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Regisztrációs űrlap
Ökológiai vetőmag adatbázis
Szállító cég
Neve és címe:……………………………………..
Telefon:……………………………………………
E-mail:………………………………….………….
Kapcsolattartó személy:…………………………..
Elérhetősége:………………………………………
Tanúsító szervezet neve:…………………………………
Tanúsítvány száma:
………………………………….
Fajnév

Tudományos
név

Fajtanév

Fémzárolási szám

Fajta minősítésének
Szállítási
helye

(ország/régió)

terület

Szállítás lehetséges
kezdete

Egyéb információ

Fajtanév: A Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az EU fajtalistáján szereplő hivatalos fajtanév.
Vetőmagtétel fémzárolási száma: Mind Magyarországon minősített, mind a külföldről származó tételeknél.
Szállítási terület: Csak abban az esetben kitöltendő, ha nem Magyarország területe, hanem annál szűkebb vagy bővebb körzet. Az a terület, ahová a szállító (forgalmazó) el tudja szállítani a
vetőmagot vagy vetőgumót a termelő részére a felhasználáshoz szükséges időpontra.
A fajta minősítésének helye (ország/régió): Az az ország vagy régió, ahol a fajtát tesztelték és elfogadták köztermesztésben való használatra a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak jegyzékébe. (A Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajtáknál NEM kell kitölteni.)
Szállítás kezdete: Az az időpont, amelytől a tétel rendelkezésre áll, és már pozitívan lezárult minősítéssel rendelkezik.
Egyéb információ: Szabadon kitölthető rovat, melyben a szállító által szükségesnek tartott egyéb adatokat lehet közölni a tételről. (Például: a vetőmag-szaporítás fok, a tétel tömege, eladási ár,
stb.)
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Jelentkezési formanyomtatvány ökológiai előállításból származó vetőmagvak és szaporítóanyagok regisztrálásához
A Bizottság 889/2008/EK Rendeletének megfelelően

-

A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, mint az adatbázis kezelője, jogosult a regisztrálótól kapott információk közlésére.

-

Csak olyan vetőmagok és növényi szaporítóanyagok vehetők fel az adatbázisba, amelyek a Tanács 889/2008 EK rendelete értelmében megfelelnek az
ökológiai vetőmagokra vonatkozó feltételeknek.

-

A szállító vállalja, hogy 1 munkanapon belül értesíti az adatbázis kezelőjét, ha a regisztrált tételek valamelyike már nem áll rendelkezésre, valamint
bármilyen olyan körülmény esetén, amely miatt lehetséges, hogy a közölt adatok nem helytállóak illetve időközben azzá váltak.

-

A NÉBIH vállalja, hogy a szállítók által közölt adatfrissítéseknek megfelelően naprakészen vezeti a nyilvántartást.

-

A Magyarországon minősített tételek minősítési adatait a NÉBIH ellenőrzi. Az EU más tagállamaiban minősített vetőmagtételek esetében a közzétett
adatok valódiságáért a szállító felel.

-

Az ökológiai minősítést végző szervezetek és a NÉBIH visszautasíthatja a szállító regisztrációs kérelmét, vagy törölhet egy már elfogadott regisztrációt,
ha a szállító vagy a tétel nem felel meg a Bizottság 889/2008/EK rendelete értelmében a regisztráció feltételeinek.

-

Kérjük mellékelje az öko tanúsítvány másolatát a kérelemhez.

Dátum:………………………………………

cégszerű aláírás: ………………………………
Szállító cég

