GRŪDŲ TIEKĖJO
DEKLARACIJA
2020 m.

Rokiškis

Aš,

, užtikrinu, kad
(ūkininko vardas, pavardė)

grūdai atitiks pristatymo metu galiojančių Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės
aktų reikalavimus taikomus teršalams.
1.
Pasirašydamas šį dokumentą patvirtinu, kad:
1.1. grūdai yra 2020 m. derliaus;
1.2. grūdai ir patalpos, kuriose buvo sandėliuojami grūdai iki pristatymo Lašų ŽŪB (įmonės kodas
273073670), nebuvo purkštos insekticidais, kurių veiklioji medžiaga – metilpirimifosas;
1.3. laikiausi 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame
didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, su pakeitimais ir
papildymais (OL L 364, 2006 12 20, P. 5-24) numatytų reikalavimų. 2005 m. vasario 21 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių
augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą
91/414/EEB, su pakeitimais ir papildymais (OL L 70,2005 3 16, p. 1-16) numatytų reikalavimų,
augalų apsaugai naudojau tik Valstybinėje augalininkystės tarnyboje nurodytus Lietuvoje registruotus
profesionaliam naudojimui žemės ūkyje skirtus augalų apsaugos produktus;
1.4. augindamas produkciją žinojau LR įstatymus ir LR Vyriausybės nutarimus dėl neleistinų
herbicidų naudojimų. Patvirtinu, kad nenaudojau herbicidų, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas,
naudojamas sudžiovinti derlių prieš jo nuėmimą;
1.5. ši deklaracija ir mano įsipareigojimai galioja visam grūdų kiekiui pristatytam į Lašų ŽŪB.
2.
Sutinku, kad:
2.1. kilus įtarimui, dėl herbicidų neleistino naudojimo savo ūkyje, leidžiu atlikti mano
dirbamų laukų patikrinimą;
2.2. esant įtarimams, kad neleistinai buvo naudojami cheminiai preparatai prieš derliaus
nuėmimą, Lašų ŽŪB perduotų šią informaciją kontroliuojančioms institucijoms;
2.3. žinau ir sutinku, kad, jeigu nors viename pristatytame grūdų mėginyje bus aptikta
medžiagų / produktų, viršijančių didžiausias leidžiamas koncentracijas, pagal LR ir ES teisės
aktus, visas mano pristatytas į Lašų ŽŪB grūdų kiekis būtų traktuojamas kaip neatitinkantis
galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir įsipareigoju sumokėti Lašų ŽŪB baudą lygią
pateiktų nekokybiškų grūdų vertei, padengti visus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant
laboratorinių tyrimų, produkto grąžinimo iš rinkos kaštus, kurių nepadengia šiame punkte
nustatyta bauda;
2.4. Lašų ŽŪB vykdydama sutartinius įsipareigojimus su tiekėju, taip pat buhalterinės
apskaitos, mokumo įvertinimo ar skolos išieškojimo tikslais tikrintų, tvarkytų (įskaitant
automatinį būdą) ir saugotų su grūdų tiekėju susijusius asmens duomenis. Tiekėjui nevykdant
finansinių įsipareigojimų, Lašų ŽŪB turi teisę paviešinti šią informaciją ar perduoti
informaciją apie skolininką (įskaitant asmens duomenis) ir informaciją susijusią su skola,
teisėtą interesą turintiems asmenims, valdytojams, tvarkantiems skolininkų duomenų
rinkmenas, kad šie galėtų valdyti skolininko mokumą, įsiskolinimą ar skolų išieškojimo tikslais.
Man yra žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, sutinku padengti
visus Lašų ŽŪB nuostolius, tyrimų kaštus ir pan., taip pat ir visus atsiradusius nuostolius dėl iš
kitų tiekėjų supirktų kokybiškų grūdų, bet dėl mano pristatytų užkrėstų teršalais grūdų,
tapusių netinkamais naudoti maiste.
Grūdų tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

Perskaičiau ir sutinku su nuostatomis
(ūkininko vardas, pavardė, parašas)

