SV Specialutgåva av den oﬃciella tidskriften för gemenskapens växtsortsmyndighet innehållande information
om tidsfrister för ansökningar och villkor för ingivande av växtmaterial
Syftet med specialutgåvan (S2) av den oﬃciella tidskriften är att i en konsoliderad version informera de sökande om tidsfrister för
ansökningar och krav på inlämning av växtmaterial för den tekniska provningen.
Sedan oktober 2010 oﬀentliggörs specialutgåvan digitalt på myndighetens webbplats sex gånger om året. Och eventuella ändringar jämfört
med föregående version är markerade.
Ett sökverktyg för att identiﬁera dessa ändringar ﬁnns på myndighetens webbplats.
För att tillåta kontroll av tidigare publicerade dokument så kommer alla specialutgåvor sparas som pdf-dokument och dessa kommer att
ﬁnnas tillgängliga för konsultation för webbanvändare.
Fram till 201601 innehöll specialutgåvan information om tidsfrister för inlämnande av växtmaterial och villkor för inlämnande av arter för
vilka ansökningar regelbundet skickas in. Sedan 201602 oﬀentliggör myndigheten alla arter i specialutgåvan, men vissa uppgifter kan vara
utelämnade. Kontakta myndigheten om du saknar information om arten i fråga. Var vänlig kom ihåg att det är den sökandes ansvar att
bekanta sig tillräckligt med alla aspekter av ansökningsförfarandet inklusive detaljerna om inlämning av växtmaterial för genomförandet
av den tekniska undersökningen. När en ansökan inlämnas måste den sökande vara i stånd att lämna växtmaterial av sin sort i tid,
samt i den kvalitet och kvantitet som myndigheten föreskriver. Annars ﬁnns det risk för att hans ansökan avslås. Kontakta CPVO på
cpvo@cpvo.europa.eu om det ﬁnns frågor om andra arter.
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Artnamn
Typ av odling
Avgiftsgrupp
Antal planerade växtcykler
Land
Provningsmyndighet
Slutdatum
Början för inlämnade
Slut för inlämnade
Säd-/plant kvantitet och kvalitet

Observera:
— Den sökande förväntas lämna in växtmaterialet endast efter det att denne mottagit en skriftlig begäran från växtsortsmyndigheten.
Underlåtenhet att rätta sig efter instruktionerna ovan kan äventyra hela förfarandet.
— De sökande uppmanas att inte vänta till sista stund med att lämna ansökningar eller växtmaterial.
— Ansökningar kan lämnas in när som helst. CPVO räknar med att påbörja den tekniska provningen under växtperioden efter sista
ansökningsdatum om en giltig ansökan har inkommit senast detta datum.
— Slutdatumet anger början av den tekniska provningen. För ansökningar med ett ansökningsdatum som infaller senast på slutdatumet,
så kommer den tekniska provningen att starta i den kommande växtperioden. Om slutdatumet infaller på en dag då myndigheten håller
stängt kommer slutdatumet att bli den första dagen då myndigheten är öppen igen. För ansökningar med ett ansökningsdatum senare än
slutdatumet så kommer den tekniska provningen att inledas under efterföljande år.
— Om materialet lämnas in efter fastställd tidsfrist för inlämnande kan ansökan avslås enligt artikel 61 i rådets förordning (EG) nr
2100/94 av den 27 juli 1994.
— Om en tidsfrist löper ut på en dag då växtsortsmyndigheten inte är öppen för mottagande av handlingar ska tidsfristen förlängas till
första dagen därefter då växtsortsmyndigheten är öppen för mottagande av handlingar och då vanlig post delas ut, i enlighet med artikel
71 i genomförandebestämmelserna, Europeiska kommissionens förordning nr 874/2009 av den 17/09/2009.
— Om en tidsfrist löper ut på en dag då provningsmyndigheten inte är öppen för mottagande av växtmaterial, ska tidsfristen förlängas till
första dagen därefter då provningsmyndigheten är öppen för mottagande av växtmaterial, i enlighet med artikel 71 i genomförandebestämmelserna, Europeiska kommissionens förordning nr 874/2009 av den 17/09/2009.
— Eventuella fytosanitära villkor kommer att meddelas den sökande tillsammans med begäran att lämna in växtmaterial till berörd
provningsmyndighet.
— Det inlämnade växtmaterialet ska vara synbarligen friskt och inte sakna livskraft eller vara drabbat av några skadedjur eller någon
sjukdom.

