VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKOS PAGAL EP IR
ET REGLAMENTĄ (EB) NR. 1107/2009 FORMOS PATVIRTINIMO
2015 m. sausio 7 d. Nr. A1-7
Vilnius
Vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) 33 straipsniu ir Lietuvos Respublikos augalų
apsaugos įstatymo 3 straipsniu:
1. T v i r t i n u pridedamą Augalų apsaugos produktų registracijos pagal EP ir ET
reglamento (EB) Nr. 1107/2009 paraiškos formą.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui informuoti pareiškėjus teikti
paraiškas dėl augalų apsaugos produktų registravimo pagal patvirtintą formą.

Direktorius

Sergejus Fedotovas
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Forma patvirtinta Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 7
d įsakymu Nr. 7
(Registracijos paraiškos forma)

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
THE STATE PLANT SERVICE UNDER THE MINISTRY OF AGRICULTURE
PARAIŠKA REGISTRUOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS PAGAL EP IR ET
REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1107/2009
APPLICATION FOR AUTHORISATION OF A PLANT PROTECTION PRODUCT
ACCORDING TO REGULATION (EC) No 1107/2009

_____________Nr.________
(data) (date)

Nr. Informacija
No Information
1
Paraiškos tipas
Type of application

2

3

Siūloma zoninė valstybė narė
vertinimo ataskaitos rengėja
Proposed Zonal Rapporteur
Member State
Augalų apsaugos produkto (toliau – AAP) perregistravimo atveju, nurodomas registravimo
Nr. Lietuvoje
In case of re-authorisation, Lithuanian authorisation No
Ar keičiamos registravimo sąlygos
Jei taip, trumpai aprašyti sąlygų pakeitimą
pateikiant paraišką perregistruoti
If yes, short description of the change of the conditions:
AAP?
Taip
Ne
Is a change of conditions made in
connection with the application for
re-authorisation?
Yes No

Augalų apsaugos produktas
Plant protection product
Nr. Informacija
No Information
4
Pavadinimas (nurodyti pilną AAP pavadinimą)
Name (indicate complete name of the plant protection product
(PPP)
Veiklioji medžiaga / mikroorganizmas 1
Active substance / microorganism 1

AAP kodas
PPP code
CAS Nr. / mikroorganizmas
1
CAS No / microorganism 1

3
Nr. Informacija
No Information
Veiklioji medžiaga / mikroorganizmas 2
Active substance / microorganism 2
Veiklioji medžiaga / mikroorganizmas 3
Active substance / microorganism 3
Apsauginė medžiaga
Safener
Sinergiklis
Synergist
AAP tipas
Type of product

Veikimo tipas
Category

CAS Nr. / mikroorganizmas
2
CAS No / microorganism 2
CAS Nr. / mikroorganizmas
3
CAS No / microorganism 3
CAS Nr.
CAS No
CAS Nr.
CAS No
Papildomas veikimo tipas,
jei reikia
Additional category (if
applicable)

Pareiškėjas ir parašas1
Applying company and signature2
5

Pareiškėjas
Applying company
Parašas
Signature

Data
Date
Vardas, pavardė
Name, surname

Jei paraiška pasirašyta kito asmens, o ne pareiškėjo, įgaliojimo laiškas, patvirtinantis leidimą pasirašyti paraišką
pareiškėjo vardu, turi būti pateiktas.
2 If the signature is done by someone other than the applying company, a letter of authorisation confirming the right to
sign the application on behalf of the applicant should be submitted.
1

4
Pateikti 2 pilnus dokumentų
komplektus 3 adresu:
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos
Ozo g. 4A
LT-08200 Vilnius
Lietuva
arba
info@vatzum.lt
ir kopija kristina.valioniene@vatzum.lt
Send 2 full sets of documentation4 to:
State Plant Service under Ministry of
Agriculture
Ozo g. 4A
LT-08200 Vilnius
Lithuania
or to
info@vatzum.lt
and copy to
kristina.valioniene@vatzum.lt

