TOELICHTING OP DE RICHTSNOEREN
met betrekking tot
artikel 63 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994
inzake het communautaire kwekersrecht1

(Geconsolideerd met de door het Bureau aangenomen toelichtende tekst)

Deze toelichting wordt aangeboden als een hulpmiddel bij de interpretatie van de richtsnoeren. Ze werd door het
CBP opgesteld en is gebaseerd op de rechtspraak en de jurisprudentie zoals die werd ontwikkeld door het interne
Comité van het Bureau tijdens de voorbije jaren en na uitwisseling van standpunten met de Europese Commissie,
EU-lidstaten en kwekersverenigingen.
Het doel van de toelichting is om aanvragers te helpen bij het formuleren van een voorstel tot rasbenaming, dat
geschikt is in overeenkomst met artikel 63 van Verordening (EG) nr. 2100/94 en om de analyse van de
geschiktheid van een voorstel tot rasbenaming volgens de regels door de nationale overheden te
vergemakkelijken.
De Raad van Bestuur van het Bureau heeft de mogelijkheid gekregen om commentaar op deze toelichting te
geven, maar heeft ze niet formeel aangenomen.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN (CBP),

gelet op de behoefte aan harmonisatie van richtsnoeren met betrekking tot rasbenamingen in de Unie voor zowel
vermelding als rechten inzake plantensoorten,
gelet op artikel 20 van het UPOV-verdrag (1991) ten aanzien van rasbenamingen,
handelend overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1239/95 van de Commissie die vereist dat de
genoemde raad van bestuur richtsnoeren aanneemt voor eenvormige en definitieve criteria bij het vastleggen van
beletsels voor de vaststelling van rasbenamingen zoals bedoeld in artikel 63, leden 3 en 4, van Verordening (EG)
nr. 2100/94 van de Raad,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTSNOEREN AANGENOMEN:

1 PB nr. L 227 van 1.9.1994, blz. 1.

Artikel 1
Inleiding
Bij de overweging of er krachtens artikel 63 van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad een beletsel is om
een rasbenaming goed te keuren, moet het Communautair Bureau voor Plantenrassen ("het Bureau") de
onderstaande richtsnoeren in acht nemen. Onder ieder artikel wordt de relevante letter van artikel 63, leden 3 en
4, van Verordening (EG) nr. 2100/94 aangegeven.
Artikel 2
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer het gebruik ervan op het
grondgebied van de Gemeenschap inbreuk maakt op het oudere recht van een derde
(artikel 63, lid 3, onder a), van Verordening 2100/94)
1)

Als het oudere recht van een derde een handelsmerk is, zal het gebruik van een rasbenaming op het
grondgebied van de Gemeenschap worden beschouwd als uitgesloten door de kennisgeving aan het
Bureau voor de goedkeuring van de rasbenaming van een handelsmerk dat reeds vóór de goedkeuring
van de rasbenaming gedeponeerd was in één of meer lidstaten of op communautair niveau en dat
identiek is aan of gelijkt op de betrokken rasbenaming en gedeponeerd is voor goederen die identiek zijn
aan of gelijken op het desbetreffende ras.

2)

Als het oudere recht van een derde een geografische aanduiding of een oorsprongsbenaming van een
landbouwproduct of een levensmiddel is, zal het gebruik van de rasbenaming op het grondgebied van de
Gemeenschap worden beschouwd als uitgesloten, als de rasbenaming inbreuk maakt op artikel 13 van
Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad met betrekking tot een geografische aanduiding of een
oorsprongsbenaming die is beschermd in een lidstaat of in de Gemeenschap, zoals bedoeld in
artikel 5, lid 5, artikel 6 of artikel 17 van die Verordening voor goederen die identiek zijn aan of gelijken
op het desbetreffende ras.

Opmerking:
De belangrijkste bron die het Bureau hanteert bij het behandelen van oudere rechten is de kennisgeving door
de houder van dat oudere recht. Mocht het Bureau over oudere rechten worden geïnformeerd via andere
kanalen, dan zal het Bureau de aanvrager in kennis stellen van het bestaan van dat recht en van het feit dat
dit recht een beletsel kan vormen ten aanzien van de voorgestelde rasbenaming.

3)

Een beletsel voor de geschiktheid van een rasbenaming ten gevolge van een ouder recht kan wegvallen
indien de houder van het oudere recht instemt met het gebruik van de rasbenaming voor dit ras.

4)

Indien er sprake is van een ouder recht van de aanvrager met betrekking tot de gehele benaming of een
deel van de benaming, is artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van overeenkomstige
toepassing.

Opmerkingen:
“op het grondgebied van de Gemeenschap”
Deze zin moet worden geïnterpreteerd als gebruik in de hele Gemeenschap of in één of meerdere lidstaten.
“het oudere recht”
Hoewel het denkbaar is dat een rasbenaming inbreuk kan maken op een auteursrecht of andere rechten, zal het
meest voorkomende voorbeeld van een dergelijk ouder recht het gedeponeerde handelsmerk zijn. Er kunnen zich
ook gevallen voordoen waarbij een rasbenaming in strijd is met een geografische aanduiding of een
oorsprongsbenaming van een landbouwproduct of een levensmiddel dat in een lidstaat of in de Gemeenschap
wordt beschermd, zoals bedoeld in artikel 5, lid 5 of 6, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad.

