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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Χορήγηση αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου
προστατευομένων μελετών»
Με αφορμή αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας από ενδιαφερόμενους για χορήγηση
αντιγράφων Έκθεσης Αξιολόγησης σκευασμάτων και Καταλόγου προστατευομένων μελετών, η

υπηρεσία μας θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ως προς την ακολουθούμενη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών.
Αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης σκευασμάτων
Η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης σκευασμάτων μόνο στους κατόχους των
αδειών διάθεσης στην αγορά ή των αντιπροσώπων τους κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Για
τον σκοπό αυτό υποβάλλεται αίτημα συνοδευόμενο από το αναλογούν παράβολο.
Αιτήματα που υποβάλλονται για χορήγηση αντιγράφων Εκθέσεων Αξιολόγησης από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά δεν γίνονται
αποδεκτά.
Η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης σκευασμάτων στις Αρμόδιες Αρχές άλλων

ΚΜ κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τα αντίγραφα χορηγούνται
ατελώς.
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Τα παράβολα που κατατίθενται για την χορήγηση αντιγράφων Εκθέσεων Αξιολόγησης στις περιπτώσεις
απόρριψης της αίτησης, δεν επιστρέφονται.

Αντίγραφα Καταλόγου Προστατευομένων Μελετών
Η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφα Καταλόγου Προστατευομένων Μελετών σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εμπορίας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος.
Το αίτημα θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να συνοδεύεται από αιτιολόγηση όπως για
παράδειγμα προετοιμασία φακέλου για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, κωδικός
ανάπτυξης του σκευάσματος κ.λ.π. καθώς και το αναλογούν παράβολο.
Αντίγραφα του Καταλόγου Προστατευομένων Μελετών που υποβάλλονται από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα διαφορετικά από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης και τα οποία δεν
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας και διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Το αίτημα στις περιπτώσεις
αυτές συνοδεύεται από το ανάλογο παράβολο χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αιτιολόγηση.
Ο κατάλογος των προστατευομένων μελετών πριν ακόμα σταλεί στους αιτούντες, διαβιβάζεται
στον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις (sanitization).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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