FI Kasvilajikeviraston virallisen lehden erikoisnumero, jossa on tietoa määräajoista hakemuksen jättämiselle
ja vaatimuksista kasvimateriaalin toimittamiselle
Kasvilajikeviraston virallisen lehden S2:n tarkoituksena on tarjota hakijoille konsolidoidun version muodossa tietoa määräajoista hakemusten jättämiselle ja vaatimuksista kasvimateriaalin toimittamiselle niiden teknisen tutkimuksen yhteydessä.
Lokakuusta 2010 alkaen lehti on ilmestynyt digitaalisena kasvilajikeviraston verkkosivustolla kuusi kertaa vuodessa. Ja mahdoliset muutokset suhteessa S2:n edelliseen numeroon on merkitty näkyviin.
Muutosten havaitsemiseksi viraston sivustolla on myös käytettävissä hakuväline.
Vanhojen tietojen tarkistamisen helpottamiseksi jokainen S2-julkaisu tallennetaan verkkosivustolle pdf-asiakirjana, johon sivuston käyttäjät
voivat tutustua.
Vuoden 2016 tammikuun numeroon asti S2:ssa julkaistiin määräajat ja toimitettavia kasvimateriaaleja koskevat vaatimukset niiden lajien
osalta, joista tehdään säännöllisesti hakemuksia. Kasvilajikevirasto on nyt päättänyt, että vuoden 2016 helmikuusta alkaen S2-lehdessä
julkaistaan kaikki kasvilajikkeet, vaikka osa niiden tiedoista voi puuttua. Pyydämme ottamaan yhteyttä kasvilajikevirastoon, jos kyseistä
kasvilajiketta koskevaa tietoa ei ole saatavilla. Hakijalla on velvollisuus perehtyä riittävässä määrin kaikkiin hakemusmenettelyn osiin,
tekniseen tutkimukseen tarvittavan kasvimateriaalin toimittamisen yksityiskohdat mukaan luettuna. Hakemusta tehdessään hakijan on
kyettävä toimittamaan määräaikaan mennessä lajikkeestaan niin paljon ja sen laatuista kasvimateriaalia kuin mitä kasvilajikevirasto
määrää. Muussa tapauksessa on vaara, että hakemus tulee hylätyksi. Muita lajeja koskevien kysymysten osalta pyydämme ottamaan
yhteyttä kasvilajikevirastoon cpvo@cpvo.europa.eu.
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Lajin nimi
Viljelytyyppi
Maksuryhmä
Kasvukausien ennakoitu lukumäärä
Maa
Tutkimuslaitos
Määräpäivä
Toimittaminen alkaa
Toimittaminen päättyy
Siementen/kasvien määrä ja laatu

Tärkeä huomautus:
— Hakijan odotetaan toimittavan kasvimateriaalia vasta vastaanotettuaan kasvilajikevirastolta kirjallisen pyynnön asiasta. Kyseisen
ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa koko menettelyn.
— Hakijaa kehotetaan lähettämään hakemus tai kasvimateriaali hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
— Hakemuksen voi lähettää koska tahansa. CPVO:n tarkoituksena on aloittaa tekninen tutkimus määräpäivää seuraavana kasvukautena,
jos virasto on saanut virallisen hakemuksen määräpäivään mennessä.
— Hakemuksen määräaika ratkaisee teknisen tutkimuksen aloittamisen. Jos virasto on saanut hakemuksen määräpäivään mennessä,
tekninen tutkimus aloitetaan seuraavana kasvukautena. Jos määräaika päättyy päivänä, jona kasvilajikevirasto ei ole avoinna määräaikaa
jatketaan lähimpään päivään, jona kasvilajikevirasto on auki. Jos hakemus toimitetaan annetun määräpäivän jälkeen, tekninen tutkimus
aloitetaan vasta seuraavan määräpäivän jälkeisenä kasvukautena.
— Jos kasvimateriaali toimitetaan annetun määräpäivän jälkeen, hakemus voidaan hylätä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2100/94 61 artiklan mukaan.
— Jos määräaika päättyy päivänä, jona kasvilajikevirasto ei ole avoinna asiakirjojen vastaanottamiseksi, määräaikaa jatketaan lähimpään
päivään, jona kasvilajikevirasto on auki asiakirjojen vastaanottamiseksi ja jona tavanomainen postinjakelu toimii, 17 päivänä syyskuuta
2009 soveltamisesta annetun Euroopan komission asetuksen 874/2009 artiklan 71 mukaan.
— Jos määräaika päättyy päivänä, jona tutkimusvirasto ei ole avoinna kasvimateriaalin vastaanottamiseksi, määräaikaa jatketaan lähimpään päivään, jona tutkimusvirasto on auki kasvimateriaalin vastaanottamiseksi ja jona tavanomainen postinjakelu toimii 17 päivänä
syyskuuta 2009 soveltamisesta annetun Euroopan komission asetuksen 874/2009 artiklan 71 mukaan.
— Kasvien terveydentilaa koskevat vaatimukset esitetään hakijalle kasvimateriaalin toimittamista asianomaiselle tutkimusvirastolle koskevan pyynnön yhteydessä.
— Toimitetun kasvimateriaalin on oltava silmin nähden tervettä ja elinvoimaista eikä siinä saa olla minkäänlaisia merkkejä tuholaisista
tai sairauksista.

