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1.
Inleiding door Bart Kiew

iet, voorzitter van het CBP

• Het kwekersrechtsysteem van het Communautair Bureau voor
plantenrassen (CBP)

Zoals blijkt uit de statistieken in dit jaarverslag is het aantal aanvragen in 2002 gestegen
in vergelijking met het jaar daarvoor. Het Communautair Bureau voor plantenrassen
(„het Bureau”) heeft 2 223 aanvragen ontvangen. Dit hoge aantal — in de begroting
was uitgegaan van in totaal 2 000 aanvragen — is een van de oorzaken van een over-
schot van circa 1,1 miljoen euro in de jaarrekening van 2002. Meer aanvragen hebben
hogere inkomsten uit aanvraagrechten tot gevolg. Een andere oorzaak van het posi-
tieve resultaat is dat de levensduur van beschermde rassen veel langer is dan verwacht
werd op het moment dat de hoogte van de jaarlijkse rechten werd vastgesteld. Deze
rechten vormen een belangrijk deel van de inkomsten van het Bureau.

De meevaller is niet alleen te danken aan hogere inkomsten. Voor de meeste begro-
tingslijnen lagen de uitgaven aanmerkelijk lager dan was begroot.

Naast de gebruikelijke activiteiten hebben in het verslagjaar de volgende onderwerpen
de bijzondere aandacht van de medewerkers van het CBP gevraagd: wijziging van het
vergoedingensysteem, voorbereiding op de uitbreiding van de EU, invoering van de
CBP-subsidieregeling, voorbereiding van een nieuw financieel reglement en het
opstellen van testprotocollen.

• Wijziging van het vergoedingensysteem

De voornaamste elementen van het voorgestelde systeem zijn als volgt.

• De hoogte van de aanvraagrechten wordt gehandhaafd op 900 EUR.

• De kosten van DUS-tests die namens het Bureau worden uitgevoerd zullen voor
85 % worden gedekt door de onderzoeksrechten.

• Er zal een uniform jaarlijks recht, één tarief voor alle soorten beschermde planten-
rassen, ongeacht hun ouderdom, worden ingevoerd om die kosten van het
communautaire systeem te dekken die niet uit andere bronnen worden vergoed.

• Teneinde de financiële reserve van het Bureau te verkleinen zal de hoogte van zowel
het onderzoeksrecht als het jaarlijks recht gedurende drie jaar worden vastgesteld
op een niveau dat lager ligt dan hun structurele niveau.

Vertegenwoordigers van de kwekersverenigingen hebben ingestemd met de opvat-
tingen die aan de voorstellen ten grondslag liggen. De Commissie is er voorstander van
de verordening inzake de aan het CBP te betalen rechten te wijzigen in de richting die
de raad van bestuur heeft aangegeven.



• Uitbreiding van de EU

Het Bureau heeft zich op verschillende niveaus voorbereid op de toetreding van tien
nieuwe lidstaten tot het systeem van communautaire bescherming voor kweekproducten.

De raad van bestuur heeft vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten uitgenodigd
een deel van zijn vergadering van juni 2002 in Wenen bij te wonen. Bij deze gelegen-
heid is een presentatie gehouden over de werkzaamheden van het Bureau.

Medewerkers van het Bureau nemen deel aan een beoordeling, op initiatief van de
Europese Commissie, van onder meer de nationale kwekersrechtsystemen en de tech-
nische infrastructuur voor het testen van plantenrassen in de kandidaat-lidstaten. Op
basis van deze beoordeling zal het Bureau een voorstel formuleren over het opnemen
van onderzoeksbureaus in deze landen in het netwerk van onderzoeksbureaus die voor
het Bureau werken.

Medewerkers van het CBP hebben met vertegenwoordigers van kwekersverenigingen
en de diensten van de Commissie overlegd over juridische aspecten van de uitbreiding
van het communautaire kwekersrechtsysteem.

