ET Ühenduse Sordiameti ametliku teataja eriväljaanne taotluste esitamise tähtaegade ja taimse materjali
esitamise nõuete kohta
Teataja eriväljaande (S2 Gazette) eesmärk on anda taotlejatele kokkuvõtlikku teavet taotluste esitamise tähtaegade ja taimse materjali
registreerimiskatseteks esitamise nõuete kohta.
Alates oktoobrist 2010 ilmub eriväljaanne ameti veebilehel digitaalselt kuus korda aastas. Kõik eelmise versiooni muudatused märgistatakse.
Otsinguvahendiga saab muudatusi leida ameti veebilehel.
Iga S2 väljaanne salvestatakse pdf-vormingus dokumendina, et saaks vaadata varasemaid salvestisi, ja see jääb veebikasutajaile otsinguis
kättesaadavaks.
Kuni jaanuarini 2016 avaldati S2 väljaandes selliste sortide taimse materjali esitamise tähtajad ja nõuded, mille kohta esitati regulaarselt
taotlusi. Amet otsustas hakata alates veebruarist 2016 avaldama S2 väljaandes kõikide sortide andmeid, kuid mõned andmed võivad
puududa. Kui andmed asjakohase sordi kohta puuduvad, võtke ametiga ühendust. Tuletame Teile meelde, et taotleja peab olema teadlik
taotlemise protseduurist, samuti taimse materjali registreerimiskatsesse saatmise üksikasjadest. Kui taotleja esitab taotluse, peab ta olema
võimeline saatma oma sordi taimset materjali nõutud kvaliteediga ja nõutud koguses õigeks tähtajaks Ühenduse Sordiametile. Vastasel
juhul võib Ühenduse Sordiamet taotluse tagasi lükata. Küsimused teiste liikide kohta saatke palun Ühenduse Sordiametile aadressil:
cpvo@cpvo.europa.eu.
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Liiginimi
Alatüüp
Tasu rühm
Ettenähtud kasvutsüklite arv
Riik
Katseasutus
Lõpptähtaeg
Saatmise algus
Saatmise lõpp
Seemnete/taimede kogus ja kvaliteet

Tähelepanu:
— Taotlejad saadavad taimse materjali alles pärast Ühenduse Sordiametilt kirjaliku nõude saamist. Selle juhise eiramine võib kahjustada
kogu menetlust.
— Soovitame tungivalt taotlejatele mitte jätta taotluste või taimse materjali saatmist viimasele hetkele.
— Taotlusi võib esitada igal ajal. Juhul kui kehtiv taotlus on laekunud tähtajaks, alustab Ühenduse Sordiamet registreerimiskatsetega
tähtajale järgneval kasvuperioodil.
— Taotluste esitamise tähtaeg määrab registreerimiskatse alguse. Kui taotlus saabub mitte hiljem kui kehtestatud tähtajal, algab registreerimiskatse eelseisval kasvuperioodil. Kui lõpptähtaeg satub päevale, mil sordiamet on suletud, on taotluse esitamise tähtajaks sordiameti
esimene lahtioleku päev. Kui taotlused saabuvad kehtestatud tähtajast hiljem, algab registreerimiskatse järgmisel aastal.
— Kui taimne materjal saadetakse pärast esitamise tähtaega, võidakse taotlus tagasi lükata, vastavalt nõukogu 27. Juuli 1994. aasta
määruse (EÜ) nr 2100/94 artiklile 61.
— Kui tähtaeg lõpeb päeval, mil Ühenduse Sordiamet ei ole dokumentide vastuvõtuks avatud, pikendatakse tähtaega sellele järgneva esimese
päevani, mil Ühenduse Sordiamet on dokumentide vastuvõtuks avatud ja mil kantakse laiali harilikku posti, vastavalt Euroopa Komisjoni
17/09/2009 aasta määruse nr 874/2009 (rakenduseeskirjad) artiklile 71.
— Kui tähtaeg lõpeb päeval, mil kontrolliasutus ei ole taimse materjali vastuvõtuks avatud, pikendatakse tähtaega sellele järgneva esimese
päevani, mil kontrolliasutus on taimse materjali vastuvõtuks avatud, vastavalt Euroopa Komisjoni 17/09/2009 aasta määruse nr 874/2009
(rakenduseeskirjad) artiklile 71.
— Kõik fütosanitaarnõuded edastatakse taotlejale koos asjaomasele kontrolliasutusele taimse materjali esitamise nõudega.
— Esitatav taimne materjal peab olema nähtavalt terve, elujõuline ning olulistest kahjuritest ja haigustest puutumatu.

