SK Zvláštne vydanie Úradného vestníka CPVO oznamujúce dátumy uzávierky prihlášok a požiadavky na
predloženie rastlinného materiálu
Účelom vestníka S2 je poskytovat’ žiadatel’om konsolidovanú verziu dátumov uzávierok prijímania žiadostí a požiadaviek na predloženie
rastlinného materiálu v súvislosti s odborným preskúmaním.
Od októbra 2010 je vestník šest’krát ročne uverejňovaný v digitálnej podobe na webovej stránke Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín.
Pričom všetky zmeny oproti pôvodne uverejnenej verzii vestníka S2 sú zvýraznené.
Na zistenie týchto zmien je na webovej stránke Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín k dispozícii nástroj na vyhl’adávanie.
Každé vydanie vestníka S2 bude uložené ako dokument vo formáte .pdf, aby sa zabezpečila možnost’ prezerania predošlých vydaní, a bude
nad’alej k dispozícii na konzultáciu pre návštevníkov webovej stránky.
Do januárového vydania (201601) vestník S2 informoval o lehotách na predloženie rastlinného materiálu a o požiadavkách na dodávku
druhov, u ktorých sú žiadosti pravidelne podávané. Úrad CPVO sa rozhodol, že od februárového vydania (201602) bude vo vestníku
S2 uverejňovat’ všetky druhy, pričom nemusia byt vyplnené všetky údaje. V prípade, že informácie týkajúce sa určitého druhu nie sú k
dispozícii, žiadame Vás, aby ste sa obrátili na úrad CPVO. Majte prosím na pamäti, že je povinnostou žiadatel’a oboznámit sa dostatočne so
všetkými aspektmi procesu podávania žiadostí, vrátane informácií o predložení rastlinného materiálu pre odborné preskúmanie. Pri podaní
žiadosti musí byt žiadatel’ schopný predložit rastlinný materiál jeho odrody v požadovanom termíne, v kvalite a množstve stanovenom
úradom CPVO. V opačnom prípade sa vystavuje riziku, že jeho žiadost bude zamietnutá. Pokial’ máte otázky týkajúce sa iných druhov,
obrát’te sa na úrad CPVO prostredníctvom emailovej adresy cpvo@cpvo.europa.eu.
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Názov druhu
Druh pestovania
Skupina poplatku
Predpokladaný počet rastových cyklov
Krajina
Skúšobný úrad
Dátum uzávierky
Začiatok dodania materiálu
Koniec dodania materiálu
Množstvo a kvalita osiva / rastlín

Dôležité upozornenia:
— Prihlasovatel’ dodá množitel’ský materiál len vtedy, ked’ ho o to písomnou formou požiada CPVO. Nesplnenie tohto pokynu môže
ohrozit’ celkový priebeh konania.
— Prihlasovatel’om odporúčame, aby si zasielanie prihlášok alebo rastlinného materiálu nenechávali na poslednú chvíl’u.
— Prihlášky možno predložit’ kedykol’vek. CPVO plánuje začat’ technické preskúmanie v rastovom období po uzávierke, ak bola do uzávierky
prijatá platná prihláška.
— Záverečný termín uzávierky určuje začiatok technického skúšania. Pre žiadosti s dátumom podania najneskôr v deň uzávierky začne
technické skúšanie v nadchádzajúcom vegetačnom období. V prípade, že dátum uzávierky pripadá na deň, ked’ úrad nie je otvorený, potom
sa za dátum uzávierky bude považovat’ prvý deň, ked’ je úrad otvorený. Pre žiadosti s dátumom podania po dátume uzávierky, technické
skúšanie začne v nasledujúcom roku.
— Ak sa rastlinný materiál predloží po stanovenom dátume na predkladanie, prihláška môže byt’ zamietnutá v súlade s článkom 61
nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994.
— Ak stanovená lehota uplynie v deň, kedy CPVO dokumenty neprijíma, stanovená lehota sa predĺži do najbližšieho d’ alšieho dňa, kedy
CPVO prijíma dokumenty a kedy sa prijíma bežná pošta, v súlade s článkom 71 vykonávacích predpisov nariadenia Komisie č. 874/2009
zo 17. septembra 2009.
— Ak stanovená lehota uplynie v deň, kedy skúšobný úrad neprijíma rastlinný materiál, stanovená lehota sa predĺži do najbližšieho d’alšieho
dňa, kedy skúšobný úrad prijíma rastlinný materiál, v súlade s článkom 71 vykonávacích predpisov nariadenia Komisie č. 874/2009 zo
17. septembra 2009.
— Všetky fytosanitárne požiadavky sa oznámia prihlasovatel’ovi so žiadost’ou o predloženie rastlinného materiálu príslušnému skúšobnému
úradu.
— Dodaný rastlinný materiál by mal byt’ viditel’ne zdravý, čerstvý a nemal by byt napadnutý žiadnymi chorobami alebo škodcami.