• De CBP-subsidieregeling

Tijdens zijn vergadering in maart 2002 heeft de raad van bestuur de voorwaarden vast-
gesteld voor deelname van het Bureau in de kosten van onderzoeks- en ontwikke-
lingsprojecten en in de kosten die verbonden zijn aan de instandhouding van de refe-
rentieverzamelingen.

Het CBP heeft in dit kader diverse subsidieaanvragen ontvangen. Op advies van zijn
interne commissie en van externe adviseurs is om diverse redenen voor geen enkel
projectvoorstel een financiële bijdrage verleend. Sommige voorstellen waren niet goed
uitgewerkt; andere betroffen fundamenteel onderzoek, bij weer andere ontbrak het
aan coördinatie van het voorgestelde project met bestaande projecten in andere EU-
landen. In dit eerste jaar dat de regeling van kracht was, viel het weliswaar te
verwachten dat de toepassing ervan op enige problemen zou stuiten. Niettemin was
dit toch een teleurstellend resultaat voor alle betrokkenen. De in dit jaar opgedane
ervaring kan evenwel beschouwd worden als deel van een leerproces, zowel voor het
Bureau als voor de aanvragers. Om herhaling te voorkomen heeft het Bureau echter
richtsnoeren opgesteld voor het indienen van subsidieaanvragen. Ik verwacht dat in
2003 meer aanvragen zullen worden gehonoreerd dan dit jaar.

• Een nieuw Financieel Reglement

In 2002 is een nieuw Financieel Reglement van de Raad van toepassing op de alge-
mene begroting van de Europese Gemeenschappen vastgesteld. Afschaffing van de
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Het herenhuis Bordeaux-Montrieux,
zetel van het Bureau in Angers
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iet, voorzitter van het CBP

functie van financiële controle, invoering van een interne audit en versterking van de
rol van het Europees Parlement als begrotingsautoriteit van de agentschappen die
subsidie uit de algemene begroting ontvangen, zijn enkele belangrijke elementen in de
nieuwe verordening.

Omdat het CBP kostendekkend wordt geëxploiteerd is het reglement niet rechtstreeks
op het Bureau van toepassing. Dit betekent dat het Europees Parlement geen recht-
streekse verantwoordelijkheid draagt voor het financieel beheer van het Bureau. De raad
van bestuur blijft de begrotingsautoriteit van het CBP. Andere elementen, zoals de
nieuwe functie van interne audit, moeten echter worden opgenomen in een nieuw
financieel reglement voor het Bureau. De raad van bestuur heeft besloten gebruik te
maken van een externe controleur indien de interne controleur van de Commissie niet
in staat is zijn werkzaamheden ook ten behoeve van het Bureau te verrichten.

• Testprotocollen

De technische onderzoeken die namens het Bureau worden uitgevoerd dienen in over-
eenstemming te zijn met de door de raad van bestuur aangenomen testprotocollen.
Deze protocollen zijn gebaseerd op de richtsnoeren die zijn vastgesteld in het kader
van de Internationale Unie voor de bescherming van kweekproducten (UPOV), maar
aangepast aan de specifieke behoeften van het communautaire kwekersrechtsysteem.
Recente wetgeving van de Commissie legt de lidstaten de verplichting op rekening te
houden met de eigenschappen die in de desbetreffende protocollen van het CBP
omschreven staan wanneer het gaat om onderzoek in het kader van opneming van
kwekersrechten in de gemeenschappelijke lijsten van landbouw- en groentegewassen.

Rest mij al diegenen die hebben bijgedragen aan de prestaties van het CBP te danken
voor hun grote inzet.

Bart Kiewiet
Voorzitter van het CBP





Ik wil om te beginnen als blijk van erkenning voor hun toewijding een woord van dank
richten tot de voorzitter, de afdelingshoofden en al diegenen die zich in 2002 hebben
ingezet voor het Communautair Bureau voor plantenrassen. Zij hebben allemaal bijge-
dragen tot het slagen van het communautair systeem voor de bescherming van
kwekersrechten. Dat succes is voor een deel in aantallen uit te drukken: er worden elk
jaar meer aanvragen ingediend en meer dan 8 000 variëteiten genieten thans via dit
systeem bescherming.