2/16

“het gebruik maakt inbreuk op”
Handelsmerken
Hierna volgt een beschrijving van de omstandigheden waarin inbreuk op een handelsmerk wordt gemaakt.
Echter, een dergelijke inbreuk alleen sluit niet noodzakelijkerwijs het gebruik uit. Tenzij de houder van het
handelsmerk er daadwerkelijk voor kiest om zijn rechten op een rasbenaming uit te oefenen, wordt het gebruik
van de rasbenaming namelijk niet belet. Indien het Bureau op de hoogte is van het bestaan van een
handelsmerk, dat mogelijk in conflict is met de voorgestelde rasbenaming dient het Bureau de aanvrager in te
lichten over het feit dat de houder van het handelsmerk op een gegeven ogenblik kan besluiten om zijn rechten
te laten gelden. Het is aan de aanvrager om te beslissen of hij dit voorstel tot rasbenaming al of niet behoudt.
Het Bureau zal een voorstel tot rasbenaming enkel verwerpen indien er een gegrond bezwaar van de houder van
het handelsmerk bestaat.
Door voorgestelde rasbenamingen te publiceren, biedt het Bureau de houders van handelsmerken de kans om
hun rechten uit te oefenen door indiening van een bezwaarschrift tegen een rasbenaming. Het Bureau kan uit
andere bronnen (bijvoorbeeld de aanvrager zelf) aanwijzingen krijgen dat een houder van een handelsmerk dit
recht wenst uit te oefenen.
Er wordt inbreuk gemaakt op een handelsmerk indien een rasbenaming die identiek is aan of gelijkt op het merk
wordt gebruikt voor goederen die identiek zijn aan of gelijken op de goederen waarvoor een handelsmerk is
gedeponeerd. Indien het handelsmerk en de rasbenaming, alsmede de goederen waarvoor het merk is
gedeponeerd en het ras identiek zijn, wordt de inbreuk automatisch erkend. Indien er slechts sprake is van
gelijkenis (tussen het merk en de rasbenaming of de goederen waarvoor een merk is gedeponeerd en het ras, of
beide) dient tevens de verwarring die bij de consument kan ontstaan door de houder van het handelsmerk te
worden aangetoond.
Een rasbenaming kan inbreuk maken op een gereputeerd handelsmerk zelfs indien het ras niet gelijkt op de
goederen waarvoor het merk is gedeponeerd, indien de rasbenaming misbruik maakt van, of een schadelijke
invloed heeft op, het karakter of de reputatie van het merk. Deze vorm van inbreuk is minder waarschijnlijk, maar
er dient wel aandacht te worden besteed aan rasbenamingen die identiek zijn aan of gelijken op een bestaand
'gereputeerd' merk, zoals bijvoorbeeld "Coca Cola".
Behandeling van bezwaren van houders van handelsmerken
Alleen een instantie met relevante rechtsbevoegdheid kan een uitspraak doen over het feit of een bepaalde
rasbenaming inbreuk zal maken op een handelsmerk. Om vast te stellen of degene die bezwaar indient sterke
bewijzen in handen heeft, kan het volgende dienstig zijn:
Zaak 1 - Het handelsmerk en de rasbenaming zijn identiek
Eerst dient in de warenomschrijving van het registratiedocument dat door degene die bezwaar indient/de houder
van het handelsmerk wordt overgelegd, te worden nagegaan of het ras identiek is aan of gelijkt op de betrokken
goederen. Indien de beschreven goederen "alle levende planten" zijn, dan is het duidelijk dat het ras identiek is
aan die goederen. De voorgestelde benaming (identiek aan het handelsmerk) is dus niet geschikt. (zie de
paragraaf “Het niet-gebruiken van een handelsmerk” hieronder).
Indien in het registratiedocument een kleinere groep goederen is gespecificeerd, bijvoorbeeld rozen en
rozenstruiken, dan is het duidelijk dat het ras alleen maar identiek is aan de goederen waarvoor een merk
gedeponeerd is indien deze ook rozen of rozenstruiken zijn. Het is echter mogelijk dat een ander ras (dus geen
roos) ook kan worden beschouwd als gelijkend op de gespecificeerde goederen. Of de goederen al of niet worden
beschouwd als gelijkend op elkaar dient te worden benaderd vanuit het perspectief van een handelsmerk. Dit
document zal deze voorschriften niet behandelen. In elk geval dient de aanvrager hiervan op de hoogte te
worden gebracht. De aanvrager en de bezwaarmaker worden ingelicht over de mening van het Bureau
betreffende het bezwaar en dat een formele beslissing zal worden genomen op het moment van de beslissing
over de aanvraag, met de mogelijkheid voor de bezwaarmaker om dan beroep aan te tekenen.
Zaak 2 - Het handelsmerk en de rasbenaming gelijken op elkaar
Indien de voorgestelde rasbenaming niet identiek maar alleen maar gelijkend is, dient te worden beoordeeld in
welke mate de gebruikers hierdoor in verwarring zouden geraken. Bij deze beoordeling dient het zekere voor het
onzekere te worden genomen. De aanvrager dient op de hoogte te worden gebracht.
Beperkte afstand van handelsmerk
Een overeenkomstig dit lid geldend beletsel voor de geschiktheid van een rasbenaming kan wegvallen indien de
houder van het oudere recht instemt met het gebruik van de rasbenaming voor dit ras. Elke verklaring van
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afstand van rechten door de houder van een handelsmerk met betrekking tot het gebruik van een identieke of
gelijkende benaming als rasbenaming dient te worden vergezeld van een geschreven toestemming dat de houder
van het handelsmerk het vrij gebruik van de rasbenaming met betrekking tot het ras niet zal hinderen, zelfs na
het beëindigen van het Communautaire kwekersrecht.

Gebruik van een eigen handelsmerk door een houder van een communautair kwekersrecht
Hoewel het hier gaat over het oudere recht van een derde partij, is het vermeldenswaardig dat artikel 18, lid 1
van de basisverordening het een houder van een communautair kwekersrecht verbiedt om een recht dat is
verleend met betrekking tot een aanduiding die gelijk is aan de rasbenaming (bijvoorbeeld een handelsmerk) te
gebruiken, om te verhinderen dat die benaming voor dat ras vrij zou worden gebruikt. Dit blijft gelden zelfs na de
beëindiging van het communautair kwekersrecht. Overeenkomstig deze bepaling is er geen beletsel voor het
gebruik door de houder van zijn eigen handelsmerk als rasbenaming of onderdeel daarvan.
Geografische aanduiding of oorsprongsbenaming
Net als in het geval van handelsmerken, wordt het gebruik van de rasbenaming niet uitgesloten, tenzij de houder
van een recht op een geografische aanduiding of een oorsprongsbenaming ervoor kiest om zijn rechten ten
aanzien van een rasbenaming uit te oefenen.
Als er sprake is van gelijkenis tussen een rasbenaming en een geografische aanduiding of een
oorsprongsbenaming, is hetzelfde beleid van toepassing als ten aanzien van een gelijkenis tussen een
rasbenaming en een handelsmerk (zie hierboven).
Het niet-gebruik van een handelsmerk
Zolang het handelsmerk geldig is voor de ganse klasse 31, maar het voorstel tot rasbenaming betrekking heeft op
een soort waarvoor de houder het merk niet gebruikt, zal het handelsmerk echter beschouwd worden als een
ouder recht en de houder ervan kan zijn rechten laten gelden. Het gedeponeerd handelsmerk zal daarom in
overweging worden genomen bij het afwegen van het al of niet geschikt zijn van een voorstel tot rasbenaming.
Indien de houder van het recht zijn merk niet gebruikt voor alle of enkele goederen en diensten van de klasse 31
is er voor de aanvrager of een derde partij, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om aan de rechtbank
of aan een instantie bevoegd voor handelsmerken de volledige of gedeeltelijke annulering van het handelsmerk
voor de klasse 31 te vragen.
(a) De UPOV-klassen worden behandeld in de bijlage bij deze Richtsnoeren.
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Artikel 3
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer ze in het algemeen voor de
gebruikers ervan moeilijk als rasbenaming herkenbaar en hanteerbaar is
(artikel 63, lid 3, onder b), van Verordening 2100/94)

