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ALGEMENE RICHTSNOEREN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
BETREFFENDE ARTIKEL 10 VAN 

VERORDENING (EG) NR. 2100/94 VAN DE RAAD VAN 
27 JULI 1994 INZAKE HET COMMUNAUTAIRE 

KWEKERSRECHT 
MET BETREKKING TOT DE VEREISTE VAN NIEUWHEID 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN, 

Gezien de behoefte aan het bevorderen van een uniforme interpretatie van het begrip verkoop waarvan 
sprake is in artikel 10 van de basisverordening, 

Handelend overeenkomstig artikel 36, lid 1, onder a), van de basisverordening, dat de voornoemde raad 
van bestuur de bevoegdheid geeft algemene richtsnoeren vast te stellen over aangelegenheden die 
onder de bevoegdheid van het Bureau vallen, zoals het formele en het materiële onderzoek van 
aanvragen om een communautair kwekersrecht, 

HEEFT DE VOLGENDE RICHTSNOEREN VASTGESTELD: 

1. Wanneer het Bureau een aanvraag om een communautair kwekersrecht ontvangt, voert het 
krachtens de artikelen 53 en 54 van de basisverordening een formeel en een materieel 
onderzoek uit om onder andere na te gaan of het ras waarop de aanvraag betrekking heeft 
nieuw is in de zin van artikel 10 van de basisverordening. 

2. Overeenkomstig artikel 19, lid 2, onder j), van de procedureverordening controleert het 
Bureau of de aanvrager punt 9 van het aanvraagformulier heeft ingevuld en gegevens heeft 
verstrekt over datum(s) en land(en) van een eventuele eerste afstand. Met het oog op de 
uitvoering van het materiële onderzoek van aanvragen om een communautair kwekersrecht 
om vast te stellen of het ras nieuw is, gaat het Bureau niet uit eigen beweging over tot een 
beoordeling van de juistheid van de datum en het land van een eventuele eerste afstand 
zoals vermeld door de aanvrager, behalve wanneer twijfels bestaan over de nauwkeurigheid 
van de verstrekte informatie. In dat geval kan het Bureau overeenkomstig artikel 19, lid 3, 
van de procedureverordening verzoeken dat alle vereiste gegevens en bescheiden worden 
verstrekt. 

3. Indien de aanvrager het Bureau verzoekt de in de aanvraag vermelde datum van de eerste 
afstand van het ras waarop de aanvraag betrekking heeft, te wijzigen, moet de aanvrager het 
Bureau overtuigend bewijs verstrekken om zijn verzoek te staven en rust de bewijslast dus 
op hem. 



 

 

4. Bij het beoordelen van de datum van de eerste afstand van het ras waarop de aanvraag 
betrekking heeft of van het door de aanvrager verstrekte bewijs om een wijziging van die 
datum te staven, gaat het Bureau na op welke datum de fysieke overdracht door middel van 
levering van componenten of oogstmateriaal van het ras heeft plaatsgevonden met het oog 
op commerciële exploitatie. 

5. Als algemeen beginsel geldt dat de eerste datum van commerciële exploitatie van het ras als 
bedoeld in artikel 10 van de basisverordening, bepaald wordt door de datum van fysieke 
levering van componenten of oogstmateriaal van het ras. Indien de aanvrager echter om een 
andere datum verzoekt, wordt met alle bewijsdocumenten waarover het Bureau beschikt 
rekening gehouden, zoals aangegane contracten om de eigendom van het betreffende 
plantenmateriaal over te dragen. 

 

 
Andrew Mitchell 

Voorzitter van de raad van bestuur van het Bureau 

Dinsdag 4 oktober 2016 


