Espediente zk.

DEFENTSA FITOSANITARIORAKO BALIABIDEEN EKOIZLE ETA OPERADOREEN
ERREGISTRO OFIZIALEAN IZENA EMATEKO ESKAERA

LEHEN SEKZIOA: HORNITZAILEEN SEKTOREA

IZENA EMAN

BERRITU

Fabrikazioa

Merkaturatzea (erregistro titularra)

Banaketa (erabiltzaileari saltzea)

Logistika (garraiatzea, biltegiratzea)

ESKATZAILEA
NAN / IFZ

Izen-abizenak / Sozietatearen izena

Emakumea 
Gizona

Enpresaren izena

Inskripzio zk. *

Helbidea

Herria

Posta kodea

Probintzia

Helbide elektronikoa

Telefonoa

Faxa

* Inskripzioa berritzea denean

LEGEZKO ORDEZKARIA, hala badagokio
NAN / IFZ

Emakumea 
Gizona

Izen-abizenak

Kargua

Jakinarazpenetarako helbidea

Posta kodea

Probintzia

Herria

Helbide elektronikoa

Telefonoa

Faxa

ESKAERA
Eskatzen dut defentsa fitosanitariorako baliabideen Ekoizle eta Operadoreen Erregistro Ofizialean (EOEO)
inskribatzea jarraian azaldutako baldintzetan.
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DEFENTSA FITOSANITARIORAKO BALIABIDE MOTAK
Produktu fitosantiarioak

DFBB

KBO

SAILKAPEN TOXIKOLOGIKOA
Arriskutsu gisa sailkatu ez direnak

Kaltegarriak

Toxikoak

T + fumigagaiak

T + ez fumigagaiak

ENPRESAREN ESTABLEZIMENDUAK
Zehaztu industria instalazioa, biltegiak edo beste lokal edo bulego batzuk diren; adierazi, baita ere, zeintzuk dauden
eskaera aurkeztu den Erregistro bulegoko lurralde eremutik kanpo.
Mota

Izena

Helbidea

LANGILEAK
NAN

Izen-abizenak

Titulazioa

SALMENTAREN ETA MANIPULAZIOAREN ARDURA DUTEN LANGILEAK
NAN

Izen-abizenak

Lanpostuaren deskribapena

PFren erabiltzailearen
txartel mota eta zk.
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ADMINISTRAZIOAREN ESKU DAGOEN DOKUMENTAZIOA (jarri X dagokion lekuan)
IFZ
Eratze eskritura, pertsona juridikoen kasuan
Jarduera baimena
Establezimendua deskribatzen duen planoa edo krokisa
Establezimenduaren ardura duen teknikariaren NAN
Establezimenduaren ardura duen teknikariaren ikasketa titulua
Salmenta langileen txartela, produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalarena
Langile laguntzaileen txartela, produktu fitosanitarioen erabiltzaile profesionalarena
Produktu fitosanitarioen transakzioen erregistroa
Merkataritzako produktuaren titularrak emandako baimena (fabrikatzaileen kasuan).
Produktuen zerrenda, haien titularra izanik (fabrikatzaileen kasuan)
Merkaturatuta dituen produktuen zerrenda, haien titularra izan gabe (fabrikatzaileen kasuan)

AITORPENA
Irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuak, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduera esparrua
ezartzen duenak, 42. artikuluan xedatutakoari dagokionez eta abenduaren 23ko 17/2009 Legeak, zerbitzuen
eskuragarritasun eta erabilera askatasunari buruzkoak, 4. artikuluan xedatutakoa aplikatuz,
AITORPEN DUT:
1. Titular/Legezko ordezkari gisa: betetzen ditut indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak:
1.1. 43/2002 Legea, Landare Osasunarena.
1.2. 2012/1311 Errege Dekretua, irailaren 14koa, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduera
esparrua ezartzen duena (2012/09/15eko BOE 223 zk.).
1.3. 3349/1983 Errege Dekretua, azaroaren 30ekoa, onartzen duena plagizidak egin, merkaturatu eta erabiltzeko
araudi tekniko-sanitarioa, eta otsailaren 8ko 162/1991 eta martxoaren 11ko 443/1994 errege dekretuak, aldatzen
dutenak plagizidak egin, merkaturatu eta erabiltzeko araudi teknikosanitarioa.
1.4. 1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, onartzen dituena gai arriskutsuekin zerikusia duten istripu larrien
berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak.
1.5. 379/2001 Errege Dekretua, apirilaren 6koa, onartzen dituena produktu kimikoak biltzeko erregelamendua eta MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 eta MIE APQ-7 jarraibide tekniko osagarriak.
2. Egia dira aitorpen honetan azaltzen diren datuak, eta hitzematen dut haiek beteko ditudala jarduerak dirauen bitartean.

(*)

Tokia eta data :
(*)

Titularraren edo legezko ordezkariaren sinadura :

(*)

Bakarrik papereko izapideetan betetzekoa

Izaera pertsonaleko datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusiak
(Gipuzkoa plaza z.g., 20004 Donostia) jakinarazten dizu eskuratzen dituen defentsa fitosanitarioko bitartekoak hornitzen dituen sektoreko establezimenduen jabeen eta
arduradunen datuak, tratamenduen sektoreko zerbitzuak ematen dituztenen datuak, aholkularitza sektorean gaitutako pertsonen datuak eta erabiltzaile profesionalen
sektoreko pertsonen datuak kudeatzeko helburua duen tratamenduan sartuko direla. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Nekazaritza Zuzendaritza
Nagusiari emango zaizkio zure datuak, defentsa fitosanitariorako baliabideen ekoizle eta operadoreen erregistro ofizialean inskripzioa egiteko (EOEO). Zure eskubideak
erabili ditzakezu datuen tratamenduaren arduraduna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Datuen Babeserako Ordezkaria edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean.
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