Opmerking:
Een voorstel tot rasbenaming is niet geschikt indien de benaming de gebruiker niet toelaat om het als een
rasbenaming te herkennen. Dit is onder andere het geval waar de rasbenaming uitsluitend uit beschrijvende
kenmerken bestaat die kunnen toegeschreven worden aan het ras, in het bijzonder kenmerken of fasen van
expressie die in het technische protocol dat gebruikt wordt voor het OHB-onderzoek van de desbetreffende
soort worden vermeld of kenmerken betreffende de waarde van het ras.
Voorbeeld:





„Gustoso‟ (wat “lekkker‟‟ betekent) voor een fruitboom, „Round Grey‟ (verwijzend
naar de vorm en de kleur van het ras) voor een pompoen ras, „Robust‟ voor een
zoete peper ras, „El Magno‟ (verwijzend naar de grootte van de vruchten van dit
ras) voor een meloen. Deze voorstellen tot rasbenaming bestaan uitsluitend uit
kenmerken en zijn daarom niet geschikt als rasbenaming.
„Smooth‟ is geschikt voor een gerst ras, aangezien dit geen verband houdt met
een eigenschap toegeschreven aan een gerst ras.

Een rasbenaming die enkel bestaat uit een kleur is niet herkenbaar als rasbenaming. Sommige kleuraanduidingen kunnen echter meerdere betekenissen hebben.
Voorbeeld:



„Alba‟, „Blanche‟, „Bianca‟ (wat “wit” betekent) zijn kleuraanduidingen in EU-talen,
maar zijn tevens voornamen. Indien de kleuraanduiding niet misleidend is de
rasbenaming als dusdanig geschikt.

Vele kwekers- en botanische begrippen worden ook beschouwd als bijdragend aan het niet herkenbaar maken
van een rasbenaming als dusdanig.
Voorbeeld:



„F1‟, „Hybrid‟ zijn niet geschikt.

Verzamelnamen worden ook beschouwd als bijdragend aan het niet herkenbaar maken van een rasbenaming,
aangezien zulke rasbenamingen een assortiment van rassen kunnen aanduiden. Dit is in het bijzonder het
geval, waar de rasbenaming de algemene naam van de soort bevat.
Voorbeeld

„Eurocorn‟ voor een maïs ras is niet geschikt. Uitspraak wordt ook in overweging genomen
bij de analyse, zodat „Eurokorn‟ ook niet geschikt is.
„Supreme Cane‟ is niet geschikt voor een suikerriet ras, „Lichtkorn‟ is niet geschikt voor
een rogge ras.
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1.

Een rasbenaming neemt de vorm aan van een 'fantasienaam' of een 'code'.

Opmerking:
Een benaming kan de vorm aannemen van een 'fantasienaam' of een 'code', waarop de hieronder beschreven
regels van toepassing zijn. Bij de indiening van het voorstel voor een rasbenaming moet de aanvrager aangeven
of de voorgestelde benaming een fantasienaam of een code is. Wanneer de aanvrager niets meedeelt over de
vorm van de voorgestelde benaming, wordt deze door het Bureau als fantasienaam aangemerkt. Een benaming
die als code wordt aangegeven, dient als zodanig duidelijk in de lijsten van het Bureau te worden aangegeven
door middel van een voetnoot met de vermelding "in de vorm van een code goedgekeurde rasbenaming".

2.

Een rasbenaming wordt in de volgende gevallen beschouwd voor de gebruikers ervan moeilijk
herkenbaar en hanteerbaar te zijn:
a) wanneer het een “fantasienaam” betreft die:
(i)

uit één enkele letter bestaat;

(ii) een afzonderlijk onderdeel bevat bestaande uit een reeks letters die geen woord vormen dat
uitspreekbaar is in een officiële taal van de Europese Unie, tenzij die reeks letters een
bestaande afkorting vormt, in welk geval een dergelijke afkorting beperkt is tot maximaal twee
reeksen met elk maximaal drie tekens aan elk uiteinde van de benaming;
(iii) een getal bevat, tenzij dit integraal deel uitmaakt van de naam of aangeeft dat het ras tot een
genummerde reeks van door kweekgeschiedenis verwante rassen behoort of zal behoren;
Opmerking:
Geschikte rasbenamingen zouden kunnen zijn Hendrik VIII, Catch 22 of Apollo 11.
(iv) uit te veel woorden of onderdelen bestaat;
Opmerking:
Doorgaans is meer dan vijf woorden en/of onderdelen te veel.
(v) een te lang woord of onderdeel bevat of hieruit bestaat;
(vi) een leesteken of ander teken, een combinatie van hoofdletters en kleine letters (behalve
wanneer de eerste letter een hoofdletter is en de rest van de benaming uit kleine letters
bestaat), een onderschrift, een bovenschrift of een tekening bevat.
b) wanneer het een “code” betreft die:
(i)

uitsluitend uit een of meer getallen bestaat, tenzij dit de gebruikelijke methode is voor het
samenstellen van rasbenamingen, zoals bij inteeltlijnen of dergelijke specifieke rassoorten;

(ii) uit één enkele letter bestaat;
(iii) meer dan tien tekens, hetzij alleen letters, hetzij een combinatie van letters en getallen, bevat;
(iv) meer dan vier afwisselende combinaties van een of meer letters met een of meer getallen
bevat;

Opmerking:
Bijvoorbeeld: 12AB34CD en 123ABCD456 zijn aanvaardbaar, maar 1A2B3 niet.
(v) een leesteken of ander teken, een onderschrift, een bovenschrift of een tekening bevat.
3.