Valstybės rinkliavos sumokėjimas:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų
ministerijos
Įmonės kodas 188659752
Sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 5743
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
SWIFT kodas HABALT 22
Valstybės rinkliavos sumokėjimo kopija turi būti
pateikta kartu su paraiška.
Payment:
State fee need to be paid to:
Beneficiary State Tax Inspectorate under Ministry of
Finance
Code of State Tax Inspectorate 188659752
Account number LT247300010112394300
Code of payment 5743
Beneficiary’s Bank “Swedbank” AB
Bank Code 73000
SWIFT Code HABALT 22
Payment copy needs to be submitted with application.

Pirmas paraiškos formos puslapis ir „Letter of Access“ turi būti pateikti pasirašyti originalūs dokumentai. Kiti
dokumentai, taip pat ir likusi paraiškos formos dalis, gali būti pateikiami CD arba kita elektronine forma.
4 The first page of this application form and Letter of Access should be submitted as signed originals. All other
documents, including the remainder of the application form, can be delivered on CD or in another digital form.
3
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Pareiškėjas
Applicant
Esamas arba būsimas registracijos savininkas, t. y. asmuo, atsakingas už AAP tiekimą Lietuvos rinkai
Current or future authorisation holder, i.e. the party responsible for initial placing of the plant production
product on the Lithuanian market

Nr. Informacija
No Information
6
Kompanijos pavadinimas
Company name
Pašto adresas
Mailing address
Pašto kodas, miestas
Postal code and town
Šalis
Country

Telefono Nr.
Telephone number
Kontaktinis asmuo
Contact person
El. pašto adresas
E-mail address

Laikinas pareiškėjo atstovas5 (jei reikia)
Temporary representative6 (if applicable)
Registracijos savininko atstovas (pareiškėjo, nurodyto 6 punkte) tiktai per paraiškos nagrinėjimą
Representing the future authorisation holder (i.e. the applicant in point 6) only during the application
procedure

Nr. Informacija
No Information
7
Kompanijos pavadinimas
Telefono Nr.
Company name
Telephone number
Pašto adresas
Kontaktinis asmuo
Mailing address
Contact person
Pašto kodas ir miestas
El. pašto adresas
Postal code and town
E-mail address
Šalis
Country
Atstovas turi būti paskirtas pareiškėjo originaliu laišku.
A representative should prove the appointed level of representation with a letter of
appointment by the applicant in original.
Laikinojo atstovo paskyrimo laiškas pridedamas.
Letter of appointment as temporary representative is attached

Pareiškėjas yra pilnai atsakingas už AAP tiekimą rinkai Lietuvoje. Atstovas negali būti registracijos savininkas .
Aplicant is fully responsible for placing PPP on the market in Lithuania. Representative cannot be holder of
authorisation.
5
6

6
Nuolatinis atstovas (jei reikia)
Permanent representative (if applicable)
Registracijos savininko atstovas ateityje (pareiškėjo, nurodyto 6 punkte) AAP registravimo ir tiekimo į rinką
metu
Representing the future authorisation holder (i.e. the applicant in point 6) also during the approval period

Nr. Informacija
No Information
8
Kompanijos pavadinimas
Company name
Pašto adresas
Mailing address
Pašto kodas ir miestas
Postal code and town
Šalis
Country

Telefono Nr.
Telephone number
Kontaktinis asmuo
Contact person
El. pašto adresas
E-mail address
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Paraiška – registruoti ir perregistruoti AAP
Application – Authorisation and re-authorisation
Nr. Informacija
No Information
9
Ar paraiška pateikta kitoms Šiaurės zonos valstybėms narėms?
Taip
Ne
Is the application submitted to other Member States in the Northern zone?
Yes No
Jei taip, nurodyti, kurioms valstybėms narėms:
DK – Danija
LV – Latvija

