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Tekst:
VERORDENING (EG) Nr. 2506/95 VAN DE RAAD van 25 oktober 1995 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2100/94 (4) een communautaire regeling in het leven roept die naast de
nationale regelingen bestaat en die het mogelijk maakt industriële-eigendomsrechten toe te kennen die in de gehele
Gemeenschap geldig zijn;
Overwegende dat de tenuitvoerlegging en de toepassing van deze communautaire regeling geschiedt door een
communautair bureau met rechtspersoonlijkheid, namelijk het "Communautair Bureau voor planterassen";
Overwegende dat het, om voor de nodige coherentie ter zake van de beroepsprocedures voor de
Gemeenschapsrechter te zorgen op de verschillende gebieden van industriële en commerciële eigendom, dienstig is
de voorschriften inzake het beroep dat kan worden ingesteld tegen beslissingen van het Communautair Bureau voor
planterassen en van de bij dat Bureau opgerichte Kamers van beroep, die bij Verordening (EG) nr. 2100/94 zijn
ingesteld, af te stemmen op de voorschriften van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993
inzake het Gemeenschapsmerk (5);
Overwegende dat volgens Besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van
een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (6), het Gerecht, behoudens andersluidende
bepalingen in een besluit houdende oprichting van een orgaan naar Gemeenschapsrecht, in eerste aanleg de
bevoegdheden uitoefent die door de Verdragen tot oprichting van de Gemeenschappen - met name ten aanzien van
de beroepen die worden ingesteld krachtens artikel 173, vierde alinea, van het EG-Verdrag - en door de handelingen
ter uitvoering van deze Verdragen aan het Hof van Justitie zijn opgedragen; dat de bij Verordening (EG) nr. 2100/94
aan het Hof van Justitie opgedragen bevoegdheid tot vernietiging of wijziging van beslissingen van de Kamers van
beroep en in speciale gevallen van beslissingen van het Bureau, derhalve in eerste aanleg wordt uitgeoefend door het
Gerecht overeenkomstig het genoemde besluit,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2100/94 wordt als volgt gewijzigd:
1. artikel 67, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
- in de Duitse tekst wordt "direkte Beschwerde" vervangen door "unmittelbare Klage" en "eingelegt" door
"erhoben";
- in de Engelse tekst wordt "direct appeal" vervangen door "direct action" en "lodged" door "brought";
2. artikel 73 wordt vervangen door:
"Artikel 73 Beroep tegen beslissingen van de Kamers van beroep 1. Tegen de beslissingen in beroep van de Kamers
van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending
van het Verdrag, van deze verordening of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van
bevoegdheid.
3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.
4. Beroep kan worden ingesteld door elke partij in een procedure voor een Kamer van beroep, die geheel of ten dele
in het ongelijk is gesteld.
5. Het beroep moet bij het Hof van Justitie worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de
beslissing van de Kamer van beroep.
6. Het Bureau neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.";
3. artikel 74 wordt als volgt gewijzigd:
- in de Duitse tekst wordt de titel vervangen door "Unmittelbare Klage" en wordt lid 1 vervangen door:
"1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim
Gerichtshof anfechtbar.";
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- in de Engelske tekst wordt de titel vervangen door "Direct action" en wordt in lid 1 "A direct appeal to the Court of
Justice of the European Communities may lie from" vervangen door "A direct action may be brought before the
Court of Justice against".
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 27 april 1995.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA

