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Tekst:
VERORDENING (EG) Nr. 448/96 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 1996 tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 1239/95 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad
betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor planterassen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (1),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95 (2), en met name op artikel 114,
Overwegende dat uit de door het Communautair Bureau voor planterassen opgedane ervaring is gebleken dat, ook
voor reeds ingediende aanvragen, moet worden voorzien in de mogelijkheid om onderzoeksverslagen in aanmerking
te nemen die zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van een derde land dat lid is van de
Internationale Unie tot bescherming van kweekprodukten (UPOV;; dat Verordening (EG) nr. 1239/95 van de
Commissie (3) dienovereenkomstig moet worden aangepast;
Overwegende dat de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor planterassen is geraadpleegd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte voorschriften in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor kwekersrechten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Aan artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1239/95 wordt een lid 4 toegevoegd, luidende:
"4. Een onderzoeksverslag over de resultaten van een technisch onderzoek dat voor officiële doeleinden is of wordt
uitgevoerd in een derde land dat lid is van de Internationale Unie ter bescherming van kweekprodukten (UPOV),
mag door het Bureau als voldoende grondslag voor een beslissing worden aangemerkt, op voorwaarde dat het
technisch onderzoek voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen het
Bureau en de bevoegde autoriteiten van dat derde land. De voorwaarden hebben ten minste betrekking op:
- het materiaal, als bedoeld in lid 1, eerste streepje,
- de bepaling dat een technisch onderzoek is verricht op een wijze die in overeenstemming is met de overeenkomstig
artikel 56, lid 2, van de basisverordening vastgestelde richtsnoeren en algemene instructies,
- de bepaling dat het Bureau in de gelegenheid is gesteld de geschiktheid te evalueren van de voorzieningen voor het
uitvoeren van een technisch onderzoek betreffende de betrokken soort in dat derde land, en de uitvoering van het
betrokken technisch onderzoek te controleren, en
- de bepalingen inzake het beschikbaar zijn van de verslagen, overeenkomstig lid 1, vierde streepje.".
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing van 1 juni 1995 tot en met 30 juni 1998.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
Gedaan te Brussel, 12 maart 1996.
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