EE – Estija
NO – Norvegija

FI – Suomija
SE – Švedija

IS – Islandija

LT – Lietuva

IS – Iceland

LT – Lithuania

If yes, indicate to which Member State(s):
DK – Denmark
LV – Latvia

EE – Estonia
NO – Norway

FI – Finland
SE – Sweden

Ar AAP skirtas naudoti šiltnamiuose, po derliaus nuėmimo, sandėliams ar sėklų beicavimui?
Taip
Ne
Is the product intended for use in green house, pre- or post harvest, in storage rooms or as seed
treatment?
Yes No
Jei taip nurodyti kurioms valstybėms narėms:
AT Austrija
DE Vokietija
FI Suomija
IT Italija
NL Olandija
SE Švedija

BE Belgija
DK Danija
FR Prancūzija
LT Lietuva
NO Norvegija
SI Slovėnija

BG Bulgarija
EE Estija
HU Vengrija
LU Liuksemburgas
PL Lenkija
SK Slovakija

CY Kipras
CZ Čekija
EL Graikija
ES Ispanija
IE Airija
IS Islandija
LV Latvija
MT Malta
PT Portugalija
RO Rumunija
UK Jungtinė Karalystė

BG Bulgaria
EE Estonia
HU Hungary
LU Luxembourg
PL Poland
SK Slovakia

CY Cyprus
CZ Czech Republic
EL Greece
ES Spain
IE Ireland
IS Iceland
LV Latvia
MT Malta
PT Portugal
RO Romania
UK United Kingdom

If yes, indicate in which Member State(s):
AT Austria
DE Germany
FI Finland
IT Italy
NL Netherlands
SE Sweden

BE Belgium
DK Denmark
FR France
LT Lithuania
NO Norway
SI Slovenia
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Paraiška – Kitų valstybių narių registracijos pripažinimas
Application – Mutual recognition
Nr. Informacija
No Information
10 Valstybė narė, kurioje registruotas AAP
Reference Member State
Registravimo data (metai, mėnuo, diena)
Date of authorisation (dd month yyyy)
11

12

Registravimo Nr. valstybėje narėje, kurioje
registruotas AAP
Authorisation No (in that Member State)
Registravimo galiojimo pabaiga (metai,
mėnuo, diena)
Date of expiry (dd month yyyy)

Pateikiama registravimo dokumento kopija valstybėje narėje, kurioje registruotas AAP
Pridedama registracijos dokumento kopija
A copy of the authorisation in the reference Member State should be submitted.
Copy of authorisation is attached
Pateikiama registravimo ataskaita anglų kalba
Pridedama registravimo ataskaita
A registration report should be submitted, in English or Lithuanian.
Registration report is attached

Numatomi naudojimai, etiketė
Intended uses, label
Nr. Informacija
No Information
13 Numatomi naudojimai (GAP)
Lietuvos GAP (Lithuanian GAP)
Bendras zoninis GAP (GAP, kai vertinamas blogiausias naudojimas (risk
envelope GAP), jei aktualu) (Zonal core GAP (risk envelope GAP), if relevant)
Pilnas zoninis GAP (nurodyti kiekvienai valstybei narei) (Complete zonal GAP
(indicating relevance for which Member State))
14

15

Etiketė (Label)
Siūloma etiketė lietuvių kalba (Proposed Lithuanian label)
Bendras etiketės projektas (Draft master label)
Jei LT siūloma vertinimo ataskaitos rengėja zonoje, kiekvienos VN etiketės
projektas turi būti pateiktas (If LT is the proposed zonal rapporteur, a draft label
for each Member State should be submitted)
Augalų apsaugos produktas registruojamas
Profesionaliajam naudojimui
Neprofesionaliajam naudojimui
Product intended
- for professional use
- non professional use

Taip
Yes

Ne
No
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II priedo duomenys – Veiklioji medžiaga Nr. 1: veikliosios medžiagos pavadinimas
Annex II data – Active substance No 1: <Name of the active substance>
Nr.
No
16:1

