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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2007/48/ЕО НА КОМИСИЯТА
oт 26 юли 2007 гoдина
за изменение на Директива 2003/90/EО относно установяването на мерките за прилагане на член 7
от Директива 2002/53/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се
включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове
сортове от земеделски растителни видове
(Текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
Член 1
като взе предвид Директива 2002/53/EО на Съвета от 13 юни
2002 г. относно Общия каталог на сортовете от земеделски
растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2,
букви a) и б) от нея,

Приложения I и II към Директива 2003/90/ЕИО се заменят с
текста на приложението към настоящата директива.

Член 2
като има предвид, че:

(1)

(2)

(3)

(4)

Директива 2003/90/ЕО на Комисията (2) бе приета, за да
гарантира, че сортовете, които държавите-членки
включват в националните си каталози, съответстват на
насоките, изготвени от Службата на Общността за
сортовете растения (CPVO) по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в
изследването и минималните условия за изследване на
сортовете, доколкото такива указания са били
установени. За други сортове тази директива предвижда,
че трябва да се прилагат насоките на Международния
съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

Оттогава CPVO и UPOV са изготвили допълнителни
насоки за редица други видове или са актуализирали
вече съществуващите.

За изследвания, започнали преди 1 ноември 2007 г., държавитечленки могат да прилагат Директива 2003/90/ЕО във версията,
приложима преди изменението ѝ с настоящата директива.

Член 3
Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31
октомври 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие
с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията
текста на тези разпоредби, като предоставят същевременно
таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата
директива.

Те прилагат посочените разпоредби, считано от 1 ноември 2007
г.

Поради това Директива 2003/90/ЕО следва да бъде
съответно изменена.

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в
съответствие със становището на Постоянния комитет по
семена и посадъчен материал за селско стопанство, градинарство и горско стопанство,

(1) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Регламент (EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стp. 1).
(2) ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7. Директива, последно изменена с
Директива 2005/91/ЕО (ОВ L 331, 17.12.2005 г., стр. 24).

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4
Настоящата директива влиза в сила на седмия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 гoдина.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

Член на Комисиятa

27.7.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на CPVO протоколите
за изпитвания
Видове, включени в Общия каталог

CPVO протокол

Фуражен грах

Грах, протокол TP 7/1 от 6.11.2003 г.

Рапица

Маслодайна рапица, протокол TP 36/1 от 25.3.2004 г.

Слънчоглед

Слънчоглед, протокол TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Овес

Овес, протокол TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Ечемик

Ечемик, протокол TP 19/2 от 6.11.2003 г.

Ориз

Ориз, протокол TP 16/1 от 18.11.2004 г.

Ръж

Ръж, протокол TP 58/1 от 31.10.2002 г.

Тритикале

Тритикале, протокол TP 121/2 от 22.1.2007 г.

Пшеница

Пшеница, протокол TP 3/3 от 6.11.2003 г.

Твърда пшеница (дурум)

Твърда пшеница, протокол TP 120/2 от 6.11.2003 г.

Царевица

Царевица, протокол TP 2/2 от 15.11.2001 г.

Картоф

Картоф, протокол TP 23/2 от 1.12.2005 г.

Лен/Ленено семе

Лен/Ленено семе, протокол TP 57/1 от 21.3.2007 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на интернет страницата на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за
изпитване на UPOV
Видове, включени в Общия каталог

Насоки на UPOV

Фуражно цвекло

Фуражно цвекло, насоки TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Кучешка полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Гигантска полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Издънкова (бяла) полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Кафява полевица

Полевица, насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Слабителна овсига

Слабителна овсига, насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Аляскова овсига

Аляскова овсига, насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Ежова главица

Ежова главица, насока TG/31/8 от 17.4.2002 г.
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Видове, включени в Общия каталог
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Насоки на UPOV

Тръстикова власатка

Тръстикова власатка, насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

Овча власатка

Овча власатка, насока TG/67/5 от 5.4.2006 г.

Ливадна власатка

Ливадна власатка, насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

Червена власатка

Червена власатка, насока TG/67/5 от 5.4.2006 г.

Многооткосен (италиански) райграс

Многооткосен (италиански) райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Пасищен райграс

Райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Хибриден райграс

Райграс, насока TG/4/8 от 5.4.2006 г.

Тимотейка

Тимотейка, насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Едногодишна метлица

Едногодишна метлица, насока TG/33/6 от 12.10.1990 г.

Бяла лупина

Бяла лупина, насоки TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Синя лупина

Синя лупина, насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Жълта лупина

Жълта лупина, насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Люцерна

Люцерна, насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Червена детелина

Червена детелина, насока TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Бяла детелина

Бяла детелина, насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Полски фасул

Полски фасул, насока TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Обикновен фий

Обикновен фий, насока TG/32/6 от 21.10.1988 г.

Кръмно зеле

Кръмно зеле, насока TG/89/6 от 4.4.2001 г.

Фуражна ряпа

Фуражна ряпа, насока TG/178/3 от 4.4.2001 г.

Фъстък

Фъстък, насока TG/93/3 от 13.11.1985 г.

Рапица

Рапица, насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Сафлор

Сафлор, насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Памук

Памук, насока TG/88/6 от 4.4.2001 г.

Сънотворен мак

Сънотворен мак, насока TG/166/3 от 24.3.1999 г.

Бял синап

Бял синап, насока TG/179/3 от 4.4.2001 г.

Соя

Соя, насока TG/80/6 от 1.4.1998 г.

Сорго

Сорго, насока TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на указанията може да бъде намерен на интернет страницата на UPOV (www.upov.int).“
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