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

Om gebruikers verdere richtsnoeren te bieden bij het besluit van de voorzitter van 24 maart, zoals
gewijzigd op 6 april 2020, betreffende verlenging van de termijnen die aflopen tussen 17 maart 2020 en
3 mei 2020 in verband met de uitbraak van het coronavirus, wordt de volgende toelichting uitgebracht
over de termijnen waarop de verlenging betrekking heeft, de aard van de verlenging en de maatregelen
om de aan gebruikers toegezonden communicatie aan te passen.

I. TERMIJNEN WAAROP DE VERLENGING BETREKKING HEEFT
Bij artikel 1 van het besluit worden alle termijnen die aflopen tussen 17 maart tot en met 3 mei 2020 en
die alle partijen in de procedure voor het Bureau betreffen, verlengd tot 4 mei.
In artikel 71, lid 2, van de procedureverordening dat de voorzitter de bevoegdheid verleent om de duur
van de onderbreking of verstoring vast te stellen, wordt een soortgelijke formulering gebruikt en wordt
ook in algemene termen verwezen naar “een termijn” en “alle partijen in de procedure”.
De verwijzing naar “een termijn” moet letterlijk worden geïnterpreteerd en omvat alle
proceduretermijnen, ongeacht of deze door het Bureau zijn vastgesteld of een wettelijk karakter hebben
(d.w.z. rechtstreeks in de Verordeningen zijn vastgelegd), met uitzondering van de in deel II hierna
genoemde termijnen.
Voor de duidelijkheid omvat de uitdrukking “termijn”:
termijnen die door een instantie van het Bureau worden vastgesteld in een procedure voor het CBP
(Communautair Bureau voor Plantenrassen), waaronder ook voor de Kamer van beroep,
termijnen die rechtstreeks bij Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad (“de basisverordening”), bij
Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie (“de procedureverordening”) en bij Verordening
(EG) nr. 1238/95 van de Commissie (de rechtenverordening) worden opgelegd
en ongeacht of zij zijn uitgesloten van restitutio in integrum in de zin van artikel 80, lid 4, van de
basisverordening.

Met name de volgende wettelijke termijnen vallen onder de verlenging:

•

Betaling van het aanvraagrecht (artikel 7 van de rechtenverordening). Met name artikel 7, leden
3, 4 en 6, zal pas op 4 mei 2020 van toepassing zijn. Dit betekent dat in het geval van aanvragen
waarvoor het Bureau het aanvraagrecht niet heeft ontvangen, het Bureau geen nieuwe
betalingsaanvraag zal versturen en dat de formele datum van de aanvraag niet beïnvloed zal
worden.

•

Betaling van rechten die verband houden met technische onderzoeken (Artikel 8 van de
rechtenverordening). Het Bureau zal de regelingen voor het technische onderzoek niet
annuleren, noch een aan de gang zijnde technische onderzoek onderbreken, of een procedure
opstarten voor de verwerping van aanvragen als gevolg van onbetaalde onderzoeksrechten
gedurende de periode tot en met 3 mei 2020.

•

Betaling van het jaarlijks recht (artikel 9 van de rechtenverordening). Het Bureau zal pas op 4
mei 2020 herinneringen voor de betaling van de jaarlijkse rechten versturen en de
desbetreffende procedure starten voor de intrekking van titels met onbetaalde jaarlijkse rechten
tijdens de periode tot en met 3 mei 2020.

•

Betaling van rechten voor de behandeling van specifieke verzoeken en de door de voorzitter
vastgestelde rechten (artikelen 10 en 12 van de rechtenverordening). Met name artikel 10, lid
2, van de rechtenverordening zal pas op 4 mei 2020 van toepassing zijn en het Bureau zal pas
op die datum een herinnering sturen.

•

Betaling van de beroepsrechten (artikel 11 van de rechtenverordening). Met name de betaling
van een derde van het beroepsrecht zal na 4 mei 2020 verschuldigd zijn en het Bureau zal vóór
die datum geen herinnering sturen.

•

Recht van voorrang (artikel 52 van de basisverordening).

•

Instelling van een beroep en indiening van de beroepsgronden (artikel 69 van de
basisverordening).