Van de belangrijke gebeurtenissen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan
verdienen de volgende bijzondere vermelding.

• Het CBP heeft zich de inspanning getroost om het systeem waarvoor het verant-
woordelijkheid draagt in de nieuwe lidstaten te implementeren. Dat is een heel
belangrijk initiatief, en niet alleen voor het intern functioneren van het systeem of
om administratieve redenen. De uitbreiding zal namelijk belangrijke gevolgen
hebben — zowel voor de huidige als voor de toekomstige gebruikers van het
systeem.

• Er is een groot aantal protocollen ontwikkeld voor het technisch onderzoek. Aan de
hand daarvan kan een aanzienlijk aantal van de soorten die voor het werk van het
CBP van het grootste belang zijn, onderzocht worden. Het gaat hier om docu-
menten die met de grootst mogelijke zorg zijn opgesteld: ze vormen immers de
hoeksteen van het communautaire systeem. Ze zijn ook heel belangrijk voor een
hele reeks landbouw- en groentegewassen, omdat de door ons ontwikkelde richt-
snoeren gebruikt kunnen worden in het kader van het door de nationale autori-
teiten uitgevoerde onderzoek naar de onderscheidende kenmerken, de homogeni-
teit en stabiliteit van nieuwe rassen van voornoemde gewassen. Heel belangrijk is
volgens mij ook het besluit van de raad van bestuur om het groene licht te geven
voor de aanvang van het voorbereidende werk voor een database voor het veri-
fiëren van de rasbenamingen. Eenmaal gereed kan die database van groot nut zijn,
niet alleen voor het CBP, maar ook voor de diverse nationale registratiediensten en
de gebruikers.

• De raad van bestuur heeft ook besloten een voorstel in te dienen tot wijziging van
de verordening betreffende de verschuldigde rechten. Dat zal belangrijke gevolgen
hebben voor het functioneren van het systeem en daarmee dus ook voor de gebrui-
kers. Deze maatregel was bedoeld om het systeem toegankelijker te maken voor al
degenen voor wie het bedoeld is, en verder om de reserves die het CBP gedurende
de implementatie- en consolidatiefase van het systeem heeft geaccumuleerd af te
bouwen. Eén van de onderliggende ideeën van het communautair systeem voor de
bescherming van kwekersrechten is dat zo veel mogelijk belanghebbenden er
gebruik van moeten kunnen maken. Het CBP en de raad van bestuur hechten dus
groot belang aan de toegankelijkheid van het systeem. Telkens wanneer dat nodig

2. VOORWOORD VAN 
CARLOS PEREIRA GODINHO,
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR
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blijkt te zijn, wordt het systeem bijgesteld. Zo wordt het steeds aantrekkelijker, ook
als het gaat om de kosten.

• De raad van bestuur van het CBP heeft op basis van een voorstel van ESA ook
besloten elk jaar een vergadering te organiseren met kwekersverenigingen uit de
gehele Unie. Daarmee wordt beoogd de contacten tussen de raad en de gebruikers
van het CBP te bevorderen. We proberen de diensten van het CBP steeds te verbe-
teren en dit initiatief zou voor dat doel wel eens heel nuttig kunnen blijken te zijn.

• Tot slot wil ik graag wijzen op een ontwikkeling die vanwege haar aard wellicht
onopgemerkt zou zijn gebleven, maar voor het functioneren van dit Bureau wel
degelijk van groot belang is. Ik doel nu op de herbenoeming van mevrouw Winkler
tot voorzitter van de Kamer van beroep van het CBP (na een vergelijkend onder-
zoek) en de benoeming van de heer Millet tot vice-voorzitter. Ik wil mevrouw
Winkler en de heer Millet namens de raad van bestuur bedanken voor het feit dat
ze zich voor deze functies kandidaat hebben willen stellen en ik wens hen veel
succes bij de belangrijke opdracht die hun is toevertrouwd.