Informacija
Information
Gamybos vietos (Sources)
Ar visos gamybos vietos buvo įvertintos valstybėje narėje? (Have all sources
been evaluated by a Member State?)
Jei taip, turi būti pateikiamos visos atitinkamos ekvivalentiškumo ataskaitos. (If
yes, all relevant equivalence reports should be submitted)
Jei ne, turi būti pateikti visi susiję dokumentai.( If no, all relevant documentation
should be submitted)

17:1

Turimi duomenys (Data access)
Ar visi duomenys apie veikliąją medžiagą priklauso pareiškėjui? (Is all data on
the active substance owned by the applicant?)
Jei ne, turi būti pateiktas originalus sutikimas naudotis kito pareiškėjo
duomenimis (Letter of Access ir / arba duomenų pasidalijimo susitarimas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų pateikimo (Task Force) ir / arba
ataskaita apie duomenų atitiktį.
(If no, Letter of Access in original and/or
Data sharing agreement/task force and/or
Report on data match should be submitted)
Ar naudojami duomenys, kuriems nebetaikoma duomenų apsauga? (Is data out
of protection used?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl duomenų, kuriems nebetaikoma
duomenų apsauga naudojimo. (If yes, justifications for using data out of
protection should be submitted)

18:1

Nauji tyrimai (New studies)
Ar pateiktos naujų bandymų arba tyrimų ataskaitos? (Are new tests or study
reports included? )
Jei taip, turi būti pateikiamas pagrindimas (pagal Reglamento Nr. 1107/2009
33.3 d straipsnį). (If yes, justifications (art 33.3 d) should be submitted)
Yra pateikti tyrimai su stuburiniais gyvūnais?( Are studies on vertebrates
included?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl naujų tyrimų su stuburiniais gyvūnais
ir / arba informacija apie pastangas pasiekti susitarimą su ankstesniu pareiškėju.
(If yes, justifications of new vertebrate studies and/or
Information of efforts reaching an agreement should be submitted)

Taip
Yes

Ne
No
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II priedo duomenys – Veiklioji medžiaga Nr. 2: veikliosios medžiagos pavadinimas
Annex II data – Active substance No 2: <Name of the active substance>
Nr.
No
16:2

17:2

18:2

Informacija
Information
Gamybos vietos (Sources)
Ar visos gamybos vietos buvo įvertintos valstybėje narėje?( Have all sources
been evaluated by a Member State?)
Jei taip, turi būti pateikiamos visos atitinkamos ekvivalentiškumo ataskaitos. (If
yes, all relevant equivalence reports should be submitted)
Jei ne, turi būti pateikti visi susiję dokumentai. (If no, all relevant documentation
should be submitted)
Turimi duomenys (Data access)
Ar visi duomenys apie veikliąją medžiagą priklauso pareiškėjui?( Is all data on
the active substance owned by the applicant?)
Jei ne, turi būti pateiktas originalus sutikimas naudotis kito pareiškėjo
duomenimis (Letter of Access ir / arba duomenų pasidalijimo susitarimas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų pateikimo (Task Force) ir / arba
ataskaita apie duomenų atitiktį.
If no, Letter of Access in original and/or
Data sharing agreement/task force and/or
Report on data match should be submitted
Ar naudojami duomenys, kuriems nebetaikoma duomenų apsauga? (Is data out
of protection used?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl duomenų, kuriems nebetaikoma
duomenų apsauga naudojimo. (If yes, justifications for using data out of
protection should be submitted)
Nauji tyrimai (New studies)
Ar pateiktos naujų bandymų arba tyrimų ataskaitos? (Are new tests or study
reports included?)
Jei taip, turi būti pateikiamas pagrindimas (pagal Reglamento Nr. 1107/2009
33.3 d straipsnį). (If yes, justifications (art 33.3 d) should be submitted)
Yra pateikti tyrimai su stuburiniais gyvūnais? (Are studies on vertebrates
included?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl naujų tyrimų su stuburiniais gyvūnais
ir / arba informacija apie pastangas pasiekti susitarimą su ankstesniu pareiškėju.
If yes, justifications of new vertebrate studies and/or
Information of efforts reaching an agreement should be submitted

