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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 448/96 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 1996, για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 για τις λεπτοµέρειες 

εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά 
τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του κοινοτικού γραφείου φυτικών 

ποικιλιών  
 

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 062 της 13/03/1996 σ. 0003 – 0003 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 1996 για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς 
κανόνες ενώπιον του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
Έχοντας υπόψη: 
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα 
κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών (1), όπως τροποποιήθηκε από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (2), και ιδίως το άρθρο 114, 
Εκτιµώντας: 
ότι η πείρα του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών κατέδειξε την ανάγκη να 
θεσπισθεί, και στην περίπτωση επίσης των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, η 
δυνατότητα να λαµβάνονται υπόψη εκθέσεις εξέτασης που συντάχθηκαν υπό την ευθύνη 
των αρχών τρίτης χώρας, η οποία είναι µέλος της διεθνούς ένωσης για την προστασία 
νέων φυτικών ποικιλιών (UPOV) 7 ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής 
(3) πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα 7 
ότι έχει ληφθεί η γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του γραφείου 7 
ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της 
µόνιµης επιτροπής δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών, 
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
 
 
Άρθρο 1  
Στο άρθρο 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 προστίθεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος 4: 
«4. Έκθεση εξέτασης σχετική µε τα αποτελέσµατα της τεχνικής εξέτασης, η οποία 
διενεργήθηκε ή διενεργείται επίσηµα σε τρίτη χώρα, η οποία είναι µέλος της διεθνούς 
ένωσης για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, µπορεί να θεωρηθεί από το γραφείο 
ότι συνιστά επαρκή βάση µε τη λήψη απόφασης, υπό τον όρο ότι η τεχνική εξέταση 
πληροί τους όρους που έχουν καθορισθεί µε έγγραφη συµφωνία µεταξύ του γραφείου και 
της αρµόδιας αρχής της εν λόγω τρίτης χώρας. Οι όροι αυτοί περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον: 
- τους όρους που αφορούν το υλικό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτη 
περίπτωση, 
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- ότι η τεχνική εξέταση διεξήχθη σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες κατευθυντήριες αρχές 
εκτέλεσης πειραµάτων ή τις γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 56 
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, 
- ότι το γραφείο είχε την ευκαιρία να εκτιµήσει την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων 
για τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης για το συγκεκριµένο είδος στην εν λόγω τρίτη χώρα 
και να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης τεχνικής εξέτασης και 
- τους όρους που αφορούν τη διαθεσιµότητα εκθέσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 
τέταρτη περίπτωση.» 
 
Άρθρο 2  
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου 1995 έως τις 30 Ιουνίου 1998. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε 
κάθε κράτος µέλος. 
 
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 1996. 
 
Για την Επιτροπή 
 
Franz FISCHLER 
 
Μέλος της Επιτροπής 
 
(1) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 1. 
(2) ΕΕ αριθ. L 258 της 28. 10. 1995, σ. 3. 
(3) ΕΕ αριθ. L 121 της 1. 6. 1995, σ. 37. 