Tot slot wil ik mijn collega’s in de raad van bestuur bedanken voor hun inzet en bereid-
heid tot samenwerking. Zonder die inzet en teamgeest zou de raad zich beslist niet zo
goed van zijn taak hebben kunnen kwijten.

Carlos Pereira Godinho
Voorzitter van de raad

van bestuur

Pelargonium DUS-tests



Op 27 april 1995 zijn de materiële en procedurele delen van Verordening (EG)
nr. 2100/94 van de Raad („de basisverordening”) in werking getreden waarbij een
systeem van communautaire bescherming voor kweekproducten werd ingevoerd.
Vóór deze datum moest een kweker die een nieuw ras wilde beschermen op het gehele
grondgebied van de Europese Unie in elke lidstaat afzonderlijke aanvragen indienen.
Nu kan een kweker door middel van één enkele aanvraag bij het Communautair
Bureau voor plantenrassen bescherming voor kweekproducten krijgen waarmee hij
exclusieve exploitatierechten voor dit ras in de gehele EU heeft.

Het is niet de bedoeling dat dit nieuw systeem de nationale systemen gaat vervangen
of zelfs harmoniseren. Het is bedoeld als alternatief naast de bestaande nationale
systemen. Het is dan ook onmogelijk dat de eigenaar van een ras tegelijkertijd houder
van een communautair en van een nationaal kwekersrecht voor dit ras is. Als er reeds
een communautair kwekersrecht bestaat voor een ras, heeft een voor dit ras verleend
nationaal recht of octrooi geen gevolg. Indien een communautair kwekersrecht wordt
verleend voor een ras waarvoor reeds een nationaal kwekersrecht of octrooi is verleend,
wordt het nationale kwekersrecht of het octrooi tijdens de geldigheidsduur van het
communautaire kwekersrecht buiten werking gesteld.

Bij ontvangst van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht moet het Bureau
vaststellen of het ras nieuw is en voldoet aan de criteria van onderscheidbaarheid,
homogeniteit en bestendigheid (de zogenoemde DUS-criteria: Distinctness, Unifor-
mity en Stability). Het Bureau kan ervoor zorgen dat door de bevoegde bureaus in de
lidstaten of andere geschikte organen buiten de Europese Unie een technisch onder-
zoek wordt uitgevoerd waaruit moet blijken dat aan de DUS-criteria wordt voldaan. Ter
voorkoming van onnodig dubbel werk kan het Bureau, als een technisch onderzoek
voor een ras wordt of reeds is uitgevoerd voor officiële doeleinden, onder bepaalde
voorwaarden de resultaten van dit onderzoek accepteren.

Eenieder kan binnen een bepaald tijdsbestek schriftelijk bezwaar maken tegen de verle-
ning van een communautair kwekersrecht. Bezwaar kan alleen worden gemaakt op
grond van de overweging dat niet is voldaan aan de in de artikelen 7 tot en met 11 van
de basisverordening vervatte criteria (van onderscheidbaarheid, homogeniteit, besten-
digheid en nieuwheid of met betrekking tot het doen gelden van aanspraak) of omdat
een van de in artikel 63 genoemde beletsels voor een voorgestelde rasbenaming
aanwezig zou zijn. Degene die bezwaar maakt, is partij in de procedure tot verlening
van het communautair kwekersrecht en heeft toegang tot alle relevante documenten.