II. TERMIJNEN WAAROP DE VERLENGING GEEN BETREKKING HEEFT
Technische onderzoeken
De termijnen die betrekking hebben op de aanvang van technische onderzoeken en de indiening van
plantmateriaal voor de uitvoering van technische onderzoeken door onderzoekstations vallen niet onder
de in artikel 1, lid 1, van de in het besluit vastgelegde verlenging.
Indiening van plantenmateriaal
De indiening van plantenmateriaal voor de aanvang van de DUS-test in de onderzoekstations die in de
loop van de komende weken moeten worden uitgevoerd, kan op verzoek worden uitgesteld voor een
jaar. Indien technisch haalbaar, geldt het uitstel voor een korte periode die het mogelijk maakt de test in
de huidige teeltperiode uit te voeren.
Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend vóór het einde van de normale periode voor de
inlevering van plantmateriaal, die in het door het CBP verzonden of op de website van het CBP
gepubliceerde verzoek om inlevering van plantmateriaal is vermeld. In het geval dat het Bureau reeds
een kort uitstel van inlevering van plantmateriaal voor een test die dient te worden uitgevoerd in de
daarop volgende weken heeft aanvaard, kan een verzoek tot uitstel van het technische onderzoek tot de
volgende teeltperiode tot op het einde van het korte uitstel worden aangevraagd.
Het CBP zal op dergelijke verzoeken reageren, hetzij door een kort uitstel te bevestigen en een nieuwe
termijn voor het indienen van plantenmateriaal in de huidige teeltperiode vast te stellen, hetzij door de
indiening van plantenmateriaal uit te stellen tot de volgende teeltperiode.

Betaling van onderzoeksrechten na uitstel van inlevering van plantmateriaal
Het onderzoeksrecht voor een aanvraag met een overeengekomen uitstel tot de volgende teeltperiode
zal pas verschuldigd zijn op het moment dat het eigenlijke technische onderzoek begint.
Naleving van de nieuwheidseis
Overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder a) en b), van de basisverordening worden de respijtperioden voor
handelingen die verband houden met het in de handel brengen of het ter beschikking stellen aan anderen
van teeltmateriaal of geoogst materiaal met het oog op de exploitatie van het ras door de kweker of met
diens toestemming, door het Bureau berekend op basis van de datum van de aanvraag. Daarom zal de
verlenging van de termijnen tot 4 mei 2020 niet van toepassing zijn op de in artikel 10 van de
basisverordening vastgestelde wettelijke termijnen voor respijt.
Procedures voor andere instanties
De verwijzing in het besluit naar “procedures voor het Bureau” betekent dat termijnen die betrekking
hebben op procedures voor andere instanties niet onder de verlenging vallen, ook al wordt deze in de
verordeningen vermeld. Dit is met name het geval met betrekking tot de termijn voor:

•

Instelling van een beroep bij het Hof van Justitie tegen beslissingen van de Kamers van beroep
(artikelen 73 en 74 van de Basisverordening).

•

Klachten bij de Europese Ombudsman of beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie
op grond van artikel 33a van de Basisverordening tegen confirmatieve beslissingen die zijn
genomen in het kader van een procedure inzake de toegang van het publiek tot documenten op
grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Termijnen met betrekking tot andere onderwerpen
De uitdrukking “procedure voor het Bureau” heeft alleen betrekking op kwekersrechten, wat betekent dat
termijnen die betrekking hebben op onderwerpen die niet in de basisverordening, de
procedureverordening of de rechtenverordening (zoals tewerkstelling of aanbestedingen en subsidies)
zijn geregeld of die betrekking hebben op andere onderwerpen (bijvoorbeeld het bestuur van het Bureau)
ook niet onder het besluit van de voorzitter vallen.
III. AARD VAN DE VERLENGING
De door de voorzitter van het Bureau toegestane verlenging van de termijnen heeft tot gevolg dat de
desbetreffende termijnen niet op de oorspronkelijke vervaldag vervallen en dat er een nieuwe
vervaldatum wordt vastgesteld die voor iedereen geldt, namelijk 4 mei 2020.
Dit effect is automatisch en vloeit rechtstreeks voort uit het besluit van de voorzitter. Dienovereenkomstig
hoeven de betrokken partijen geen verzoek bij het Bureau in te dienen om de verlenging van de termijn
in werking te laten treden.
Partijen bij lopende procedures wordt daarom verzocht geen onnodige verzoeken tot
verlenging in te dienen.
Er wordt evenwel op gewezen dat, indien de partijen in staat zijn de oorspronkelijke of de verlengde
termijn na te leven en ervoor kiezen hun procedurele verplichtingen in die periode na te komen, de
procedure op de gebruikelijke wijze zal verlopen en de eventueel ingediende documenten op de
gebruikelijke wijze zullen worden onderzocht.

IV. MEDEDELINGEN AAN GEBRUIKERS
Het onmiddellijke effect van de verlenging houdt ook in dat gebruikers wier termijnen in het geding zijn,
niet door middel van een individuele mededeling op de hoogte worden gebracht van de toekenning van
de verlenging.
De inhoud van de standaardcommunicatie die door het Bureau tijdens de geldigheidsduur van het besluit
van de voorzitter van 24 maart 2020 aan de gebruikers zal worden toegezonden, laat derhalve de in
voornoemd besluit vastgestelde regels, die voorrang hebben op alle andere mededelingen in die zin,
onverlet.
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