Bij het indienen van een voorstel voor een rasbenaming, moet de aanvrager aangeven of de
voorgestelde benaming is bedoeld als “fantasienaam” of “code”.

4.

Wanneer de aanvrager niets meedeelt over de vorm van de voorgestelde benaming, wordt deze als
fantasienaam aangemerkt.

6/16

Artikel 4
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer ze identiek is aan of kan
worden verward met een rasbenaming waaronder in een lidstaat of een andere staat die lid is
van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten, een ander ras van dezelfde
of van een nauw verwante soort op een officiële rassenlijst is geplaatst of materiaal van een
ander ras in de handel is gebracht, tenzij het andere ras niet meer bestaat en de rasbenaming
ervan geen bijzondere betekenis heeft verkregen.
(artikel 63, lid 3, onder c), van Verordening 2100/94)
Bij het evalueren van de identiteit van, of verwarring met, een rasbenaming van een ander ras is het volgende
van toepassing:
a)

een benaming is op het eerste gezicht ongeschikt indien deze exact dezelfde is als een rasbenaming die
reeds geregistreerd of in gebruik is in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die lid is van de
Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (hierna te noemen "UPOV") voor een ras van
een nauw verwante soort;

b)

"kan worden verward met" wordt beschouwd onder andere betrekking te hebben op een rasbenaming
die in slechts één letter of een accent op letters verschilt van een rasbenaming van een ras van een
nauw verwante soort die op een officiële rassenlijst is geplaatst, zoals hieronder bij e) is gedefinieerd, of
die in de handel is gebracht in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in een staat die
lid is van de UPOV; onverminderd artikel 7 wordt echter een verschil van slechts één letter in een
bestaande afkorting als afzonderlijk onderdeel van een rasbenaming niet als bron van verwarring
beschouwd. In het geval de afwijkende letter zo opvalt dat de benaming duidelijk verschilt van reeds
geregistreerde rasbenamingen, wordt dit evenmin beschouwd als bron van verwarring. Een verschil van
twee of meer letters wordt doorgaans niet als verwarrend beschouwd tenzij die letters gewoon van
plaats wisselen. Een verschil van één cijfer tussen getallen (in het geval een getal is toegestaan in een
fantasienaam) wordt niet als bron van verwarring beschouwd;

Opmerking:
Het wordt aanbevolen om de gratis toegankelijke website CPVO Variety Finder te gebruiken bij de controle van
een voorgestelde rasbenaming om te zien of ze niet identiek is of “kan worden verward met” rasbenamingen
van bestaande rassen van dezelfde soort, of indien van toepassing, dezelfde UPOV-klasse.
Als algemene regel dienen er twee letters verschil te zijn tussen twee rasbenamingen. Nochtans zijn er gevallen
waar 1 letter verschil voldoende is en andere waar 2 letters verschil niet voldoende zijn.
1.

Een letter verschil is voldoende, indien de verschillende letter opvallend is op zulke wijze dat de
rasbenaming duidelijk onderscheidbaar is van een andere rasbenaming. Dit is het geval wanneer de
rasbenaming kort is of wanneer de verschillende letter eerst in de rasbenaming is geplaatst. In alle
gevallen wordt uitspraak als een ondersteunend argument gebruikt.

a)

Waar de rasbenamingen in kwestie kort zijn is er in de meeste gevallen (maar niet in alle)
geen kans op verwarring, zelfs wanneer er slechts één letter verschil is. Als vuistregel worden
woorden bestaande uit minder dan vijf letters door het Comité als kort beschouwd. Wanneer
de ene rasbenaming bestaat uit vijf letters en de andere uit vier letters, dan is de “2 letters
verschil” regel van toepassing.
Voorbeeld:


„Anja‟ <> „Anka‟; „Dati‟<> „Dato‟; ‟Diva‟ <> ‟Dida‟ geschikt: 4 letter woorden,
geen uitspraakkwestie.



„Elsa‟ <> ‟Elza‟; „Fao‟ <> „Faoh‟; „Jaco‟ <> „Jako‟: niet geschikt: zelfde uitspraak
in verschillende EU-landen.
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b)

Er is in de meeste gevallen minder kans op verwarring wanneer de eerste letter verschillend
is. De reden hiervoor is dat het visuele verschil opvallender is dan in gevallen waar de
verschillende letter verborgen in het woord is. Een andere reden is dat de eerste letter in vele
gevallen de uitspraak op een duidelijke manier verandert, dan wanneer de verschillende letter
verborgen in het woord is. Echter, wanneer deze eerste letter geen invloed heeft op de
uitspraak, dan is dit verschil niet voldoende.
Voorbeeld:

c)



„Meagan‟ <> „Reagan‟; „Kinky‟ <> „Binky‟; „Hagar‟ <> „Magar‟ geschikt.



„Anna‟ <> „Hanna‟ niet geschikt: uitspraak hetzelfde, of kan worden verward met
elkaar.

In de gevallen waar rasbenamingen een betekenis hebben kan een verschil van één letter in
zulke mate invloed hebben op deze betekenis dat er geen kans op verwarring is. Die betekenis
kan eveneens een voornaam zijn. Het principe is dat het Bureau steeds de betekenis zal
evalueren. De kweker kan steeds een betekenis die nog niet door het Bureau werd erkend
aanbrengen.
Voorbeeld:



2.

„Power‟ <> „Powder‟ <> „Poker‟; „Ruby‟ <> „Rugby‟; „Topic<> „Tonic‟ geschikt

2 letters verschil kunnen onvoldoende zijn wanneer de uitspraak van de voorgestelde rasbenaming
dezelfde is, of zeer gelijkend op de uitspraak van de bestaande rasbenaming, op zijn minst in enkele
EU-talen, waardoor het voorstel als verwarrend wordt aangemerkt.
Voorbeeld:

document. Use the
Drawing Tools tab to change the formatting
„Aladin‟ <> „Allalin‟; „Azzor‟ <> „Amor‟; „Curletta‟ <> „Curlita‟ geschikt: 2 letters
of the pull quote
text box.]
verschil en een duidelijk fonetisch effect.