Behalve in twee specifieke gevallen waarin tegen een beslissing van het Bureau recht-
streeks beroep kan worden aangetekend bij het Europees Hof van Justitie, wordt een
beroep tegen een dergelijke beslissing behandeld door een Kamer van beroep,
bestaande uit een door de Raad van de EU benoemde voorzitter en twee leden die door
de voorzitter zijn geselecteerd uit een door de raad van bestuur opgestelde lijst.
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Eenieder kan beroep aantekenen tegen een beslissing die tot hem gericht is of die
weliswaar tot een ander gericht is maar ook hem rechtstreeks en individueel raakt. Na
het beroep te hebben onderzocht, kan de Kamer van beroep de bevoegdheden van
het Bureau uitoefenen of de zaak terugverwijzen naar het Bureau, dat aan de beslissing
van de Kamer van beroep gebonden is. Tegen de beslissingen van de Kamer van
beroep kan in cassatie worden gegaan bij het Europese Hof van Justitie.

De tabel in bijlage 1 geeft een overzicht van het aantal beroepen die tot op heden bij
het CBP zijn aangetekend alsmede de besluiten van de Kamer van beroep.

Wanneer een communautair kwekersrecht is verleend, blijft het 25 jaar geldig. Voor
rassen van aardappelen, wijnstokken en bomen is de geldigheidsduur 30 jaar. Deze
perioden kunnen door communautaire wetgeving met nog eens vijf jaar worden
verlengd wanneer het gaat om specifieke soorten of gewassen. Een communautair
kwekersrecht heeft als rechtsgevolg dat voor een aantal activiteiten met betrekking tot
componenten of oogstmateriaal van het nieuwbeschermde ras de goedkeuring vereist
is van de houder, die daaraan tevens voorwaarden en beperkingen kan verbinden. Bij
inbreuk op een communautair kwekersrecht heeft de houder het recht een civielrech-
telijke procedure in te stellen tegen de persoon die zich hieraan schuldig heeft
gemaakt.

De registers, die open staan voor inzage van het publiek, bevatten gegevens over alle
ontvangen aanvragen en alle door het Bureau verleende communautaire kwekers-
rechten. Deze gegevens worden, naast andere informatie, eveneens opgenomen in het
Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen, dat om de twee
maanden verschijnt.

Alstroemeria DUS-tests Lilium DUS-tests



Het Bureau staat onder het gezag van een raad van bestuur die is samengesteld uit een
vertegenwoordiger van iedere lidstaat, een vertegenwoordiger van de Europese
Commissie alsmede hun plaatsvervangers.

De raad van bestuur controleert de werkzaamheden van het Bureau. De raad is met
name verantwoordelijk voor de bestudering van het verslag over de werkzaamheden
van de voorzitter, de goedkeuring van de begroting van het Bureau en het verlenen
van kwijting aan de voorzitter voor de uitvoering van de begroting. Daarnaast kan de
raad van bestuur adviezen verstrekken, voorschriften inzake de werkmethodes van het
Bureau vaststellen en richtsnoeren opstellen met betrekking tot de technische onder-
zoeken, de comités van het Bureau en zaken van algemeen belang.

De raad van bestuur is in 2002 viermaal bijeengekomen, te weten op 26 en 27 maart,
17 en 18 juni, 5 september en 30 en 31 oktober. De vergadering van juni vond op
uitnodiging van de Oostenrijkse autoriteiten in Wenen plaats naar aanleiding van de
samenvoeging van verscheidene nationale organisaties voor het toezicht op levens-
middelen in één nieuw agentschap, en de verkiezing van de nieuwe Oostenrijkse vice-
voorzitter, de heer Heinz-Peter Zach. De vergadering in Wenen werd afgesloten met
een buitengewone zitting waarbij vertegenwoordigers van alle kandidaat-lidstaten
aanwezig waren.

