DA Særudgave af EF-Sortsmyndighedens Oﬃcielle Tidende indeholdende tidsfrister for ansøgninger og betingelser
for indgivelse af plantemateriale
Formålet med særudgaven af Sortsmyndighedens Oﬃcielle Tidende (S2) er, i en konsolideret version, at give ansøgerne oplysninger om
de tidsfrister og betingelser for indgivelse, der ﬁnder anvendelse, når der foretages teknisk afprøvning af plantemateriale.
Siden oktober 2010 er oplysningerne blevet oﬀentliggjort digitalt på Sortsmyndighedens websted seks gange årligt. Og eventuelle ændringer
i forhold til den tidligere oﬀentliggjorte S2-version fremhæves.
På Sortsmyndighedens websted ﬁndes der et søgeværktøj, som kan identiﬁcere disse ændringer.
For at gøre det muligt at søge i arkiverne, gemmes alle S2-publikationer som pdf-dokument og forbliver tilgængelige for webbrugerne.
Indtil januar 2016 indeholdt S2 frister for indgivelse af plantemateriale og betingelser for indgivelse af arter, der anmeldes jævnligt.
Siden februar 2016 har CPVO oﬀentliggjort alle arter i S2, men vise oplysninger kan være udeladt. Kontakt venligst Sortsmyndigheden,
hvis oplysningerne om den pågældende art ikke er tilgængelige. Kontakt venligst Sortsmyndigheden for information, der vedrører arter,
som ikke er anført. Husk, at det er anmelderens ansvar at være bekendt med kravene til anmeldelsen, hvilket dækker over proceduren,
fremsendelse af plantemateriale og den tekniske afprøvning. Ved anmeldelse skal man kunne fremsende plantematerialet i den mængde
og kvalitet samt til den anførte tidsfrist, som Sortsmyndigheden anfører. Alternativt kan anmeldelsen afvises. I tilfælde af spørgsmål
vedrørende andre sorter kan der rettes henvendelse til Sortsmyndigheden på adressen cpvo@cpvo.europa.eu.
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Artens navn
Dyrkningsform
Gebyrgruppe
Forventet antal vækstperioder
Land
Prøvningsmyndighed
Frister
Påbegyndelse af indgivelsesperiode
Afslutning af indgivelsesperiode
Frø/plante mængde og kvalitet

Vigtigt:
— Ansøgeren skal kun indgive materialet efter skriftlig anmodning fra Sortsmyndigheden. Tilsidesættelse af ovenstående anvisninger kan
bringe hele proceduren i fare.
— Det tilrådes kraftigt, at ansøgeren ikke venter til sidste øjeblik med at sende ansøgningen eller plantematerialet.
— Ansøgninger kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året. Sortsmyndigheden har til hensigt at påbegynde den tekniske
afprøvning i dyrkningsperioden efter ansøgningsfristens udløb, hvis der er modtaget en gyldig ansøgning inden fristens udløb.
— Anmeldelsesfristen bestemmer starten på den tekniske afprøvning. For anmeldelser med en anmeldelsesdato tidligere eller lig med
anmeldelsesfristen vil den tekniske afprøvning starte i den kommende afprøvningsperiode. Falder fristen på en dag, hvor Sortsmyndigheden
ikke har åbent, vil fristen blive fastsat til den første efterfølgende dag, hvor Sortsmyndigheden har åbent. For anmeldelser med en
anmeldelsesdato efter anmeldelsesfristen vil den tekniske afprøvning starte i den efterfølgende afprøvningsperiode.
— Hvis plantematerialet indsendes efter den fastsatte indsendelsesfrist, kan ansøgningen afvises i henhold til artikel 61 i Rådets forordning
(EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994.
— Udløber en frist på en dag, hvor Sortsmyndigheden har lukket for modtagelse af dokumenter, forlænges fristen til den nærmeste hverdag
dag, hvor Sortsmyndigheden har åbent for modtagelse af dokumenter, og hvor almindelige postforsendelser udbringes, i henhold til artikel
71 i Kommissionens forordning nr. 874/2009 af 17. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser.
— Udløber en frist på en dag, hvor prøvningsmyndigheden har lukket for modtagelse af plantematerialer, forlænges fristen til den nærmeste
hverdag dag, hvor prøvningsmyndigheden har åbent for modtagelse af plantematerialer, i henhold til artikel 71 i Kommissionens forordning
nr. 874/2009 af 17. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser.
— Ethvert fytosanitært krav vil blive meddelt ansøgeren sammen med anmodningen om indgivelse af plantemateriale til den pågældende
prøvningsmyndighed.
— Plantematerialet skal være sundt og frisk uden spor af skadedyr og sygdomme.