„Accord‟ <> ‟Akord‟; „Attac‟ <> „Atak‟; „Estel‟ <> „Estelle‟; „Josefine‟ <> „Josephine‟;
„Krystian‟ <> „Christian‟ niet geschikt: dezelfde of gelijkende uitspraak.

Dit is eveneens het geval wanneer 2 letters eenvoudig van plaats veranderen, tenzij er een duidelijk
verschil in uitspraak is.
Voorbeeld:



„Florina‟ << „Florian‟ geschikt: duidelijk verschil in uitspraak
„Monper‟ <> „Monpre‟ niet geschikt: 2 verschillende letters veranderen enkel van
plaats


3.

Wanneer een bedrijf een rasbenaming voorstelt, die een afkorting van de bedrijfsnaam bevat, dan zal
met deze afkorting geen rekening worden gehouden bij het vaststellen van de geschiktheid van het
voorstel.
Voorbeeld:
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„ES Fabian‟ niet geschikt indien er reeds een rasbenaming „Fabian‟ of „Fabia‟
bestaat. In zulk geval zal het bedrijf afgekort door “ES” worden beschouwd als
onterecht gebruik makend van een bestaande rasbenaming (zie artikel 3.2 a (ii)).



„KWS Valdia‟ niet geschikt indien „Valdia‟ reeds bestaat.



„Solero CL‟ niet geschikt indien „NK Solero‟ reeds bestaat en er geen biologische
relatie tussen beide rassen bestaat; het hoofdbestanddeel “Solero” is hetzelfde en
het toevoegen van een voorvoegsel of achtervoegsel is niet voldoende om
verwarring te voorkomen.


Dezelfde
regel is van toepassing indien de rasbenaming een getal bevat, dat aangeeft dat het ras tot een

genummerde
reeks van een door kweekgeschiedenis verwante rassen behoort of zal behoren

(zie artikel
3.2 (iii)).

Voorbeeld:




„Tomer 79‟ niet geschikt, indien „Tomer‟ reeds bestaat.
„Tomer 79‟ geschikt, indien „Tomeu‟ reeds bestaat.

c)

onverminderd artikel 7, geldt deze bepaling niet ten aanzien van een rasbenaming in de vorm van een
code wanneer ook de rasbenaming waarnaar wordt verwezen een code is. In dat geval volstaat een
verschil van één teken, letter of cijfer om twee codes van elkaar te onderscheiden. Bij het vergelijken
van benamingen in de vorm van codes dienen spaties te worden genegeerd;

d)

een "nauw verwante soort" is een soort die tot dezelfde in de bijlage vermelde categorie of anders tot
hetzelfde botanische geslacht behoort;

e)

een ras dat "niet meer bestaat" is een ras dat niet langer in de handel is;

Opmerking:
"niet meer bestaat"
Zoals reeds vermeld dient hieronder te worden verstaan dat het ras niet meer in de handel verkrijgbaar is. Men
dient te verifiëren of het ras nog op commerciële basis wordt geteeld. Diverse informatiebronnen, ook nietofficiële handelsregisters, kunnen hiertoe worden aangewend. Dat een ras fysiek wel blijft bestaan, verhindert
niet het hergebruik van de benaming, op voorwaarde natuurlijk dat deze geen bijzondere betekenis heeft
verkregen.
f)

“een officieel register van plantenrassen” zal worden beschouwd als een verwijzing naar de Europese
Rassenverkeerslijst van landbouwsoorten of van groentesoorten, of naar elk register dat wordt
samengesteld en aangevuld door het Communautair Bureau voor Plantenrassen, of door een officieel
bestuursorgaan van de Lidstaten van de Unie of van de Europese Economische Gemeenschap, of van
een partij die de UPOV overeenkomst heeft ondertekend.
Aangezien de wet niet eenduidig is hanteert het Bureau het volgende principe: er wordt aangenomen
dat de rasbenaming van een ras dat in een register voor kwekersrecht of in een officiële nationale lijst
voor het in de handel brengen werd geregistreerd voorrang heeft op de rasbenaming van een ras dat
werd voorgesteld, maar nog niet werd geregistreerd.
Indien de rasbenamingen die potentieel met elkaar kunnen verward worden verbonden zijn aan rassen
die de inschrijvingsprocedure nog niet hebben afgerond, wordt de eerste in een officieel
mededelingenblad gepubliceerde rasbenaming geacht voorrang te hebben.
Ten slotte, indien geen van de voorstellen tot rasbenaming werden gepubliceerd heeft de rasbenaming
die eerst werd voorgesteld voorrang.
Het dient te worden opgemerkt dat de CPVO Variety Finder en het project van samenwerking rond
rasbenamingen een efficiënt middel blijkt om voorstellen tot rasbenaming die nog niet werden
gepubliceerd mede te delen: rasbenamingen die onderwerp zijn geweest van een vraag voor advies
(request for advice) van het Bureau worden opgeslagen in de database en beschikbaar gemaakt in de
erop volgende testresultaten.
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g)

een ras waarvan de benaming "geen bijzondere betekenis heeft verkregen": een rasbenaming die ooit in
een officiële rassenlijst is opgenomen en daardoor mogelijk bijzondere betekenis verkregen heeft, zal na
afloop van een periode van tien jaar nadat het ras uit dat register geschrapt is, in ieder geval worden
geacht deze bijzondere betekenis verloren te hebben mits het ras niet op een andere manier bijzondere
betekenis heeft gekregen, bijvoorbeeld door de handel.

Opmerking:

Betekenis verkregen door registratie
Voor een rasbenaming die ooit in een officiële rassenlijst is opgenomen, dient men er doorgaans van uit te gaan
dat deze bijzondere betekenis heeft verkregen. Echter, d)

het verstrijken van een periode van tien jaar nadat het ras uit het register is geschrapt, kan tot de
conclusie leiden dat ondanks de opname van het ras in een rassenlijst, de benaming ervan toch alle
betekenis heeft verloren die het daardoor had verkregen;

Tenzij er buitengewone omstandigheden van toepassing zijn zal het Bureau de tien jarige wachttijd
toepassen. Het dient te worden opgemerkt dat de UPOV Richtsnoeren voor Rasbenamingen in het
algemeen het hergebruik van rasbenamingen ontmoedigt.
Echter, wanneer het ras nooit werd in de handel gebracht en werd ingetrokken voordat het werd
ingeschreven, dan is het gebruik van een rasbenaming die “identiek is” of “kan worden verward met”
mogelijk zonder enige tijdslimiet.
e)

indien een ras gedurende een ongewoon korte periode (bijvoorbeeld enkele dagen) was opgenomen, mag
men er niet van uitgaan dat louter door het feit van die registratie een bijzondere betekenis is ontstaan.