Tijdens de vergadering van 26 en 27 maart werd de jaarrekening van het begrotings-
jaar 2001 gepresenteerd, evenals de ontwerp-begroting voor 2003. De leden van de
raad van bestuur verleenden de voorzitter van het Bureau kwijting voor de uitvoering
van de begroting van 2000. Tevens hechtten zij hun goedkeuring aan de richtsnoeren
voor de medefinanciering door het CBP van de kosten voor het onderhouden van de
referentieverzamelingen, alsmede aan de richtsnoeren inzake door het CBP te ver-
strekken subsidies voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Verder werden tijdens deze vergadering verschillende belangrijke dossiers behandeld:

— de financiering van technische onderzoeken. In dit verband ging het bestuur ermee
akkoord dat voor het verlagen van de reserve van het Bureau vooral wordt gekeken
naar de jaarlijkse rechten;

— de herziening van de uitvoeringsbepalingen van het financieel reglement van het CBP;

— de bekendmaking van de vacature voor de functie van voorzitter van de Kamer van
beroep van het CBP en diens plaatsvervanger, die door de Commissie gepubliceerd
dient te worden in het Publicatieblad van de Europese Unie;

— de mogelijkheid voorlopig een deel van de voorjaarsvergaderingen van de raad van
bestuur te laten bijwonen door vertegenwoordigers van kwekersorganisaties;

— de technische protocollen van het CBP voor de volgende landbouw- en groente-
gewassen, durumtarwe, aardappel, tarwe, asperge, spruiten, wortel, veldsla,
komkommer/augurk, andijvie, meloen, peper, radijs, spinazie en broccolispruiten.
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Tot slot werd ook een aantal technische vraagstukken besproken, zoals de aanwijzing
van nieuwe onderzoeksbureaus, technische controle van de beschermde rassen, DUS-
testen voor genetisch gemodificeerde rassen en de herziening van de lijst van de voor
de technische controle verantwoordelijke contactpersonen.

Tijdens de vergadering van 17 en 18 juni in Wenen heeft de raad van bestuur de ver-
schillende modellen besproken voor de invoering van een nieuw stelsel van rechten
teneinde de reserve van het CBP te verlagen. De bestuursleden keurden een model
goed dat na een overgangsperiode van drie jaar moet leiden tot een vermindering van
de reserve met in totaal 5 miljoen EUR. In dit model zijn de jaarlijks te betalen rechten
vastgesteld op ongeveer 300 EUR voor deze periode en op 435 EUR daarna (de bedra-
gen dienen nog nader te worden bepaald). Verder stemde de raad van bestuur in met
de herziening van de uitvoeringsbepalingen van het financieel reglement van het CBP.

Tijdens de vergadering van 5 september in Brussel hechtte de raad van bestuur met
instemming van alle aanwezige stemgerechtigde leden zijn goedkeuring aan het
ontwerp voor de gewijzigde begroting 2002. Voorts sprak het bestuur zich uit over de
twee lijsten met kandidaten voor de functie van voorzitter van de Kamer van beroep
van het CBP en van diens plaatsvervanger (benoeming/verlenging).

Gelet op de noodzakelijke uitbreiding van het personeelsbestand van het CBP in de
nabije toekomst verleende de raad van bestuur in beginsel toestemming voor de
uitbreiding van de huisvesting van de technische afdeling. Het Bureau blijft in onder-
handeling met de eigenaar van het appartement in het gebouw waar de technische
afdeling op dit moment is ondergebracht, en heeft hem een bod gedaan.

Tijdens de vergadering van 30 en 31 oktober hechtten de leden van de raad van
bestuur hun goedkeuring aan:

— de tweede gewijzigde begroting 2002;

— de ontwerp-begroting voor het jaar 2003;

— de technische protocollen van het CBP voor de volgende landbouw- en siergewas-
sen: rogge, zonnebloem, osteospermum, geranium, alstroemeria, begonia, anjelier,
exacum, gerbera, gladiool, kalanchoë, lelie, roos, lamsoor, tulp en weigelia;

— de aanwijzing van de voorgestelde onderzoeksbureaus voor nieuwe gewassen;

— de wijziging van het bedrag van de jaarlijkse rechten, vastgesteld op 300 EUR voor
een overgangsperiode van drie jaar;

— een aantal wijzigingen van de in april 2000 aangenomen richtsnoeren voor rasbe-
namingen.

