ελλείψεισ που
τθσ ζχουν κοινοποιθκεί από το ςυντονιςτι, ο φάκελοσ υποβάλλεται από το
ςυντονιςτι ςτο ΤΕΓΦ&Φ του ΜΦΙ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία που
ςυμπλθρϊκθκαν τα δικαιολογθτικά από τον ενδιαφερόμενο και ο φάκελοσ
κεωρικθκε πλιρθσ.
Επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενδζχεται να είναι απαραίτθτο θ ΣΕΑ να απευκφνει
ςτθν ΑΑΑ ςυγκεκριμζνα ερωτιματα όςον αφορά ςτθν αξιολόγθςθ που ζχει γίνει
από το ΚΜ-ειςθγθτι προκειμζνου θ απόφαςθ για χοριγθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν
αγορά να αντικατοπτρίηει τισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ μασ.
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Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ οι φάκελοι δεν διαβιβάηονται ςτθν ΑΑΑ και ωσ εκ
τοφτου θ ΣΕΑ προχωρά ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ που ζχει
γίνει και τθν ςχετικι απόφαςθ από το ΚΜ-ειςθγθτι.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν ςε προςωπικό
αλλά και τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ αυτοφ και με δεδομζνο ότι οι αιτιςεισ τθσ
κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να διεκπεραιϊνονται ςε πολφ ςφντομο χρονικό
διάςτθμα, θ κατάκεςθ ςτοιχείων ςτα πλαίςια των εκνικϊν απαιτιςεων κα πρζπει
να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο δυνατόν διαφορετικά θ διεκπεραίωςθ αυτϊν εντόσ
των χρονοδιαγραμμάτων που περιγράφονται ςτον Κανονιςμό 1107/2009 δεν κα
είναι εφικτι.
Ο ςυντονιςτισ με επιςτολι του ορίηει το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ
αξιολόγθςθσ των ςτοιχείων που υποβλικθκαν ςτθ χϊρα μασ και αποςτολισ των
Μερϊν Β και Γ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν ΣΕΑ (national addendum) ι
απάντθςθσ ςτα ερωτιματα που ζχει κζςει θ ΣΕΑ και κοινοποιεί ςτθν ΑΑΑ τθν θμζρα
ζναρξθσ του χρόνου ιςχφοσ του χρονοδιαγράμματοσ. Με το χρονοδιάγραμμα αυτό
δίνεται χρόνοσ δφο (2) μθνϊν ςτθν ΑΑΑ για τθν αποςτολι ςτθ ΣΕΑ των Μερϊν Β και
Γ τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ με τυχόν ςχόλια και παρατθριςεισ.
2.3
φνταξη του ςχεδίου Μζρουσ Α τησ Ζκθεςησ Αξιολόγηςησ και απόφαςησ
άδειασ διάθεςησ ςτην αγορά
Ο ςυντονιςτισ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ
όπωσ αυτι ςυντάχκθκε από το ΚΜ-ειςθγθτι, τα ςχόλια που τυχόν υπεβλικθςαν
από τθν ΑΑΑ και το national addenda, ςυντάςςει το αργότερο εντόσ δζκα πζντε (15)
θμερϊν το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ για
χοριγθςθ ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά.
Το Μζροσ Α τθσ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και το ςχζδιο απόφαςθσ για χοριγθςθ
ι μθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά διαβιβάηονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτον
ενδιαφερόμενο με επιβεβαίωςθ τθσ λιψθσ προκειμζνου να διατυπϊςει τα ςχόλια
και τισ παρατθριςεισ του εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
2.4