Taip
Yes

Ne
No
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II priedo duomenys – Veiklioji medžiaga Nr. 3: veikliosios medžiagos pavadinimas
Annex II data – Active substance No 3: <Name of the active substance>
Nr.
No
16:3

17:3

18:3

Informacija
Information
Gamybos vietos (Sources)
Ar visos gamybos vietos buvo įvertintos valstybėje narėje?( Have all sources
been evaluated by a Member State?)
Jei taip, turi būti pateikiamos visos atitinkamos ekvivalentiškumo ataskaitos. (If
yes, all relevant equivalence reports should be submitted)
Jei ne, turi būti pateikti visi susiję dokumentai. (If no, all relevant documentation
should be submitted)
Turimi duomenys (Data access)
Ar visi duomenys apie veikliąją medžiagą priklauso pareiškėjui?( Is all data on
the active substance owned by the applicant?)
Jei ne, turi būti pateiktas originalus sutikimas naudotis kito pareiškėjo
duomenimis (Letter of Access ir / arba duomenų pasidalijimo susitarimas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų pateikimo (Task Force) ir / arba
ataskaita apie duomenų atitiktį.
If no, Letter of Access in original and/or
Data sharing agreement/task force and/or
Report on data match should be submitted
Ar naudojami duomenys, kuriems nebetaikoma duomenų apsauga? (Is data out
of protection used?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl duomenų, kuriems nebetaikoma
duomenų apsauga naudojimo. (If yes, justifications for using data out of
protection should be submitted)
Nauji tyrimai (New studies)
Ar pateiktos naujų bandymų arba tyrimų ataskaitos? (Are new tests or study
reports included?)
Jei taip, turi būti pateikiamas pagrindimas (pagal Reglamento Nr. 1107/2009
33.3 d straipsnį). (If yes, justifications (art 33.3 d) should be submitted)
Yra pateikti tyrimai su stuburiniais gyvūnais? (Are studies on vertebrates
included?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl naujų tyrimų su stuburiniais gyvūnais
ir / arba informacija apie pastangas pasiekti susitarimą su ankstesniu pareiškėju.
If yes, justifications of new vertebrate studies and/or
Information of efforts reaching an agreement should be submitted

Taip
Yes

Ne
No
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III duomenys – Augalų apsaugos produktas
Annex III data – Plant protection product
Nr. Informacija
No Information
19 Turimi duomenys (Data access)
Ar visi duomenys apie augalų apsaugos produktą priklauso pareiškėjui? (Is all
data on the product owned by the applicant?)
Jei ne, turi būti pateiktas originalus sutikimas naudotis kito pareiškėjo
duomenimis (Letter of Access) ir / arba duomenų pasidalijimo susitarimas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų pateikimo (Task Force).
If no, Letter of Access in original and/or
Data sharing agreement/task force should be submitted

20

Taip
Yes

Ne
No

Taip
Yes

Ne
No

Ar naudojami duomenys, kuriems nebetaikoma duomenų apsauga? (Is data out of
protection used?)
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl duomenų, kuriems nebetaikoma
duomenų apsauga naudojimo.
If yes, justifications for using data out of protection should be submitted
Nauji tyrimai
Ar pateiktos naujų bandymų arba tyrimų ataskaitos?
Jei taip, turi būti pateikiamas pagrindimas (pagal Reglamento Nr. 1107/2009 33.3
d straipsnį).
Yra pateikti tyrimai su stuburiniais gyvūnais?
Jei taip, turi būti pateiktas pagrindimas dėl naujų tyrimų su stuburiniais gyvūnais
ir / arba informacija apie pastangas pasiekti susitarimą su ankstesniu pareiškėju.