In verband met de wijziging van het Financieel Reglement van de Europese Commissie
en de afschaffing van de functie van intern controleur besloot de raad van bestuur een
bedrag van 50 000 EUR uit de begroting van 2003 te bestemmen voor het inkopen
van auditdiensten bij een externe dienstverlener.
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De leden van de raad van bestuur van het
Bureau tijdens de vergadering in Wenen
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4.
Raad van bestuur

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN 2002

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De heer C. Pereira Godinho (Portugal)

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

België Mevrouw C. Vanslembrouck

Mevrouw F. Bedoret (plv. lid)

Denemarken De heer H.-J. Andersen

Mevrouw M. Buus (plv. lid)

Duitsland De heer U. von Kroecher

De heer H.-W. Rutz (plv. lid)

Griekenland De heer M. Gavras

De heer T. Kastrissios (plv. lid) (tot 7/2002)

De heer E. Zagilis (vanaf 8/2002)

Spanje De heer M. Fernandez de Gorostiza

De heer L. Salaices (plv. lid)

Frankrijk De heer B. Mathon

Mevrouw N. Bustin (plv. lid)

Ierland De heer J. Carvill

De heer G. Rennick (plv. lid)

Italië Mevrouw G. Morelli Gradi

De heer P. Mainolfi (plv. lid)

Luxemburg De heer C. Conter

De heer M. Weyland (plv. lid)

Nederland De heer G. van der Lely

De heer C. van Winden (plv. lid)

Austria De heer H.-P. Zach (vice-voorzitter)

De heer J. Hinterholzer (plv. lid)

Portugal De heer C. Pereira Godinho (voorzitter)

Mevrouw M.-T. Carrilho (plv. lid)

Finland De heer A. Vuori

Vacant

Zweden De heer G. Karltorp

Mevrouw M. Sjøblom (plv. lid)

Ver. Koninkrijk MevrouwH. Hamilton

De heer J. Dix (plv. lid)

Europese Commissie De heer R. Coleman

De heer D. Obst (tot 6/2002)

Verder besloot de raad van bestuur de uiterste datum voor de indiening van projecten
inzake onderzoek en onderhoud van de referentieverzamelingen te verschuiven naar 
1 maart 2003. Hij sprak ten slotte zijn steun uit voor een studie naar de invoering van
een centrale database voor het verifiëren van rasbenamingen.



In december 2002 telde het Bureau 11 ambtenaren, 17 tijdelijk functionarissen en 2
hulpfunctionarissen. Elf nationaliteiten van de lidstaten van de EU zijn in het Bureau
vertegenwoordigd.

• Organisatie van het CBP

Onder de algemene leiding van de voorzitter, bestaat het Bureau uit twee hoofdafde-
lingen en uit een aantal ondersteunende diensten (juridische zaken, personeelszaken
en informatietechnologie).

• Technische afdeling, met als voornaamste taken de algemene coördinatie van de
verschillende technische sectoren van de communautaire kwekersrechten, ont-
vangst en verificatie van de aanvragen voor bescherming, organisatie van techni-
sche onderzoeken en verslagen, organisatie van onderzoeken naar rasbenamingen,
voorbereidingen voor de toekenning van rechten, verzorging van officiële techni-
sche publicaties, contacten met de aanvragers, de nationale bureaus en de interna-
tionale organisaties in deze sector, actieve deelname aan internationale commissies
van technische deskundigen, medewerking aan de ontwikkeling van technische
analyses en onderzoeken naar verbeteringen van het systeem.

