
 
 

 

Besluit van de Voorzitter van het Bureau inzake elektronische communicatie met en door het 
Bureau 

 

DE VOORZITTER VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN, 

 

Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht 
(gecodificeerde versie) (de “basisverordening”), en in het bijzonder artikel 79 daarvan, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 2009 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het 
Communautair Bureau voor plantenrassen (herschikking) (de “procedureverordening”), in het bijzonder 
overwegingen (7) en (8), artikel 57, lid 1, dat bepaalt dat de voorzitter van het Bureau de nadere voorschriften 
betreffende indiening langs elektronische weg vaststelt en artikel 64, lid 3, onder d), dat het Bureau machtigt om 
stukken via elektronische middelen te betekenen, 

Gelet op artikel 64, lid 4, van de procedureverordening dat bepaalt dat de betekening van stukken, of afschriften 
van stukken, die betrekking hebben op handelingen waarvoor in artikel 79 van de basisverordening betekening is 
voorgeschreven, eveneens via door de voorzitter van het Bureau vast te stellen elektronische middelen kan 
plaatsvinden,  

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Bureau inzake de elektronische indiening van een aanvraag van 
een communautair kwekersrecht en andere stukken van 18 maart 2010, 

Overwegende dat de Voorzitter van het Bureau de nadere voorschriften betreffende elektronische communicatie 
met en door het Bureau vaststelt, 

Op grond van de in artikel 42, lid 2, onder a), van de basisverordening aan hem verleende bevoegdheden stelt de 
Voorzitter van het Communautair Bureau voor Plantenrassen het volgende besluit vast: 

 

Artikel 1 

Toegang tot het elektronische systeem van het Bureau  

De toegang tot de door het Bureau aangeboden elektronische documenten en diensten is beperkt. 

Er zijn beperkte systemen beschikbaar voor elke als gebruiker geregistreerde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon. 

Het Bureau zal in de hiervoor vastgestelde Voorwaarden gedetailleerde en vrijelijk toegankelijke informatie 
verstrekken over hoe gewerkt moet worden met de elektronische beperkte systemen die het Bureau op zijn 
website www.cpvo.europa.eu ter beschikking stelt. 

 

Artikel 2 

Gebruikersaccount 

De toegang tot de elektronische beperkte systemen wordt verleend aan alle gebruikers die volgens de geldende 
specifieke regels geregistreerd zijn. Bij registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersaccount. Wanneer het 
verzoek om een gebruikersaccount aan te maken is ingediend, ontvangen de gebruikers een bevestiging van hun 
login en worden zij uitgenodigd om hun wachtwoord in te stellen. Wanneer zij dit nalaten, wordt hun account niet 
gevalideerd en krijgen zij geen toegang tot de elektronische beperkte systemen. 

Het document inzake de Voorwaarden zal nadere voorschriften betreffende de gebruikersaccounts bevatten. Het 
aanmaken van een gebruikersaccount vereist dat de gebruiker zich akkoord verklaart met de Voorwaarden. 

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de geheimhouding van zijn account en 
wachtwoorden. In geval van niet-nakoming door de gebruiker van zijn hierboven omschreven verplichtingen is 
het Bureau gerechtigd om de toegangsrechten van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te herroepen. 

Gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om de deactivering van hun gebruikersaccount.  De deactivering 
wordt zo snel als technisch mogelijk is uitgevoerd. 
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Artikel 3 

MyCPVO en andere elektronische beperkte systemen  

Het Bureau stelt op zijn website www.cpvo.europa.eu een gedeelte voor elektronische communicatie beschikbaar 
dat gebruikers in staat stelt om alle door het Bureau aan hen verzonden, elektronisch beschikbare stukken en 
kennisgevingen te ontvangen, te bekijken, af te drukken en op te slaan en om antwoord te kunnen geven op 
dergelijke kennisgevingen en verzoeken om bestanden en andere stukken. Dit elektronische 
communicatiegedeelte ("Gebruikersgedeelte") is een beperkt systeem en wordt "MyCPVO" genoemd. 

Het Bureau kan zo nodig andere gedeeltes creëren om in specifieke behoeften te voorzien. Nadere voorschriften 
zullen in de betreffende Voorwaarden worden vermeld. 

De toegang tot MyCPVO wordt uitsluitend verleend aan geregistreerde gebruikers met een bekrachtigd 
gebruikersaccount. 

Zodra MyCPVO volledig uitgevoerd is, zal dit de mogelijkheid bieden om alle mededelingen en kennisgevingen 
van het Bureau langs elektronische weg te ontvangen. Wanneer de gebruiker voor deze optie kiest, stuurt het 
Bureau alle mededelingen en kennisgevingen op elektronische wijze via het Gebruikersgedeelte, tenzij dit om 
technische redenen onmogelijk is. 

