396R0448

KOMISSION ASETUS (EY) N:O 448/96
annettu 12 päivänä maaliskuuta 1996
yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön
kasvilajikevirastossa annetun asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta
Virallinen lehti nro L 062 , 13/03/1996 S. 0003 - 0003
Teksti:
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/96, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa annetun
asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2100/94 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2506/95 (2), ja erityisesti sen 114 artiklan,
sekä katsoo, että
yhteisön kasvilajikeviraston kokemus on osoittanut tarpeelliseksi mahdollistaa myös jo jätettyjen hakemusten osalta
sellaisten tutkimuskertomusten tarkastelu, joista vastaavat Kasvilajikkeiden kansainväliseen suojeluliittoon (UPOV)
kuuluvan kolmannen maan viranomaiset; komission asetusta (EY) N:o 1239/95 (3) on muutettava vastaavasti,
viraston hallintoneuvostoa on kuultu, ja
tässä asetuksessa vahvistetut säännökset ovat kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 1239/95 27 artiklaan seuraava 4 kohta:
"4. Virasto voi katsoa Kasvilajikkeiden kansainväliseen suojeluliittoon (UPOV) kuuluvassa kolmannessa maassa
virallisia tarkoituksia varten suoritetun tai suoritusvaiheessa olevan teknisen tutkimuksen tuloksia koskevan
tutkimuskertomuksen muodostavan riittävän pohjan päätökselle, jos tekninen tutkimus noudattaa viraston ja
tällaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välisessä kirjallisessa sopimuksessa vahvistettuja
edellytyksiä. Näiden edellytysten on sisällettävä vähintään seuraavat:
- edellä 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut aineistoon liittyvät edellytykset
- tekninen tutkimus on suoritettu annettujen tutkimussuuntaviivojen tai yleisten ohjeiden mukaan perusasetuksen 56
artiklan 2 kohdan mukaisesti
- virastolla on ollut mahdollisuus arvioida kyseisessä kolmannessa maassa asianomaista lajia koskevan teknisen
tutkimuksen suorittamisessa käytettyjen välineiden soveltuvuutta ja valvoa asianomaisen teknisen tutkimuksen
suorittamista ja
- edellä 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa vahvistetut kertomusten saatavuuteen liittyvät edellytykset."
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1995 30 päivään kesäkuuta 1998.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER
Komission jäsen
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