Λήψη απόφαςησ

Βλζπε παρ. Α.1.13 του Κεφαλαίου Α.
2.5

Γνωςτοποίηςη τησ απόφαςησ ςτον ενδιαφερόμενο και ανάρτηςη

Βλζπε παρ. Α.1.14 του Κεφαλαίου Α.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΑΣΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΤΑΜΑΣΩΝ
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Ρροκειμζνου να καταςτεί αποτελεςματικόσ αλλά και ταυτόχρονα ρεαλιςτικόσ ο ετιςιοσ
προγραμματιςμόσ των αιτιςεων για χοριγθςθ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ φυτοπροςτατευτικϊν
προϊόντων είναι αναγκαία θ τιρθςθ οριςμζνων κανόνων ωσ προσ τθν ακολουκοφμενθ
διαδικαςία για τθν κατάρτιςθ αυτοφ όπωσ περιγράφονται κατωτζρω.
Γ. 1 Διαδικαςία ςφνταξησ του προγραμματιςμοφ αιτήςεων για χορήγηςη ζγκριςησ
κυκλοφορίασ και αξιολόγηςησ δραςτικϊν ουςιϊν
Τον Σεπτζμβριο εκάςτου ζτουσ θ ΣΕΑ ετοιμάηει και αποςτζλλει ςτθν ΑΑΑ κατάλογο όλων
των κατθγοριϊν αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί μζχρι 31 Αυγοφςτου του τρζχοντοσ ζτουσ
και για τισ οποίεσ απαιτείται θ διενζργεια αξιολόγθςθσ από τθν ΑΑΑ.
Οι αιτιςεισ ταξινομοφνται κατά κατθγορία ωσ ακολοφκωσ:
α) αιτιςεισ που υπεβλικθςαν πριν τισ 14 Ιουνίου 2011 (εκνικζσ αιτιςεισ).
β) αιτιςεισ που υπεβλικθςαν μετά τισ 14 Ιουνίου 2011 (ηωνικζσ αιτιςεισ).
γ) αιτιςεισ για επανζγκριςθ ςκευαςμάτων που αφοροφν μόνο τθν Ελλάδα
δ) αξιολόγθςθ δραςτικϊν ουςιϊν
ε) λοιπζσ κατθγορίεσ (π.χ. κακοριςμόσ MRL, αξιολόγθςθ ιςοδυναμίασ, αξιολόγθςθ
επιβεβαιωτικϊν ςτοιχείων κ.λ.π.)
Θ ΑΑΑ γνωςτοποιεί ςτθν ΣΕΑ το αργότερο μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου εκάςτου ζτουσ τισ
δυνατότθτεσ που ζχει για αξιολόγθςθ για το επόμενο ζτοσ.
Μζχρι τισ 30 Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ πραγματοποιείται ςφςκεψθ μεταξφ ΣΕΑ και ΑΑΑ
προκειμζνου να ςυνταχκεί ο προγραμματιςμόσ των αιτιςεων για αξιολόγθςθ του επόμενου
ζτουσ.
Για τθν ςφνταξθ του προγραμματιςμοφ λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια:
1. θ αξιολόγθςθ των δραςτικϊν ουςιϊν για τισ οποίεσ θ χϊρα μασ ζχει οριςτεί
ειςθγθτισ κακϊσ και των ηωνικϊν αιτιςεων για τα οποία υπάρχει κετικι απάντθςθ
από τθν ΣΕΑ μετά από διαβοφλευςθ με τθν ΑΑΑ και οι οποίεσ αναμζνονται να
κατατεκοφν εντόσ του ςυγκεκριμζνου ζτουσ, αποτελοφν τθν πρϊτθ προτεραιότθτα.
2. θ αξιολόγθςθ των ςκευαςμάτων για τα οποία απαιτείται θ επανζγκριςθ μετά τθν
καταχϊρθςθ τθσ(των) ςχετικισ δραςτικισ ουςίασ ςτο Ραρ/μα Ι κακϊσ και τα νζα
ςκευάςματα που είναι ςε εκκρεμότθτα με θμερομθνία κατάκεςθσ πριν τισ 14
Ιουνίου 2011, αποτελοφν τθν δεφτερθ προτεραιότθτα
3. θ αξιολόγθςθ των άλλων κατθγοριϊν αιτιςεων π.χ. αξιολόγθςθ ιςοδυναμίασ ι
αξιολόγθςθ υπολειμμάτων για κακοριςμό MRL, αποτελοφν τθν Τρίτθ
προτεραιότθτα

Θ ςφνταξθ του προγραμματιςμοφ γίνεται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςχζδιο (Συνθμμζνο 1).
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Θ ΣΕΑ μετά τθν ςφνταξθ του πρϊτου ςχεδίου του προγραμματιςμοφ του επόμενου ζτουσ,
αποςτζλλει αυτόν ςτον ΕΣΥΦ για ςχόλια και παρατθριςεισ τα οποία κα πρζπει να
υποβλθκοφν το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν λιψθ του ςχεδίου.
Μζχρι τισ 15 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ θ ΣΕΑ αναρτά ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα αυτισ με
τα ςκευάςματα/δραςτικζσ ουςίεσ τα οποία εντάςςονται ςτον προγραμματιςμό του
επόμενου ζτουσ για αξιολόγθςθ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ
Το παρόν ςυντάχκθκε ςε δφο (2) αντίγραφα και αφοφ μελετικθκε τα
ενδιαφερόμενα μζρθ το υπζγραψαν ςυμφωνϊντασ με το περιεχόμενο του.
Το παρόν μπορεί να τροποποιθκεί με πρωτοβουλία οποιουδιποτε από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Για τον ςκοπό αυτό υποβάλλεται εγγράφωσ ςχετικό αίτθμα και εξετάηεται εντόσ δφο
(2) μθνϊν από τθν υποβολι του.
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ κα φζρει τθν υπογραφι και των δφο (2)
ςυνεργαηόμενων φορζων *Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΣΕΑ) και
Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο (ΑΑΑ)].

Ακινα

25 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΦΟΕΙΣ

ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΑΑΑ)

Δ/ΣΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΘΣ
ΡΑΑΓΩΓΘΣ

Κ. ΜΑΧΑΙΑ

Σ. ΗΩΓΑΦΟΣ
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