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ANMÄLAN
om förökningsmaterial

Eviras anteckningar
Datum

Dnr

Ekokontrollblankett 11
Blanketten bör ifyllas tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras till Eviras enheten för import-, export- och ekokontroll, PB
111, 32200 Loimaa, fax 029 530 5317.
1. UPPGIFTER OM LEVERANTÖREN
Leverantörens namn
Näradress

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer

Telefaxnummer

E-post

http://

2. VÄXTSLAG SOM ANMÄLES TILL REGISTRET
Växtslag, namn

Sort, namn

Växtslagets vetenskapliga namn

Namn och signum för den myndighet eller instans som enligt rådets förordning 834/2007 och kommissionens förordning 889/2008 är behörig
(ekokontroll) att övervaka partiets förpackare eller importör
A. Utsäde och sättpotatis

C.

Sorten finns i Finlands sortförteckning
Ja
Nej
Ifall av nej, i vilket land har sorten testats och godkänts för den
gemensamma sortförteckningen för odlingsväxter och grönsaker?
Handelspartinummer för det parti som anmäles (utsäde och sättpotatis)
B. Vegetativt förökningsmaterial
Producentens eller importörens nummer i plantmaterialregistret

D.

Producentland

Växtslag, namn

Leveransområde som aktören kan täcka med normal
leveranstidtabell
Hela landet
Endast följande ELY-centraler:
Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Tavastehus
Birkaland
Sydöstra Finland
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Syd Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland

Sort, namn

Datum då förökningsmaterialet blir tillgängligt

Växtslagets vetenskapliga namn

Namn och signum för den myndighet eller instans som enligt rådets förordning 834/2007 och kommissionens förordning 889/2008 är behörig
(ekokontroll) att övervaka partiets förpackare eller importör
A. Utsäde och sättpotatis
Sorten finns i Finlands sortförteckning
Ja
Nej
Ifall av nej, i vilket land har sorten testats och godkänts för den
gemensamma sort förteckningen för odlingsväxter och grönsaker?
Handelspartinummer för det parti som anmäles (utsäde och sättpotatis)
B. Vegetativt förökningsmaterial
Producentens eller importörens nummer i plantmaterialregistret

Producentland

C.

Leveransområde som aktören kan täcka med normal
leveranstidtabell
Hela landet
Endast följande ELY-centraler:
Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Tavastehus
Birkaland
Sydöstra Finland
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Syd Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland
D.

Datum då förökningsmaterialet blir tillgängligt

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ●Enheten för iImport,- export och ekokontroll ● PB 111, 32201 LOIMAA ● Tfn 029 530 400 ● Fax 029 530 5317 ● www.evira.fi
Evira 18723 (82235)

2 (4)

ANMÄLAN
om förökningsmaterial

2. VÄXTSLAG SOM ANMÄLES TILL REGISTRET (fortsätter)
Växtslag, namn
Sort, namn

Växtslagets vetenskapliga namn

Namn och signum för den myndighet eller instans som enligt rådets förordning 834/2007 och kommissionens förordning 889/2008 är behörig
(ekokontroll) att övervaka partiets förpackare eller importör
A. Utsäde och sättpotatis

C.

Sorten finns i Finlands sortförteckning
Ja
Nej
Ifall av nej, i vilket land har sorten testats och godkänts för den
gemensamma sort förteckningen för odlingsväxter och grönsaker?
Handelspartinummer för det parti som anmäles (utsäde och sättpotatis)
B. Vegetativt förökningsmaterial
Producentens eller importörens nummer i plantmaterialregistret

D.

Producentland

Växtslag, namn

Leveransområde som aktören kan täcka med normal
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Sydöstra Finland
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Syd Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland

Sort, namn

Datum då förökningsmaterialet blir tillgängligt
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Datum då förökningsmaterialet blir tillgängligt
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2. VÄXTSLAG SOM ANMÄLES TILL REGISTRET (fortsätter)
Växtslag, namn
Sort, namn

Växtslagets vetenskapliga namn

Namn och signum för den myndighet eller instans som enligt rådets förordning 834/2007 och kommissionens förordning 889/2008 är behörig
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A. Utsäde och sättpotatis
Sorten finns i Finlands sortförteckning
Ja
Nej
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Leveransområde som aktören kan täcka med normal
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Hela landet
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Nyland
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Datum då förökningsmaterialet blir tillgängligt

3. LEVERANTÖRENS FÖRBINDELSE
Jag förbinder mig:
att ofördröjligen att meddela Kontrollcentralen för växtproduktion ifall de av mig anmälda sorterna är slutsålda (negligerande av
meddelandeplikten innebär att leverantörens uppgifter avlägsnas ur registret)
att betala stadgade avgifter för registreringen
4. LEVERANTÖRENS UNDERSKRIFT
Plats och tid

Underskrift

IFYLLNINGSANVISNINGAR
ALLMÄNT
Alla aktörer bör använda denna blankett då de för första gången meddelar sina uppgifter till registret för ekoförökningsmaterial. Härefter kan fritt
formulerade el-postmeddelanden användas för att informera om förändringar under adress ’luomulisaysaineisto@evira.fi’
1. UPPGIFTER OM LEVERANTÖREN
Det torde vara skäl för leverantören att uppge de kontaktuppgifter som han/hon önskar att kunderna skulle anlita.
2. REGISTERFÖRDA VÄXTSLAG
Namn på eller signum för den myndighet eller instans (ekoövervakning) som enligt rådets förordning 2092/91 handhar övervakningen
beträffande förpackare eller importörer av utsädespartier.
Signum erhåller formen FI-EKO-201 (under övergångsperiod som löper ut den 1 juli 2010 …FI-B) då det är frågan om en produkt som står
under finländsk myndighetstillsyn. Beträffande utländska partier anges den myndighet eller instans som handhaft övervakningen (namn eller
signum).
Punkt A.
Punkt A ifylles endast av de aktörer som marknadsför frön, utsäde eller utsädespotatis. Aktörerna som marknadsför frön av prydnadsväxter
fyller i endast under B.
Punkt B.
Punkt B i fylles endast av de aktörer som marknadsför vegetativt förökningsmaterial eller frön av prydnadsväxter.
Punkterna C och D.
Alla aktörer fyller i punkterna C och D.
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