Betekenis die op een andere manier is verkregen
Een ras kan ook door een andere manier dan registratie betekenis verkrijgen, bijvoorbeeld door de handel. Voor
een ras dat nooit geregistreerd is geweest, maar dat wel uitgebreid in de handel is gebracht, dient de betekenis
van de benaming enkel te worden beoordeeld op basis van een waargenomen blijvende invloed van de benaming
in de bedrijfstak.
Het dient te worden opgemerkt dat op dit punt het Bureau commerciële registers heeft opgenomen in zijn
procedures om de geschiktheid van rasbenamingen te testen op overeenkomsten. Regelmatig worden gegevens
over de Nederlandse commerciële registers, die worden bijgehouden door Floricode (instantie voor registratie en
jurering van bloementeelt gewassen in Nederland), KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging van
Bloembollencultuur) en PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van de Universiteit Wageningen), ontvangen.

Artikel 5
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer ze identiek is aan of kan
worden verward met andere benamingen die algemeen bij het in de handel brengen van
goederen worden gebruikt of waarvan op grond van andere rechtsvoorschriften het gebruik
voorbehouden is
(artikel 63, lid 3, onder d), van Verordening 2100/94)
Als benamingen die algemeen bij het in de handel brengen van goederen worden gebruikt of waarvan op grond
van andere rechtsvoorschriften het gebruik voorbehouden is, gelden meer in het bijzonder:
a)

namen van munteenheden of met maten en gewichten verband houdende termen;

b)

uitdrukkingen die op grond van wettelijke voorschriften uitsluitend voor de daarin aangegeven
doeleinden mogen worden gebruikt.
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Opmerking:
Uitdrukkingen die een element bevatten dat op grond van wettelijke voorschriften uitsluitend voor de daarin
aangegeven doeleinden mag worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld een naam of een afkorting van een internationale
organisatie die geen handelsmerkbescherming geniet overeenkomstig een internationale conventie (zie
artikel 6ter, lid 1, onder b), van de Conventie van Parijs).
Een ander voorbeeld is Verordening (EG) Nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten. In het bijzonder, overeenkomstig artikel 23.1 van deze Verordening,

1. In de zin van deze Verordening worden producten geacht producten te zijn waarop termen voorkomen die
verwijzen naar de biologische productiemethode, wanneer die producten, de ingrediënten ervan of de bij de
productie gebruikte voedermiddelen in de etikettering, de reclame of de handelsdocumenten worden beschreven
in termen die de koper doen aannemen dat de producten, ingrediënten of voedermiddelen geproduceerd zijn
overeenkomstig de in deze verordening vervatte regels. Met name mogen de termen vermeld in de bijlage en de
afleidingen of verkleinwoorden daarvan, zoals “bio” en “eco” in de hele Gemeenschap en in elke taal van de
Gemeenschap afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt voor de etikettering van en de reclame voor een
product dat voldoet aan de voorschriften die bij of krachtens deze Verordening zijn vastgesteld.
Artikel 6
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer ze in een van de lidstaten
aanstootgevend kan zijn of strijdig is met de openbare orde
(artikel 63, lid 3, onder e), van Verordening 2100/94)
Onder dit punt vallen namen van weerzinwekkende personen uit de moderne geschiedenis en woorden met een
aanstootgevende of beledigende betekenis in een taal van de EU.
Artikel 7
Er is een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer ze misleidend kan zijn of
verwarring kan veroorzaken met betrekking tot de eigenschappen, de waarde of de identiteit
van het ras, of de identiteit van de kweker of enige andere partij in de procedure
(artikel 63, lid 3, onder f), van Verordening 2100/94)
Een rasbenaming wordt geacht misleidend te zijn of verwarring te veroorzaken, wanneer die benaming:
a)

ten onrechte de indruk wekt dat het ras bijzondere eigenschappen of een bijzondere waarde heeft;
Opmerking:
Regelmatig worden beschrijvende kenmerken aangeduid of gesuggereerd in een rasbenaming. Zulke
aanduidingen of suggesties zijn niet geschikt indien ze niet kunnen worden toegekend aan het ras, in
het bijzonder indien de kenmerken worden vermeld in het technische OHB-protocol voor de
desbetreffende soort en ze niet overeen komen met de beschrijving die werd opgesteld voor het ras.
Het dient echter te worden ingeschat of het aangeduide kenmerk aanleiding kan geven om de
gebruiker te misleiden. Bijvoorbeeld „Blue Star‟ kan beschouwd worden als misleidend voor een
sierplant indien de bloemkleur niet blauw is, terwijl dit niet het geval is voor een suikerbiet ras.
Bij het vaststellen van dit aspect dient ook te worden overwogen hoe herkenbaar het kenmerk is. Voor
een sierplant met purperen bloemen is „Blue Star‟ niet geschikt, noch „Bluestar‟. Echter, „Blustar‟ is
geschikt aangezien er wordt van uit gegaan dat het woord “blue” niet langer herkenbaar is als
dusdanig.
Tevens kunnen woorden die kenmerken aanduiden een andere betekenis hebben. Een kleuraanduiding
dient in elk geval niet misleidend te zijn m.b.t. tot de kenmerken opdat de rasbenaming goedgekeurd
zou kunnen worden.
Voorbeeld:



„Early Renet‟ niet geschikt voor een appel ras indien het geen vroeg ras is of een
vroeger ras dan het bestaande ras „Renet‟.
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b)

ten onrechte de indruk wekt dat het ras verwant is aan of ontstaan is uit een bepaald ander ras;
Opmerking:
1.

