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Форма за уведомяване за планирани зонални заявления по Регламент (EО) No 1107/2009

Да се изпрати на контактното лице в зоналната държава-членка докладчик (зДЧД) и заинтересованите държави-
членки (зДЧ)1

1. Продукт (наименование(я) и/или код на продукта(тите)), тип на формулацията:

2. Име, съдържание и статус на Европейско ниво на активното вещество (да се изброят всички активни 
вещества):

3. Заявител:

4. Планирани зони, предложение за зДЧД и предложение за дата на подаване на заявлението от заявителя до 
зДЧД и зДЧ:

Северна зона:  дата на подаване: 

Централна зона:  дата на подаване: 

Южна зона:  дата на подаване: 

5. Обобщение на употребите: 
 
a)  За общ преглед на продуктите във всяка зона, моля попълнете Приложение A. 
б)  За подробности от националните ДЗП във всяка зона, моля попълнете Приложение Б. 
в)  За всяка зона, в която се очаква разрешаване, да бъде посочена критичната ДЗП, която да бъде използвана за 
рисковия пакет. Моля да бъдат дадени повече подробности или да се попълни Приложение В. 

Адрес**:

6. Идентичен ли е източника на активното вещество(а) с този, оценен при одобрението на активното 
вещество? 
Ако не, посочете информация дали е извършена оценка на еквивалентност (ДЧ, дата на оценяване). 
Ако не е извършвана оценка, да се попълни Приложение Д и да се изпрати отделно или да се представи на 
предварителната среща 2.

Забележка. 
Заедно в тази форма е необходимо да бъде предоставено кратко, но съдържателно обобщение за поведението 
на продукта, като се подчертаят критичните аспекти и вероятните проблемни области. 
 
Подробности около техническите въпроси трябва да бъдат представени отделно преди предварителната 
среща със зДЧД (или зДЧ, ако е необходимо).

Дата: Подпис:
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1 Списъкът на контактните лица е достъпен на интернет страницата на Европейската комисия http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/contact_points_en.xls2 In cases that the applicant has no access to these data, the specification could be sent directly from the respective applicant/manufacture to the zRMS/cMS with a clear reference.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
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