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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση των εντύπων αιτήσεων για χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση
αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1107/2009»
Αγαπητοί συνεργάτες,
Με την υπ’ αριθ. 7414/74899/24-7-2012 εγκύκλιο μας ενημερωθήκατε ως προς τα νέα
έντυπα τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στα πλαίσια των αιτήσεων για χορήγηση
άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την πρακτική εμπειρία που
αποκτήθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε από την χρήση των εν λόγω εντύπων, κρίνουμε
σκόπιμο να αναθεωρήσουμε δύο εξ αυτών:
1. Βασικό Έντυπο Αίτησης
2. Παράρτημα Ι του Εντύπου 1
Οι αλλαγές που επέρχονται είναι μικρές αλλά νομίζουμε ότι είναι αναγκαίες. Συγκεκριμένα
στο Βασικό Έντυπο Αίτησης προστίθεται νέο Τμήμα 2 με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» στο
οποίο ο ενδιαφερόμενος καλείται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία ορισμένες
πληροφορίες όσον αφορά την πηγή της δραστικής ουσίας καθώς και τα εργοστάσια
παραγωγής αυτής.
Στο Παράρτημα Ι του Εντύπου 1 θεωρούμε ότι η απαίτηση να αναγράφουν οι
ενδιαφερόμενοι τις πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δεν
έχει κανένα νόημα από την στιγμή που η καθαρότητα της δ.ο. αναγράφεται στην απόφαση
που εκδίδει η υπηρεσία μας.

Τα νέα έντυπα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας σήμερα και θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση αυτών στα πλαίσια των αιτήσεων που υποβάλλονται
μετά την υπογραφή της παρούσας.
Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι όταν υποβάλλετε στην υπηρεσία μας αίτηση για
χορήγηση/ανανέωση/τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά ενός φ/π θα πρέπει το
Έντυπο 1 που υποβάλλετε να είναι χωρίς τις σημειώσεις. Οι σημειώσεις είναι για να
διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην συμπλήρωση του Εντύπου.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή
διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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