Kita informacija
Further information
Nr. Informacija
No Information
21 Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK)
MRL
Ar naujos DLK reikalingos / reikalaujamos? (pagal Reglamento Nr. 1107/2009
33.3 e straipsnį) (Is a new MRL needed / required? (article 33(3) e))
Jei taip, turi būti pateikta paraiškos kopija dėl DLK pakeitimo.
If yes, a copy of the application should be attached

2

22

Patvirtinamieji duomenys (Confirmatory data)
Ar patvirtinamieji duomenys reikalaujami veikliosios medžiagos patvirtinimo
metu? (Is confirmatory data requested in the inclusion for the active substance?)
Jei taip, nurodyti ar jie buvo pateikti ir įvertinti.
RMS*
DMS**
Kita VN
Komentarai

Netaikoma

If yes, state whether it has been submitted and evaluated by the
RMS*
DMS**
Other MS
Not applicable
Comments
23

Ar augalų apsaugos produktas yra registruotas kitoje valstybėje narėje (-se)?
Taip
Ne
Is the product authorised in other Member State(s)?
Yes No
Jei taip, nurodyti, kurioje valstybėje narėje (-se)
AT Austrija
DE Vokietija
FI Suomija
IT Italija
MT Malta
RO Rumunija

BE Belgija
DK Danija
FR Prancūzija
LT Lietuva
NL Nyderlandai
SE Švedija

BG Bulgarija
EE Estija
HU Vengrija
LU Liuksemburgas
NO Norvegija
SI Slovėnija

CY Kipras
EL Graikija
IE Airija
PL Lenkija
SK Slovakija

CZ Čekija
ES Ispanija
IS Islandija
LV Latvija
PT Portugalija
UK Jungtinė Karalystė

If yes, indicate in which Member State(s)
AT Austria
DE Germany
FI Finland
IT Italy
NL Netherlands
SE Sweden

*

BE Belgium
DK Denmark
FR France
LT Lithuania
NO Norway
SI Slovenia

BG Bulgaria
EE Estonia
HU Hungary
LU Luxembourg
PL Poland
SK Slovakia

RMS – Valstybė narė vertinimo ataskaitos rengėja
RMS – Rappourteur Member State
** DMS – Paskirta valstybė narė vertinimo ataskaitos rengėja
DMS – Designated Member State

CY Cyprus
CZ Czech Republic
EL Greece
ES Spain
IE Ireland
IS Iceland
LV Latvia
MT Malta
PT Portugal
RO Romania
UK United Kingdom
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Priedai
Annexes
Nr.
No

Dokumentai
Issue

5

Pasirašytas įgaliojimo laiškas
Letter of authorisation to sign
Pareiškėjo registracijos pažymėjimas
Registration certificate of applicant
Paskyrimo atstovauti laiškas
Letter of appointment
Atstovo registracijos pažymėjimas
Registration certificate of representative
Autorizacijos kopija
Copy of authorisation
Registracijos ataskaita
Registration Report
Lietuvos GAP
Lithuanian GAP
Bendras zoninis GAP
Zonal core GAP
Pilnas zoninis GAP
Complete zonal GAP
Etiketė lietuvių kalba
Lithuanian label
Bendras etiketės projektas
Draft master label
Kiekvienos VN etiketės projektas
Draft label, for each country
Ekvivalentiškumo ataskaita arba kiti
dokumentai
Equivalence report, or other documentation
Originalus sutikimas naudotis kito
pareiškėjo II priedo duomenims (Letter of
Access)
Letter of Access, Annex II data (in
original)
Duomenų pasidalijimo dokumentas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų
pateikimo (Task Force)
Data sharing/task force
Ataskaita apie duomenų atitiktį
Report on data match
Duomenų, kuriems netaikoma duomenų

