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Tekst:
KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 448/96 af 12. marts 1996 om aendring af forordning (EF) nr.
1239/95 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,
under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), aendret ved
forordning (EF) nr. 2506/95 (2), saerlig artikel 114, og
ud fra foelgende betragtninger:
EF-Sortsmyndighedens erfaringer har vist, at det, ogsaa for allerede indgivne ansoegningers vedkommende, er
noedvendigt, at der kan tages hensyn til afproevningsrapporter, som er udarbejdet paa vegne af myndighederne i et
tredjeland, der er medlem af den internationale union for beskyttelse af plantenyheder (UPOV;; Kommissionens
forordning (EF) nr. 1239/95 (3) boer aendres i overensstemmelse hermed;
Sortsmyndighedens administrationsraad er blevet hoert;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Staaende Udvalg for
Sortsbeskyttelse UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:
Artikel 1
I artikel 27 i forordning (EF) nr. 1239/95 indsaettes som stk. 4:
»4. En afproevningsrapport om resultaterne af en teknisk afproevning, der er foretaget eller som er ved at blive
foretaget i officielt oejemed i et tredjeland, som er medlem af den internationale union for beskyttelse af
plantenyheder, kan af Sortsmyndigheden anses for at vaere tilstraekkeligt grundlag for afgoerelse paa betingelse af,
at den tekniske afproevning er i overensstemmelse med betingelserne i en skriftlig aftale mellem Sortsmyndigheden
og den kompetente myndighed i det paagaeldende tredjeland. Disse betingelser skal mindst omfatte foelgende:
- de for materialet gaeldende betingelser, jf. stk. 1, foerste led,
- den tekniske afproevning er foretaget i overensstemmelse med de vejledende principper for afproevning eller de
generelle instrukser, der er fastsat eller givet i henhold til basisforordningens artikel 56, stk. 2,
- Sortsmyndigheden har haft lejlighed til at vurdere hensigtsmaessigheden af faciliteterne til gennemfoerelse af en
teknisk afproevning for den paagaeldende art i det paagaeldende tredjeland og til at overvaage den paagaeldende
tekniske afproevning, og
- betingelserne vedroerende tilgaengeligheden af rapporter, jf. stk. 1, fjerde led.«
Artikel 2
Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juni 1995 til den 30. juni 1998.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfaerdiget i Bruxelles, den 12. marts 1996.
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