Het Bureau zal proberen om voor de best beschikbare technische oplossingen te zorgen ter bescherming van de 
gegevens van de geregistreerde gebruikers en van de integriteit van de communicatie via MyCPVO. 

 

Artikel 4 

Elektronische kennisgeving van besluiten en andere stukken door het CPVO 

Wanneer de gebruiker de optie van elektronische communicatie door het Bureau geactiveerd heeft, zal het 
Bureau alle elektronisch beschikbare officiële kennisgevingen aan de gebruiker via MyCPVO doen. 

De gebruiker ontvangt een kennisgeving per e-mail wanneer een stuk in MyCPVO beschikbaar is. Dezelfde 
kennisgeving verschijnt zodra de gebruiker inlogt op MyCPVO. 

De datum en tijd van de betekening zijn het tijdstip waarop de gebruiker verzoekt om toegang tot het stuk. De 
betreffende tijd is die van Frankrijk. 

De kennisgeving van een besluit of ander stuk wordt echter geacht te zijn gedaan na afloop van de zevende dag 
na de dag waarop een e-mail aan de gebruiker is verzonden met de mededeling dat het Bureau het besluit of 
stuk in het Gebruikersgedeelte heeft geplaatst ("veronderstelde betekening”). 

 

Artikel 5 

Elektronisch door partijen in de procedure ingediende stukken 

De handelingen die gebruikers via MyCPVO kunnen verrichten en de voorschriften daarvoor worden nader 
uiteengezet in de Voorwaarden, die ook de technische specificaties voor de indiening van elektronische stukken 
zullen vermelden. 

Alleen elektronische stukken die aan deze technische specificaties voldoen worden door het Bureau geaccepteerd. 

Gebruikers kunnen officiële kennisgevingen beantwoorden met gebruikmaking van de beantwoordingsfaciliteit 
zodra deze beschikbaar gesteld is in MyCPVO. Een dergelijke beantwoording wordt aangemerkt als elektronische 
mededeling van de gebruikers. Gebruikers kunnen het Gebruikersgedeelte eveneens gebruiken voor het indienen 
van elektronische stukken bij het Bureau in elke andere fase van de procedure. MyCPVO zal gebruikers 
verschillende standaardhandelingen ("e-handelingen") bieden die tijdens procedures ten overstaan van het 
Bureau kunnen worden verricht. Wanneer een gebruiker voor een van deze standaardhandelingen kiest, 
prevaleert deze boven enige andere verklaring of opmerking van de gebruiker in dezelfde context. 

Het gebruik van de functies van het Gebruikersgedeelte en de handelingen daarvan zullen in de Voorwaarden 
uiteengezet worden en pas na uitvoering door het Bureau beschikbaar gesteld worden. 
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De inhoud van via MyCPVO ter beschikking gestelde elektronische stukken wordt bij ontvangst door het Bureau 
geïmporteerd in de elektronische databank van het Bureau en maakt deel uit van het dossier voor het betreffende 
communautaire kwekersrecht. 

Wanneer het via MyCPVO ingediende elektronische stuk door het elektronische gegevensverwerkingsysteem van 
het Bureau is ontvangen, wordt een elektronisch ontvangstbewijs uitgegeven dat de vorm kan hebben van (i) een 
bevestigingsscherm op het apparaat van de gebruiker, (ii) een bericht via MyCPVO, indien beschikbaar, of (iii) 
elke andere in de Voorwaarden beschreven vorm van ontvangstbewijs. 

Als tijdstip van indiening van een elektronisch stuk geldt het tijdstip waarop het stuk elektronisch bij het Bureau 
binnen komt in de zin van artikel 57, lid 2, van de Procedureverordening. 

In geval van een storing tijdens de verzending van een elektronisch stuk, moet het worden ingediend met 
gebruikmaking van een van de andere communicatiemiddelen waarin de geldende regels voorzien. Dit heeft in 
elk geval geen gevolgen voor de betreffende termijnen. 

 

Artikel 6 

Voorwaarden 

De Voorwaarden inzake elektronische communicatie met en door het Bureau binnen het op de website van het 
Bureau beschikbare MyCPVO zullen de beschikbare elektronische middelen, de eisen daarvan en de technische 
voorwaarden voor elektronische kennisgevingen en/of mededelingen met en door het Bureau alsmede de door de 
gebruikers te ondertekenen standaardverplichtingen nader beschrijven. 

 

Artikel 7 

Verval 

De interne administratieve instructie van het Bureau inzake de acceptatie van  
niet-originele stukken van 10 januari 2000 wordt ingetrokken. 

 

Artikel 8 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt 10 dagen na publicatie in het Officieel Mededelingenblad van het Bureau in werking.  

 

 

Gedaan te Angers op 6 april 2016 

 

 
Martin EKVAD 

Voorzitter 


