LT Bendrijos augalu˛ veisliu˛ tarnybos oﬁcialiojo biuletenio specialusis leidimas, informuojantis apie galutinę
paraišku˛ pateikimo datą ir augalinės medžiagos pateikimo reikalavimus
S2 biuletenyje pareiškėjams pateikiama apibendrinta informacija apie galutines paraišku˛ pateikimo datas ir techninei ekspertizei skirtos
augalinės medžiagos pateikimo reikalavimus.
Nuo 2010 m. spalio mėn. jo elektroninė redakcija skelbiama tarnybos svetainėje šešis kartus per metus. Visi anksčiau paskelbtu˛ S2
redakciju˛ pakeitimai pateikiami paryškintu šriftu.
Paieškos priemonė padės nustatyti šiuos pakeitimus Tarnybos svetainėje.
Kad būtu˛ galima peržiūrėti ˛irašu˛ žurnalą, visi S2 leidiniai bus ˛irašomi PDF formatu, ir su jais galės susipažinti interneto svetainės
lankytojai.
Iki 201601 leidinio S2 apėmė augalinės medžiagos pateikimo ir reikalavimu˛ rūšims, dėl kuriu˛ reguliariai pateikiamos paraiškos, pateikimo
terminus. Nuo 201602 leidinio BAVT nusprendė paskelbti visas rūšis S2 leidinyje, tačiau kai kurie duomenys gali likti nei˛rašyti. Jei
informacijos apie atitinkamą rūši˛ nėra, prašome susisiekti su tarnyba. Prašome prisiminti, kad pareiškėjo pareiga yra pakankamai žinoti
visus paraišku˛ teikimo aspektus, ˛iskaitant augalo medžiagos pateikimą techninės ekspertizės atlikimui. Pateikęs paraišką pareiškėjas turi
laiku pateikti jo veislės augalo medžiagą, kuri atitiktu˛ Tarnybos nurodytą kokybę ir kieki˛. Priešingu atveju jis rizikuoja, kad jo paraiška
bus atmesta. Klausimus dėl kitu˛ rūšiu˛ prašome pateikti Augalu˛ veisliu˛ tarnybai el. paštu cpvo@cpvo.europa.eu.
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Rūšies pavadinimas
Auginimo tipas
Mokesčio grupė
Numatomas auginimo ciklu˛ skaičius
Šalis
Ekspertizės tarnyba
Galutinė data
Pateikimo pradžia
Pateikimo pabaiga
Sėklu˛ (augalu˛) kiekis ir kokybė

Svarbi informacija:
— Pareiškėjas augalinę medžiagą gali pateikti tik tuomet, kai BAVT to pareikalauja raštu. Nesilaikant šio reikalavimo, procedūra gali būti
nutraukta.
— Rekomenduojama paraiškas ir augalinę medžiagą pateikti laiku (nelaukiant iki paskutinės dienos).
— Paraiškas galima užpildyti bet kuriuo metu. BAVT numato pradėti techninę ekspertizę auginimo laikotarpiu po galutinės paraišku˛
pateikimo dienos, jei ji galiojančią paraišką gavo iki galutinės paraišku˛ pateikimo datos.
— Pasibaigus paraišku˛ pateikimo terminui prasideda techninė ekspertizė. Paraišką pateikus ne vėliau nei galutinis paraiškos pateikimo
terminas, ekspertizė prasidės iškart prasidėjus auginimo laikotarpiui. Jei galutinė paraiškos pateikimo dieną yra tarnybos nedarbo diena,
tuomet galutinė data bus kita pirma tarnybos darbo diena. Jei paraiškos pateiktos pasibaigus terminui, tuomet techninė ekspertizė prasidės
kitais auginimo metais.
— Jei augalinė medžiaga pateikiama po galutinės jos pateikimo datos, paraiška gali būti atmesta pagal 1994 m. liepos 27 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2100/94 61 straipsni˛.
— Jei nustatytas terminas yra tokia diena, kurią BAVT nepriima dokumentu˛, jis pratęsiamas iki kitos dienos, kurią BAVT priima dokumentus ir kurią teikiamos iprastinės pašto paslaugos, kaip nustatyta 2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisijos Reglamento Nr.874/2009
igyvendinimo taisykliu˛ 71 straipsnyje.
— Jei nustatytas terminas yra tokia diena, kurią ekspertizės tarnyba nepriima augalinės medžiagos, jis pratęsiamas iki kitos dienos,
kurią ekspertizės tarnyba priima augalinę medžiagą, kaip nustatyta 2009 m. rugsėjo 17 d. Europos Komisijos Reglamento Nr.874/2009
igyvendinimo taisykliu˛ 71 straipsnyje.
— Apie visus ﬁtosanitarinius reikalavimus pareiškėjui bus pranešta, kai iš jo bus pareikalauta pateikti augalinę medžiagą atitinkamai
ekspertizės tarnybai.
— Pateikiama augalinė medžiaga iš pažiūros turi atrodyti sveika, nesuglebusi ir negali būti sugadinta kenkėju˛ ar ligu˛.