De valse indruk dat een ras verband houdt met of afgeleid is van een ander specifiek ras ontstaat
in het bijzonder wanneer rasbenamingen woorden gemeen hebben. Deze regel is niet van
toepassing of beschrijvende woorden, bijvoeglijke naamwoorden of verzamelnamen. Een woord
wordt beschouwd als verzamelnaam indien het reeds door meerdere kwekers voor verschillende
rassen van dezelfde soort zonder dat er een biologische relatie bestaat werd gebruikt. Rassen
worden verondersteld om een biologische relatie met elkaar te hebben indien ze van dezelfde
aanvrager komen.

Voorbeeld:



„California Sunset‟ niet geschikt indien Sunset reeds bestaat voor enkel één ras of
een serie van rassen van dezelfde kweker en er geen biologische relatie tussen
beide rassen bestaat.



„Chipper‟ <> „Beacon Chipper‟; „Delight <> „Summer Delight‟; „Rio Colorado‟ <>
„Rio Grand Russet‟; „Island Sunshine‟ <> „Andean Sunshine‟ niet geschikt indien
er geen biologische relatie tussen deze rassen is en het gemeenschappelijke woord
niet gebruikt wordt voor andere rassen van een andere kweker.



„All Star‟; „Red Star‟; „Misca Yellow‟ terwijl „Misca Star‟ bestaat: alle rassen die de
woorden “misca” en “star” bevatten zijn enkel geschikt indien er een biologische
relatie bestaat met „Misca Star‟ of er bestaan reeds rassen van andere kwekers die
de woorden “misca” of “star” bevatten.



„Allstar‟ <> „Star‟: het aaneen schrijven van woorden verandert niets aan de
situatie, zolang het toegevoegde woord nog steeds herkenbaar is.



„Buffy Ball‟ terwijl „Ice Ball‟, „Eight Ball‟, „Summer Ball‟, „Ball Bicolor‟, „One Ball‟
bestaan en door verschillende kwekers werden geregistreerd. „Buffy Ball‟ wordt
geschikt bevonden, omdat het woord “ball” beschouwd wordt als een
verzamelnaam en niet voorbehouden is aan één kweker.



2.

„May Hero‟ <> „May‟: het perzikenras „May Hero‟ maakt deel uit van een serie die
door een Amerikaanse kweker werd gekweekt, maar er bestaan andere rassen met
samengestelde rasbenamingen die het woord “misca” bevatten en die door andere
kwekers werden gekweekt. Het voorstel is geschikt.
Hetzelfde is van toepassing wanneer een samengestelde rasbenaming bestaat uit voornamen.

Voorbeeld:


„Maria Sarah‟ terwijl „Maria‟ reeds bestaat; „Jean Pierre‟ terwijl „Jean‟ reeds bestaat.

c)

op zodanige wijze naar een specifieke eigenschap of waarde verwijst dat daardoor ten onrechte de
indruk ontstaat dat uitsluitend dat ras deze eigenschap of waarde bezit, terwijl deze ook eigen kunnen
zijn aan andere rassen die tot dezelfde soort behoren;

d)

doordat ze lijkt op een bekende handelsnaam, die echter geen gedeponeerd handelsmerk of
rasbenaming is, de indruk wekt dat het om een ander ras gaat of misleidend is ten aanzien van de
identiteit van de aanvrager, de voor de instandhouding van het ras verantwoordelijke persoon of de
kweker;
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Opmerking:
Dit is in het bijzonder het geval bij series. Indien een kweker een serie rassen „Cherry Reagan‟, „Cream
Reagan‟, „Sweet Reagan‟, „Yellow Reagan‟ heeft, dan kan een andere kweker zijn ras van hetzelfde
soort niet benoemen naar deze welbekende ex-president van de VSA, tenzij er een biologische relatie
bestaat met de reeds bestaande rassen.

e)

geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
(i) woorden in de vergelijkende of overtreffende trap;

Opmerking:
Rasbenamingen worden beschouwd in hun mogelijke figuratieve betekenis bij het bepalen of ze al dan
niet comparatieven of superlatieven zijn.
Voorbeeld:


„Margareta Improved‟ is een comparatief indien het ras „Margareta‟ bestaat.
„Duettop‟ wordt beschouwd als superlatief indien „Duet‟ bestaat. Deze voorstellen
zijn niet geschikt.



„Crème de la Crème‟, „Excellent‟, „Best of British‟, „First Price‟, „Fuji Supreme‟, „Mister
Perfect‟, „Perfection‟, „Summit‟, „Superior‟, „Exceptional‟, „Hyper‟ worden beschouwd
als superlatieven en daarom niet geschikt.

(ii) de botanische of gebruikelijke naam van een soort binnen dezelfde UPOV-gewassector als het
ras, waarbij de UPOV-gewassectoren landbouwgewassen, sierplanten en bosbouwsoorten,
groenten en fruit zijn;
Opmerking:
Bijvoorbeeld: primula is niet geschikt indien het wordt gebruikt als deel van een rasbenaming voor een
sierplant. Echter, zulke benamingen kunnen ook voornamen zijn, zoals Veronica of Iris. In dat geval zijn ze
geschikt als rasbenamingen. Zulke benamingen kunnen ook kleuraanduidingen zijn, zoals Rose, Orange,
Lilac, Lavender of Fuchsia. In dat geval zijn ze geschikt als deel van een rasbenaming op voorwaarde dat de
kleuraanduiding niet misleidend is. Zulke benamingen zijn ook geschikt wanneer ze een andere betekenis
hebben, zoals Cosmos.
Het dient te worden opgemerkt dat geslacht- en soortnamen dienen te worden begrepen als botanische
namen.
(iii) de naam van een natuurlijke of rechtspersoon, of een verwijzing naar die persoon, die
misleidend is ten aanzien van de identiteit van de aanvrager, de voor de instandhouding van
het ras verantwoordelijke persoon of de kweker;
Opmerking:
Bedrijven kunnen voor hun identificatie binnen rasbenamingen een afkorting gebruiken. Dit wordt
mogelijk gemaakt door hoger vermeld artikel 3.2 a (ii). Het dient te worden opgemerkt dat de
gevestigde afkorting om bedrijf A te identificeren niet door bedrijf B voor rasbenamingen van rassen
die niet door bedrijf A werden gekweekt kan worden gebruikt. Indien meerdere bedrijven betrokken
zijn bij het kweken van hetzelfde ras, dan is de gevestigde afkorting van eender welk van deze
bedrijven geschikt als deel van de rasbenaming.
Voorbeeld:


Ras „ABC Ambition‟ geregistreerd met DEF als kweker. ABC is de naam van het
bedrijf dat de licentie voor het in de handel brengen van dit ras, wat eigendom van
DEF blijft. “ABC” is niet geschikt als deel van de rasbenaming, aangezien dit bedrijf
niet de kweker, noch de rechtverkrijgende.

