NL Speciale uitgave van het Mededelingenblad van het Communautair Bureau Voor Plantenrassen met informative betreﬀende sluitingsdata voor aanvragen en vereisten voor de inlevering van plantmateriaal
Het S2-Mededelingenblad is bedoeld om aanvragers een geconsolideerde versie ter beschikking te stellen van informatie betreﬀende de
afsluitdata voor aanvragen en de vereisten voor inlevering van plantmateriaal met het oog op het technisch onderzoek ervan.
Sinds oktober 2010 wordt de S2 via de website van het Bureau digitaal gepuliceerd, zes maal per jaar. Alle wijzigingen ten opzichte van
het vorige gepubliceerde S2 nummer zijn gemarkeerd.
Op de website van het Bureau is een zoektool beschikbaar om deze wijzigingen gemakkelijk terug te vinden.
Elk S2-nummer zal worden opgeslagen als .pdf-document en ter raadpleging voor de webgebruikers beschikbaar blijven, zodat de documentgeschiedenis kan worden nagegaan.
Tot het nummer 201601 behandelde de S2 sluitingsdatums voor het inleveren van plantmateriaal en de voorwaarden voor het inleveren
van soorten waarvoor regelmatig aanvragen worden ingediend. Het CPVO heeft beslist om vanaf het nummer 201602 alle soorten in de
S2-publicatie openbaar te maken, maar het kan zijn dat sommige gegevens oningevuld blijven. U wordt verzocht met het Bureau contact
op te nemen indien de informatie voor de desbetreﬀende soort niet beschikbaar is. Gelieve te noteren dat het tot de verantwoordelijkheid
van de aanvrager behoort om zich voldoende te informeren over de aspecten van de aanvraagprocedure, inbegrepen de bijzonderheden over
de inlevering van plantmateriaal voor het technische onderzoek. Wanneer U een aanvraag indient, dient de aanvrager in de mogelijkheid
te zijn om plantmateriaal van dit ras voor het einde van de tijdslimiet en in de door het Bureau voorgeschreven hoeveelheden en kwaliteit
in te leveren. Anders loopt hij het risico dat zijn aanvraag wordt verworpen. In geval van vragen over andere soorten kunt u met het
CPVO contact opnemen via cpvo@cpvo.europa.eu.
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Gewasnaam
Teelt type
Kostengroep
Aantal voorziene groeicycli
Land
Onderzoeksstation
Sluitingsdatum
Aanvang van inleveringsperiode
Sluiting van inleveringsperiode
Zaad-/plant hoeveelheid en kwaliteit

Belangrijke opmerkingen:
— De aanvrager dient het plantmateriaal uitsluitend in te leveren nadat hij daartoe een schriftelijk verzoek heeft ontvangen van het
Communautair Bureau voor Plantenrassen. Het niet-voldoen aan deze vereiste kan de gehele procedure in gevaar brengen.
— Aanvragers wordt ten zeerste aanbevolen niet tot het laatste moment te wachten met het insturen van aanvragen of het ter beschikking
stellen van plantmateriaal.
— Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend. Indien het Communautair Bureau voor Plantenrassen een geldige en volledige
aanvraag ontvangt vóór de sluitingsdatum, zal het het technisch onderzoek in de meeste gevallen starten in het groeiseizoen dat volgt op
de sluitingsdatum.
— De richtdatum van de sluitingstermijn bepaalt de start van het technische onderzoek. Voor aanvragen met een aanvraagdatum die niet
later is dan de richtdatum zal het technische onderzoek tijdens de komende groeiperiode aanvangen. Valt de sluitingsdatum op een dag
waarop het Bureau niet open is, dan zal de eerste dag waarop het Bureau open is de sluitingsdatum worden. Voor aanvragen met een
aanvraagdatum later dan de richtdatum zal het technische onderzoek tijdens het daaropvolgende jaar aanvangen.
— Indien plantmateriaal na de uiterste inleverdatum wordt ingeleverd, kan de aanvraag worden afgewezen krachtens artikel 61 van
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994.
— Wanneer een termijn verstrijkt op een dag waarop het Communautair Bureau voor Plantenrassen niet open is voor ontvangst van
documenten, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende dag waarop het Communautair Bureau voor Plantenrassen wel open is voor
ontvangst van documenten en waarop gewone post wordt bezorgd, krachtens artikel 71 van de voorschriften ter uitvoering in Verordening
(EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17/09/2009.
— Wanneer een termijn verstrijkt op een dag waarop het onderzoeksstation niet open is voor ontvangst van plantmateriaal, wordt de
termijn verlengd tot de eerstvolgende waarop het onderzoeksstation wel open is voor ontvangst van plantmateriaal, krachtens artikel 71
van de voorschriften ter uitvoering in Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17/09/2009.
— Bijzondere fytosanitaire voorwaarden zullen samen met het verzoek tot inlevering van plantmateriaal bij het relevante onderzoeksstation
aan de aanvrager worden meegedeeld.
— Het aangeleverde plantmateriaal dient zichtbaar in gezonde staat te verkeren en mag geen gebrek aan groeikracht of aantasting vertonen
van een belangrijke plaag of ziekte.

