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om ändring av förordning (EG) nr 1239/95 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför Gemenskapens växtsortsmyndighet
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Text:
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 448/96 av den 12 mars 1996 om ändring av förordning (EG) nr
1239/95 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om
förfaranden inför Gemenskapens växtsortsmyndighet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1),
ändrad genom förordning (EG) nr 2506/95 (2), nedan kallad "grundförordningen", särskilt artikel 114 i denna, och
med beaktande av följande:
De erfarenheter som Gemenskapens växtsortsmyndighet gjort visar att det även vad gäller redan inlämnade
ansökningar är nödvändigt att beakta undersökningsrapporter som gjorts under överinseende av myndigheter i tredje
land som är medlem av den internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV). Kommissionens
förordning (EG) nr 1239/95 (3) bör ändras i överensstämmelse härmed.
Samråd har skett med växtsortsmyndighetens administrativa råd.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för
växtförädlarrätt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 27 i förordning (EG) nr 1239/95 skall följande punkt 4 läggas till:
"4. En provningsrapport om resultaten från en teknisk provning som genomförts eller håller på att genomföras för
officiella ändamål i ett tredje land som är medlem av internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter
kan av växtsortsmyndigheten anses utgöra tillräckligt beslutsunderlag, förutsatt att den tekniska provningen
uppfyller de villkor som föreskrivs i ett skriftligt avtal mellan växtsortsmyndigheten och den behöriga myndigheten i
det tredje landet ifråga. Dessa villkor skall åtminstone innefatta
- sådana som har relevans för materialet, så som avses i punkt 1, första stycket,
- att den tekniska provningen har genomförts enligt utfärdade provningsföreskrifter, eller givna grundinstruktioner, i
enlighet med artikel 56.2 i grundförordningen,
- att växtsortsmyndigheten har haft möjlighet att bedöma resurserna för en teknisk provning av arten ifråga i det
tredje landet och att övervaka dess genomförande, samt
- sådana som avser tillgången till rapporter, i enlighet med punkt 1, stycke 4."

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juni 1995 till och med den 30 juni 1998.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 1996.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Ledamot av kommissionen
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