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Besluit van de voorzitter van het CPVO 

betreffende de verlenging van termijnen 

 

 

De voorzitter van het Communautair Bureau voor plantenrassen, 

 

Gezien Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire 
kwekersrecht1 (hierna aangeduid als de “basisverordening”), en met name artikel 42, lid 2, onder a), op 
grond waarvan de voorzitter van het Bureau alle maatregelen neemt, met inbegrip van het geven van interne 
administratieve instructies en het openbaar maken van mededelingen, die nodig zijn om het Bureau te doen 
functioneren overeenkomstig de bepalingen van deze verordening, de in de artikelen 113 en 114 bedoelde 
bepalingen, en de uit hoofde van artikel 36, lid 1, door de Raad van Bestuur vastgestelde regels of 
richtsnoeren, 

Gezien Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 20092 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het 
Communautair Bureau voor plantenrassen (herschikking)3 (hierna aangeduid als de 
“procedureverordening”), en met name artikel 71, leden 2 en 3, waarin het volgende staat: 

 

2. Wanneer een termijn afloopt op een dag waarop de postbestelling in een lidstaat of 
het postverkeer tussen een lidstaat en het Bureau algemeen onderbroken of ten 
gevolge van een onderbreking verstoord is, wordt ten aanzien van de partijen in de 
procedure die hun woonplaats, hun plaats van vestiging of een vaste inrichting in die 
lidstaat hebben of die vertegenwoordigers voor de procedure hebben aangewezen 
welke hun kantoor in die lidstaat hebben, deze termijn verlengd tot de eerstvolgende 
dag na het einde van de periode van onderbreking of verstoring. Wanneer de betrokken 
lidstaat de lidstaat is waar het Bureau is gevestigd, is deze bepaling op alle partijen in 
de procedure van toepassing. De duur van de periode van onderbreking of verstoring 
wordt door de voorzitter van het Bureau vastgesteld en bekendgemaakt. 

Ten aanzien van langs elektronische weg ingediende stukken is de eerste alinea van 
overeenkomstige toepassing in gevallen waarin de verbinding met het Bureau of met 
een van de partijen in de procedure via elektronische communicatiemiddelen is 
onderbroken. Partijen in de procedure moeten de onderbreking van de elektronische 
verbinding met de dienstverlener van de verbinding aantonen. 

3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de nationale organen en 
de diensten, bedoeld in artikel 30, lid 4, van de basisverordening, en op de 
onderzoeksbureaus. 

  

                                                      
1 PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1. 
2 Gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1448 van de Commissie van 1 september 2016 

(PB L 236 van 2.9.2016, blz. 1). 
3 PB L 251 van 24.9.2009, blz. 3. 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 11 maart 2020 heeft de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie 
aangekondigd dat de uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) kan worden gekenmerkt als 
een pandemie. De uitbraak heeft een aanzienlijke invloed op de wereldwijde communicatie. 
 

(2) De omvang en de status van de uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) vormen een 
verstoring die ervoor zorgt dat de passende communicatie tussen partijen bij de procedures, 
vertegenwoordigers voor de procedures en het Bureau niet normaal kan plaatsvinden, 

 

BESLUIT ALS VOLGT: 

Artikel 1 

Doel en toepassingsgebied 

1. In overeenstemming met artikel 71, leden 2 en 3, van de procedureverordening en onder 
voorbehoud van artikel 1, lid 2, van dit besluit worden termijnen die verstrijken in de periode van 
17 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 en die betrekking hebben op alle partijen bij de procedure 
voor het Bureau verlengd tot 4 mei 2020. 
 

2. Termijnen die betrekking hebben op de aanvang van technische onderzoeken en de indiening van 
plantmateriaal voor de uitvoering van technische onderzoeken door onderzoekstations van een ras 
waarvoor een aanvraag voor communautair kwekersrecht is ingediend zijn niet onderworpen aan 
de in artikel 1, lid 1, van de in dit besluit verleende verlenging.  
 

3. De betaling van rechten met een uiterste vervaldatum tussen 17 maart 2020 en 3 mei 2020 
inbegrepen, waar de rechten nog niet zijn betaald, die verschuldigd zijn voor de organisatie en 
uitvoering van het technische onderzoek (“onderzoeksrecht”, krachtens artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie) wordt verlengd tot 4 mei 2020. 
 
 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld, en wordt bekendgemaakt in 
het Mededelingenblad van het Bureau. Het besluit wordt op de dag van vaststelling ook 
gepubliceerd op de CBP-website. 
Dit besluit herroept en vervangt het vorige besluit van 24 maart 2020. 

 

 

 

 

Martin Ekvad 

Voorzitter van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) 

Maandag 6 april 2020 


