DISCLAIMER: De Italiaanse, Franse, Duitse en Nederlandse versies van het Besluit van de voorzitter van 27
april 2020 en van de Toelichting zijn vertalingen van de originelen in het Engels alleen voor informatieve
doeleinden. In geval van verschil heeft het Engelse origineel voorrang.

Toelichting
Verlenging van termijnen als gevolg van "COVID-19"
(Uitbraak van het coronavirus: termijnen, aard van de verlenging en communicatie met gebruikers )

1. ACHTERGROND
In het besluit van de voorzitter van 24 maart 2020, zoals gewijzigd op 6 april 2020, is vastgesteld om de
termijnen die verstrijken in de periode van 17 maart 2020 tot en met 3 mei 2020, te verlengen in verband
met de uitbraak van het coronavirus.
Op 27 april 2020 heeft de voorzitter een nieuw besluit (“het besluit”) betreffende verlenging van de
termijnen in procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) vastgesteld. Dit geldt met
ingang van 4 mei 2020 voor de betaling van rechten voor technisch onderzoek en jaarlijkse rechten
overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie (de
rechtenverordening).
De volgende toelichting strekt tot het bieden van verdere richtsnoeren inzake de termijnen waarop
voornoemde verlenging betrekking heeft, de aard van de verlenging en de maatregelen om de aan
gebruikers toegezonden mededelingen aan te passen.

2. TERMIJNEN WAAROP DE VERLENGING BETREKKING HEEFT
Op grond van artikel 71, lid 2, van de procedureverordening is de voorzitter van het Bureau bevoegd om de
duur van een periode van onderbreking of verstoring van de communicatie met het Bureau vast te stellen.
De verlenging geldt voor de volgende wettelijke termijnen:

2.1. Betaling van met het technische onderzoek verband houdende rechten,
namelijk "onderzoeksrechten" (artikel 8 van de rechtenverordening).
Het Bureau gaat door met het sturen van debetnota's voor technisch onderzoek. Aanvragers worden
aangemoedigd het recht tijdig te betalen. Het Bureau zal echter voor alle openstaande debetnota's voor
onderzoeksrechten waarvan de betalingstermijn verstrijkt in de periode tot en met 21 september 2020 en
die niet tijdig zijn voldaan, een herinnering sturen met een termijn van drie maanden voor betaling van het
recht. Het Bureau zal niet overgaan tot het annuleren van de voorbereidingen voor een technisch onderzoek,
het stopzetten van een lopend onderzoek of het starten van een procedure voor de afwijzing van een
aanvraag voordat de termijn van drie maanden is verstreken.

2.2. Betaling van het jaarlijks recht (artikel 9 van de rechtenverordening).
Het Bureau gaat door met het sturen van debetnota's voor jaarlijkse rechten. Houders worden
aangemoedigd het recht tijdig te betalen. In geval van niet-betaling van debetnota's waarvan de
betalingstermijn verstrijkt in de periode tot en met 21 september 2020, zal het Bureau echter
betalingsherinneringen voor jaarlijkse rechten versturen met een verlengde termijn van drie maanden, te
rekenen vanaf de datum waarop het Bureau een nieuwe aanmaning tot betaling heeft betekend. Zolang
deze termijn van drie maanden niet is verstreken, zal het Bureau niet overgaan tot de procedure voor de
vervallenverklaring van rechten wegens niet-betaalde jaarlijkse rechten.

3. INDIENING VAN PLANTMATERIAAL
3.1. Indiening van plantmateriaal
De indiening van plantmateriaal voor de aanvang van de DUS-test in de onderzoekstations die vóór
21 september 2020 moeten zijn verricht, kan op verzoek voor één jaar worden uitgesteld. Indien het
technisch haalbaar is, kan er voor een korte periode uitstel worden verleend waardoor het DUS-onderzoek
in de lopende teeltperiode kan worden uitgevoerd.
Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend vóór het einde van de normale periode voor de
inzending van plantmateriaal die is vermeld in het door het CBP verzonden of op de website van het CBP
gepubliceerde verzoek om indiening van plantmateriaal. Indien het CBP al een kort uitstel van de inzending
van plantmateriaal heeft aanvaard voor een op handen zijnde aanvang van een DUS-onderzoek, kan er tot
het eind van het aanvaarde korte uitstel worden verzocht om uitstel van het onderzoek tot de volgende
teeltperiode.
Het CBP zal op dergelijke verzoeken reageren, hetzij door een kort uitstel te bevestigen en een nieuwe
uiterste datum voor het indienen van plantmateriaal in de lopende teeltperiode vast te stellen, hetzij door
de indiening van plantmateriaal tot de volgende teeltperiode uit te stellen.

3.2. Betaling van het onderzoeksrecht na uitstel van de indiening van plantmateriaal
Het onderzoeksrecht voor een aanvraag met een overeengekomen uitstel tot de volgende teeltperiode is
pas verschuldigd op het moment dat de eigenlijke testwerkzaamheden beginnen.

4. TERMIJNEN WAAROP DE VERLENGING GEEN BETREKKING HEEFT
Het besluit geldt alleen voor onderzoeksrechten en jaarlijkse rechten. Voor alle andere in de toepasselijke
wetgeving vermelde en/of door het CBP gestelde termijnen geldt dat de termijn in kwestie in acht moet
worden genomen.
Ten aanzien van de indiening van plantmateriaal zal het Bureau de aanpak volgen die is uitgelegd in punt
3.1 van deze toelichting.

5. AARD VAN DE VERLENGING
Het besluit van de voorzitter van het Bureau heeft tot gevolg dat de betalingstermijn van openstaande
debetnota's voor onderzoeksrechten en jaarlijkse rechten die verstrijkt in de periode tot en met
21 september 2020, in plaats van de gebruikelijke één maand, drie maanden wordt, te rekenen vanaf de
datum waarop het Bureau een nieuwe aanmaning tot betaling heeft betekend.
Dit effect is automatisch en vloeit rechtstreeks voort uit het besluit van de voorzitter. Bij niet-betaling van
een openstaande debetnota waarvan de betalingstermijn verstrijkt in de periode tot en met
21 september 2020, wordt de betalingstermijn voor de betrokken partijen bijgevolg drie maanden, te
rekenen vanaf de datum van de nieuwe mededeling van het Bureau. Zij hoeven daarom geen verzoek bij
het Bureau in te dienen om de verlenging van de termijn in werking te laten treden.

Partijen bij een lopende procedure worden daarom verzocht geen onnodige verzoeken tot verlenging in te
dienen.

6. MEDEDELINGEN AAN GEBRUIKERS
Het onmiddellijke effect van de verlenging houdt ook in dat gebruikers met verlengde termijnen een
herinnering zullen ontvangen met hierin de vermelding van de termijn van drie maanden, te rekenen vanaf
de datum van betekening van de genoemde mededeling.
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