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VERORDENING (EG) NR. 2181/2002 VAN DE COMMISSIE
van 6 december 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1239/95 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 2100/94 van de Raad betreffende de procedures voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen
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DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht(1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2506/95(2), en met name op artikel 114,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) Het Communautair Bureau voor Plantenrassen ("het Bureau"), dat is opgericht bij Verordening (EG) nr.
2100/94, legt de regeling inzake het kwekersrecht ten uitvoer en past ze toe.
(2) De voorschriften inzake de procedures voor het Bureau zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1239/95 van
de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 448/96(4). In artikel 27 van die verordening is bepaald
dat onderzoeksverslagen die worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van een
lidstaat of van een derde land dat lid is van de Internationale Unie ter bescherming van kweekproducten
(UPOV), als voldoende grondslag voor een beslissing mogen worden aangemerkt. Artikel 27 was evenwel een
tijdelijke bepaling waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 30 juni 1998.
(3) Artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1239/95 werd opgevat als een tijdelijke bepaling met de bedoeling een
onafhankelijk communautair systeem tot stand te brengen waarbij het Bureau zou zorgen voor het technische
onderzoek van de rassen waarvoor een kwekersrecht werd aangevraagd. Uit de ervaring van het Bureau is
evenwel gebleken dat andere onderzoeksverslagen als vermeld in artikel 27 in aanmerking moesten worden
genomen.
(4) Het grootste deel van de na 30 juni 1998 toegekende communautaire kwekersrechten is gebaseerd op een
beslissing waarbij is uitgegaan van technisch onderzoek dat is verricht onder de verantwoordelijkheid van
andere autoriteiten dan het Bureau, dat kwekersrechten verleent in een zeer concurrerende markt.
(5) Daarom moet de werkwijze van het Bureau vanaf 1 juli 1998 worden geregulariseerd. Tegelijk moet ervoor
worden gezorgd dat artikel 27 ook in de toekomst kan worden toegepast. Bijgevolg moet Verordening (EG) nr.
1239/95 worden gewijzigd met ingang van 1 juli 1998.
(6) De raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen is geraadpleegd.
(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor kwekersrechten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1239/95 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 27 wordt vervangen door:
"Artikel 27
Andere onderzoeksverslagen
1. Een onderzoeksverslag van de resultaten van een technisch onderzoek dat in een lidstaat voor officiële doeleinden
door één van de krachtens artikel 55, lid 1, van de basisverordening voor het betreffende ras bevoegde instanties is
of wordt uitgevoerd, mag door het Bureau als een voldoende grondslag voor een beslissing worden aangemerkt , op
voorwaarde dat:
- het voor het technische onderzoek ter beschikking gestelde materiaal naar hoeveelheid en vorm aan de
overeenkomstig artikel 55, lid 4, van de basisverordening vastgestelde normen voldeed,
- het technische onderzoek is verricht op een wijze die verenigbaar is met de overeenkomstig artikel 55, lid 1, van de
basisverordening door de raad van bestuur aan de onderzoeksbureaus opgedragen taken, en met inachtneming van
de overeenkomstig artikel 56, lid 2, van de basisverordening en de artikelen 22 en 23 vastgestelde testrichtsnoeren
en algemene instructies,
- het Bureau in de gelegenheid is gesteld de uitvoering van het betrokken technische onderzoek te controleren, en
- voorzover het eindverslag niet onmiddellijk beschikbaar is, de tussentijdse verslagen betreffende elke teeltperiode
vóór het onderzoeksverslag bij het Bureau worden ingediend.
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2. Wanneer het Bureau van oordeel is dat het in lid 1 bedoelde onderzoeksverslag onvoldoende grondslag voor een
beslissing vormt, kan het, na raadpleging van de aanvrager en het betrokken onderzoeksbureau, handelen
overeenkomstig artikel 55 van de basisverordening.
3. Het Bureau en elk bevoegd nationaal bureau voor kwekersrechten in een lidstaat verlenen elkaar administratieve
bijstand door elkaar, op verzoek, de reeds bestaande onderzoeksverslagen betreffende het ras ter beschikking te
stellen met het oog op de beoordeling van de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en de bestendigheid van dit ras.
Het Bureau of het bevoegde nationale bureau voor kwekersrechten rekenen voor de overlegging van een dergelijk
verslag een bepaald bedrag aan, dat door de betrokken bureaus is overeengekomen.
4. Een onderzoeksverslag over de resultaten van een technisch onderzoek dat voor officiële doeleinden is of wordt
uitgevoerd in een derde land dat lid is van de Internationale Unie ter bescherming van kweekproducten (UPOV),
mag door het Bureau als voldoende grondslag voor een beslissing worden aangemerkt, op voorwaarde dat het
technisch onderzoek voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen het
Bureau en de bevoegde autoriteiten van dat derde land. De voorwaarden hebben ten minste betrekking op:
- het materiaal, als bedoeld in lid 1, eerste streepje,
- de bepaling dat een technisch onderzoek is verricht op een wijze die in overeenstemming is met de overeenkomstig
artikel 56, lid 2, van de basisverordening vastgestelde testrichtsnoeren en algemene instructies,
- de bepaling dat het Bureau in de gelegenheid is gesteld de geschiktheid te evalueren van de voorzieningen voor het
uitvoeren van een technisch onderzoek betreffende de betrokken soort in dat derde land, en de uitvoering van het
betrokken technisch onderzoek te controleren, en
- de bepalingen inzake het beschikbaar zijn van de verslagen, overeenkomstig lid 1, vierde streepje.".
2. In artikel 95 wordt de tweede alinea geschrapt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1998.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 december 2002.
Voor de Commissie
David Byrne
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