6
7
8
11
12
13
13
13
14
14
14
16:1

17:1

17:1

17:1
17:1

Komentarai
Comments

Pateikta?
Attached?
Taip Ne
Yes No

Priedo
Nr.
Annex
No

4

Nr.
No

18:1

18:1

18:1

16:2

17:2

17:2

17:2

17:2

18:2

18:2

18:2

16:3

Dokumentai
Issue
apsauga, naudojimo pagrindimas
Justification for using data out of protection
Nauji tyrimai – pagrindimas (pagal
Reglamento Nr.1107/2009 33.3 d straipsnį)
New tests – justifications (art 33.3 d)
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais –
pagrindimas, kodėl atlikti nauji tyrimai
Vertebrate studies – justifications new
studies
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais – pasiektas
sutarimas, kuris anksčiau pateikė duomenis
Vertebrate studies – reaching agreement
Ekvivalentiškumo ataskaita arba kiti
dokumentai
Equivalence report, or other documentation
Originalus sutikimas naudotis kito
pareiškėjo II priedo duomenims (Letter of
Access)
Letter of Access, Annex II data (in
original)
Duomenų pasidalijimo dokumentas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų
pateikimo (Task Force)
Data sharing/task force
Ataskaita apie duomenų atitiktį po
veikliosios medžiagos patvirtinimo
Post inclusion data match
Duomenų, kuriems netaikoma duomenų
apsauga, naudojimo pagrindimas
Justification for using data out of protection
Nauji tyrimai – pagrindimas (pagal
Reglamento Nr.1107/2009 33.3 d straipsnį)
New tests - justifications (art 33.3 d)
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais –
pagrindimas, kodėl atlikti nauji tyrimai
Vertebrate studies – justifications new
studies
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais – pasiektas
sutarimas su pareiškėju, kuris anksčiau
pateikė duomenis
Vertebrate studies – reaching agreement
Ekvivalentiškumo ataskaita arba kiti
dokumentai

Komentarai
Comments

Pateikta?
Attached?
Taip Ne
Yes No

Priedo
Nr.
Annex
No

5

Nr.
No

17:3

17:3

17:3

17:3

18:3

18:3

18:3

19

19

20

20

20

Dokumentai
Issue
Equivalence report, or other documentation
Originalus sutikimas naudotis kito
pareiškėjo II priedo duomenims (Letter of
Access)
Letter of Access, Annex II data (in
original)
Duomenų pasidalijimo dokumentas /
pareiškėjų grupės susitarimas dėl duomenų
pateikimo (Task Force)
Data sharing/task force
Ataskaita apie duomenų atitiktį po
veikliosios medžiagos patvirtinimo
Post inclusion data match
Duomenų, kuriems netaikoma duomenų
apsauga, naudojimo pagrindimas
Justification for using data out of protection
Nauji tyrimai – pagrindimas (pagal
Reglamento Nr.1107/2009 33.3 d straipsnį)
New tests - justifications (art 33.3 d)
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais –
pagrindimas, kodėl atlikti nauji tyrimai
Vertebrate studies – justifications new
studies
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais – pasiektas
sutarimas su pareiškėju, kuris anksčiau
pateikė duomenis
Vertebrate studies – reaching agreement
Originalus sutikimas naudotis kito
pareiškėjo II priedo duomenims (Letter of
Access)
Letter of access, Annex III data (in
original)
Duomenų, kuriems netaikoma duomenų
apsauga, naudojimo pagrindimas
Justification for using data out of protection
Nauji tyrimai – pagrindimas (pagal
Reglamento Nr.1107/2009 33.3 d straipsnį)
New tests – justifications (art 33.3 d)
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais –
pagrindimas, kodėl atlikti nauji tyrimai
Vertebrate studies – justifications new
studies
Tyrimai su stuburiniais gyvūnais – pasiektas

Komentarai
Comments

Pateikta?
Attached?
Taip Ne
Yes No

Priedo
Nr.
Annex
No

6

Nr.
No

21

Dokumentai
Issue
sutarimas su pareiškėju, kuris anksčiau
pateikė duomenis
Vertebrate studies – reaching agreement
Paraiška dėl naujo DLK nustatymo
Application of a new MRL

Komentarai
Comments

Pateikta?
Attached?
Taip Ne
Yes No

Priedo
Nr.
Annex
No