13/16

(iv) een geografische naam die misleidend kan zijn voor het publiek wat betreft de kenmerken of
waarde van het ras.

Opmerking:
In het algemeen zijn namen van steden en landen geschikt als rasbenaming.
Indien het voorstel tot rasbenaming een geografische aanduiding is en de soort van dit ras massaal
wordt verbouwd in de regio die door de geografische aanduiding wordt aangeduid, dan is het voorstel
enkel geschikt indien het ras in deze regio werd gekweekt.
Voorbeeld:



„Castilla‟ voor een peper ras. De regio van Castilla y León (Spanje) en in het
bijzonder Fresno de la Vega kweekt traditioneel peper die bekend staat als
“pimiento morrón”. Het voorstel is niet geschikt, aangezien het ras niet afkomstig is
van deze regio en deze regio bekend is voor zijn peper rassen.

Artikel 8
Voorts is er een beletsel voor de vaststelling van een rasbenaming wanneer, met betrekking
tot een ras dat reeds in een officiële rassenlijst is opgenomen:
(a) in een van de lidstaten
(b) in een lidstaat van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten, of
(c) in een andere staat waarvoor bij besluit van de Gemeenschap is bepaald dat de rassen er
worden geëvalueerd overeenkomstig voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de
voorschriften die zijn vastgesteld in de richtlijnen inzake de gemeenschappelijke
rassenlijsten,
en waarvan materiaal voor commerciële doeleinden in de handel is gebracht, indien de
voorgestelde rasbenaming afwijkt van de rasbenaming die daar in de lijst is opgenomen of
wordt gebruikt, tenzij deze laatste het voorwerp is van een beletsel in de zin van lid 3
artikel 63, lid 4, van Verordening 2100/94
Indien er sprake is van een beletsel in de zin van lid 3, dient het Bureau een synoniem te creëren.

"Officiële rassenlijst"
Een "officiële rassenlijst" moet worden begrepen als een verwijzing naar de gemeenschappelijke rassenlijst voor
landbouwgewassen of voor groentegewassen dan wel een register dat wordt samengesteld en bijgehouden door
het Communautair Bureau voor Plantenrassen of door een officiële instelling van de lidstaten van de
Gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte of van een staat die lid is van UPOV.

Opmerking:
In de sector van de sierplanten zijn gecommercialiseerde rassen soms ingeschreven in commerciële
registers, zoals deze die door Floricode (instantie voor registratie en jurering van bloementeelt
gewassen in Nederland), KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur) en PPO
(Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van de Universiteit Wageningen) worden bijgehouden. Het
Bureau onderzoekt voor rassen die worden aangemeld voor Communautair kwekersrecht of ze dezelfde
rasbenaming dragen zoals vermeld in deze registers, indien ze reeds in de handel werden gebracht.

Angers, 28 november 2012
U. von Kröcher
Chairman of the Administrative Council
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BIJLAGE
NAUW VERWANTE SOORTEN
"Nauw verwant" zoals nader aangeduid in Artikel 63(2(c) van Verordening (EG) Nr. 2100/94 van de Raad en
waarnaar in Artikel 4(d) van deze Richtsnoeren wordt verwezen dient de volgende betekenis te hebben:
a) Als algemene regel, voor geslachten en soorten die niet worden behandeld in deze lijst van klassen in deze
bijlage, een geslacht wordt beschouwd als zijnde een klasse
b) Indien er meer dan één klasse binnen een geslacht is, is de lijst van klassen van Deel 1 hieronder van
toepassing.
c) Indien klassen tot meer dan één geslacht behoren, is de lijst van klassen van Deel 2 hieronder van toepassing.

Deel I

Klassen binnen een geslacht
Klassen

Botanische namen

Klasse 1.1:

Brassica oleracea

Klasse 1.2:

Brassica anders dan Brassica oleracea

Klasse 2.1:

Beta vulgaris L.. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Klasse 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L.
var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Klasse 2.3:

Beta anders dan de klassen 2.1 and 2.2.

Klasse 3.1:

Cucumis sativus

Klasse 3.2:

Cucumis melo

Klasse 3.3:

Cucumis anders dan de klassen 3.1 and 3.2

Klasse 4.1:

Solanum tuberosum L.

Klasse 4.2:

Tomaat & Tomaat wortelstokken:
o Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)
o Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)
o Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)
o Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M.
Rick et al.)
o Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C.
H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)
o Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal)
(Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)
o Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy)
o Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)
o Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon
racemigerum Lange)
en hybrieden tussen deze soorten.

Klasse 4.3:

Solanum melongena L.

Klasse 4.4:

Solanum anders dan de klassen 4.1, 4.2 and 4.3
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Deel II

Klassen die meer dan één geslacht bevatten
Klassen

Botanische namen

Klasse 201:

Secale, Triticale, Triticum

Klasse 202:

Megathyrsus, Panicum, Setaria, Steinchisma

Klasse 203*:

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum and Poa

Klasse 204*:

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klasse 205:

Cichorium, Lactuca

Klasse 206:

Petunia and Calibrachoa

Klasse 207:

Chrysanthemum and Ajania

Klasse 208:

(Statice) Goniolimon, Limonium, Psylliostachys

Klasse 209:

(Waxflower) Chamelaucium, Verticordia

Klasse 210:
Klasse 211:

Jamesbrittania and Sutera
Edible Mushrooms
o Agaricus
o Agrocybe
o Auricularia
o Dictyophora
o Flammulina
o Ganoderma
o Grifola
o Hericium
o Hypsizigus
o Lentinula
o Lepista
o Lyophyllum
o Meripilus
o Mycoleptodonoides
o Naematoloma
o Panellus
o Pholiota
o Pleurotus
o Polyporus
o Sparassis
o Tricholoma

Klasse 212:

Verbena L. and Glandularia J.F.Gmel.

*Klassen 203 and 204 zijn niet uitsluitend op basis van nauw verwante soorten opgesteld.
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