HU A CPVO Hivatalos Közlönyének speciális kiadványa-tájékoztató a kérelmek beadásának határidejéről és
a növényi minták benyújtásához kapcsolódó követelményekről
Az S2 Gazette célja az, hogy a kérelmezők rendelkezésére bocsássa a kérelmek beadására vonatkozó egységesített határidőket, valamint a
növényminta beküldésére vonatkozó előírásokat szakmai szempontok szerint.
2010 októbere óta a közlönyt digitálisan teszik közzé a Hivatal weboldalán évente hat alkalommal. Az S2 kiadvány bármely, előzőleg
közzétett változatához képest megjelenő módosítás kiemelve szerepel.
Egy kereső segítségével ezek a módosítások azonosíthatók a Hivatal weboldalán.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartások előzményeit ellenőrizni lehessen, minden S2 kiadványt el fognak menteni pdf. dokumentumként,
amely betekintés céljából a webes felhasználók rendelkezésére fog állni.
A 201601. sz. kiadvány előtt az S2 tartalmazta a növényi anyagok beküldésének határidejét és az olyan fajokra vonatkozó beküldési
követelményeket, amelyekre rendszeresen bejelentést nyújtanak be. A CPVO úgy határozott, hogy a 201602. sz. kiadványtól kezdve az S2
közlönyben az összes növényfajt közzéteszi, ennek ellenére néhány adatmező üresen maradhat. Ha a kérdéses növényfajokkal kapcsolatban
nem érhető el információ, közvetlenül a Hivatalhoz kell fordulni. A bejelentéi s dokumentum kitöltése során a bejelentőnek tekintetbe kell
vennie a fajta szaporítóanyagának beküldési határidejét és a Hivatal által meghatározott mennyiségi és minőségi követelményrendszerét.
Ellenkező esetben a bejelentő kockáztatja a bejelentésének visszautasítását. Amennyiben egyéb fajtákkal kapcsolatban kérdése merülne fel,
kérjük, keresse meg a CPVO-t a : cpvo@cpvo.europa.eu címen.
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Fontos megjegyzés:
— A kérelmet benyújtónak csak akkor kell elküldenie a szaporítóanyag mintát, miután a CPVO-tól írásos nyilatkozatot átvette. Az említett
utasítás be nem tartása az egész eljárást veszélyezteti.
— A kérelmezőknek nem tanácsos a kérelmek vagy a növényi szaporítóanyag minták benyújtásnak elküldését az utolsó pillanatra halasztaniuk.
— Kérelmet bármikor be lehet nyújtani. A CPVO a technikai vizsgálat megkezdését a benyújtási határidőt követő termesztési időszakra
irányozza elő, ha az érvényes kérelem a benyújtási határidő lejárta előtt beérkezett.
— A bejelentési határidő meghatározza a technikai vizsgálatok kezdetét. A bejelentési határidő előtti bejelentések esetében a technikai
vizsgálatok a következő vizsgálati ciklusban megkezdődnek. Amennyiben a benyújtási határidő olyan napra esik, amikor a Hivatal zárva
van, a benyújtási határidő a következő olyan nap lesz, amikor a Hivatal nyitva van. A bejelentési határidő utáni bejelentések esetében a
technikai vizsgálatok a következő utáni vizsgálati ciklusban kezdődnek meg.
— A beküldési határidő lejártát követően beküldött növényi szaporítóanyag minták esetében a kérelmet az 1994. július 27-i, 2100/94/EK
tanácsi rendelet 61. cikke alapján vissza lehet utasítani.
— Amennyiben egy határidő olyan napon jár le, amikor a CPVO nem fogad dokumentumokat, a határidőt -a 17/09/2009, 874/2009/EK
bizottsági rendelet végrehajtási szabályainak 71. cikke szerint az első olyan napig hosszabbítják meg, amelyen a CPVO fogad dokumentumokat, és amelyen a szokványos postai küldemények érkeznek.
— Amennyiben egy határidő olyan napon jár le, amikor a CPVO nem vesz át szaporítóanyag mintákat, a határidőt -a 17/09/2009,
874/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtási szabályainak 71. cikke szerint - az első olyan napig hosszabbítják meg, amelyen a hivatal
átvesz növényi mintákat.
— A kérelmet benyújtó tájékoztatást kap a növény-egészségügyi követelményekről, amikor megkapja a növényi minta illetékes vizsgáló
hivatalhoz való benyújtásáról szóló nyilatkozatot.
— A benyújtott növénymintának láthatóan egészségesnek, életerőnek kell lennie, illetve nem szenvedhet jelentős kártevő vagy kórokozó
fertőzéstől.

