NL Lijst van geaccrediteerde onderzoekstations - S3
De volgende lijst bevat alle soorten waarvoor het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) een erkend onderzoeksbureau heeft.
Erkende onderzoeksbureaus voeren namens het CBP OHB-onderzoeken uit. De beslissing om het uitvoeren van OHB-tests voor een
bepaalde soort aan een onderzoeksbureau toe te vertrouwen, wordt genomen door de Raad van Bestuur van het CBP. Onderzoeksbureaus
die door het CBP willen worden erkend, moeten continu aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Om zeker te zijn dat dit inderdaad het
geval is, worden de erkende onderzoeksbureaus regelmatig gecontroleerd. De lijst van soorten waarvoor een onderzoeksbureau erkend is,
zit als bijlage bij de overeenkomst die elk onderzoeksbureau in het kader van zijn erkenning met het CBP sluit.
Indien voor een bepaalde soort meer dan één onderzoeksbureau erkend is, beslist het CBP aan de hand van welbepaalde criteria waar het
aangevraagde ras moet worden onderzocht. Aanvragers hebben de mogelijkheid om bij indiening van hun aanvraag een voorkeur op te
geven.
De lijst biedt diverse zoekopties en de mogelijkheid om de tabel naar Excel te exporteren. Indien de erkenning slechts voor een reeks rassen
binnen de soort geldt, wordt dit in het type erkenning aangegeven. Het onderzoeksrecht is het bedrag dat de aanvrager voor elke teeltperiode
voor de desbetreffende soort moet betalen.
Zodra in de bijlage bij de bovenvermelde overeenkomsten iets wijzigt, wordt de lijst met soorten bijgewerkt. In de praktijk gebeuren
dergelijke wijzigingen wanneer het CBP een aanbesteding uitschrijft om een onderzoeksbureau te zoeken voor soorten waarvoor er nog geen
is, of ook wanneer een onderzoeksbureau voor aanvullende soorten wil worden erkend of integendeel voor bepaalde soorten niet meer wil
worden erkend. De verschillen met de voorgaande versie van de lijst worden met kleuren aangegeven: rood voor schrapping van een soort,
groen voor toevoeging van een soort en geel voor alle andere soorten wijzigingen. De vroegere versies van de lijst zijn beschikbaar onder
het kopje ’Vroegere lijsten’.
Indien onder Opmerkingen "please contact the CPVO" staat, betekent dit dat de erkenningsstatus van een onderzoeksbureau voor die
betrokken soort in behandeling is en eventueel kan veranderen. Daarom wordt stellig aangeraden met het CBP in contact te treden en
geen beslissing te nemen vanuit de veronderstelling dat de erkenningsstatus nog geldig is.
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