• Afdeling Financiën en administratie: verantwoordelijk voor het beheer van het
Bureau op twee terreinen:

— administratie: afsluiten van overeenkomsten inzake goederen, diensten of werk-
zaamheden in overeenstemming met de communautaire procedures; adminis-
tratie en beheer van de contracten; organisatie van de communautaire publi-
caties; administratie en beheer van roerende en onroerende goederen van het
Bureau; beheer van de benodigdheden en alle middelen met betrekking tot de
logistiek, kantoorautomatisering, informatica en operationele aspecten ten
behoeve van een probleemloos functioneren van het Bureau;
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5. PERSONEEL VAN HET CBP

Calluna DUS-tests



— financiën: betalingsverplichtingen, betaalbaarstelling, betalingsopdrachten en
betalingen, in het bijzonder in verband met de technische aspecten, inning van
ontvangsten, met name uit de verleende rechten, terugbetaling van niet-
verschuldigde bedragen, beheer van de bankrekeningen, reserves en kasmid-
delen van het Bureau, beheer van de begrotings- en algemene boekhouding,
opstellen van begrotingen en financiële documenten, beheer van het betalings-
systeem voor de kwekersrechten.

— afdeling Juridische zaken: advies aan de voorzitter en afdelingen van het
Bureau, in de eerste plaats over vraagstukken in verband met het communau-
taire kwekersrechtensysteem, maar ook over problemen van bestuursrechtelijke
aard. De afdeling is belast met juridische interpretaties en conclusies en stelt
wetsontwerpen op. Zij neemt actief deel aan bijeenkomsten van diverse CBP-
commissies, waaronder besluitvormende commissies en het raadgevend
comité voor aankopen en contracten, en zorgt ervoor dat hierbij de commu-
nautaire procedures en voorschriften worden nageleefd. Zij is verantwoordelijk
voor het beheer van de geschillendossiers en organiseert daartoe zittingen van
de Kamer van beroep van het Bureau.

• Afdeling Personeelszaken: administratie en beheer van het personeel van het
Bureau, werving, opleiding, vergoeding van onkosten in verband met vergade-
ringen van de raad van bestuur, alsmede van dienstreizen en vergaderingen van de
technische deskundigen.

• Afdeling Informatietechnologie (opgezet in de tweede helft van 1998). Deze
afdeling draagt zorg voor het goed functioneren van het Bureau op informaticage-
bied. Daartoe onderzoekt zij de behoeften van het Bureau aan hardware en soft-
ware, ontwerpt, ontwikkelt en installeert nieuwe programma’s toegesneden op de
behoeften van het Bureau zoals PVR (kwekersrechten), SI2 (begrotingsboekhou-
ding), een specifiek factureringssysteem en een systeem voor het beheer van cliën-
tenrekeningen; zij installeert standaardprogramma’s, onderhoudt en beheert het
computerpark, zorgt voor de beveiliging van het computersysteem, de helpdesk en
de interinstitutionele samenwerking inzake informatietechnologie.

• Financiële controle

De taken van de financieel controleur worden verricht door het directoraat-generaal
Financiële Controle van de Europese Commissie.
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Personeel van het CBP

Hydrangea DUS-tests



Hoofd Afdeling 
Administratie en financiën

THOMAS WOLLERSEN

Boekhouding

ROSELINE FAGEL

Boekhouding

ANNE-MARIE
FERNANDEZ

Financiën en
boekhouding

VACANT

Administratie

GIL OLIVEIRA

Financiën

EKATERINA
MANTZIARIS

Personeel

ANNA ISGREN

Secretariaat van
het hoofd

BÉATRICE HODET

Secretariaat

DEIRDRE KILLEEN

Receptie

ATHALIE HUYGEBAERT

Secretariaat
boekhouding/

financiën
VALÉRIE

DE CAESTECKER

Afdeling mate-
riële voorzie-

ningen

THIERRY CLUZEAU

ORGANIGRAM VAN

Facturering
VACANT



Vice-voorzitter

JOSÉ ELENA

Secretariaat van 
de vice-voorzitter

CYRILLE ANTOINE

Register

EUGENIO
MAIORINI

Secretariaat van 
de voorzitter

MARLEEN
VAN DE MEULEBROEKE

Hoofd techni-
sche afdeling

DIRK THEOBALD

Register

ANNE
GARDENER

Landbouwge-
wassen

ANNE WEITZ

Siergewassen

TON
KWAKKENBOS

Siergewassen en
rasbenamingen

JEAN MAISON

Fruitsoorten
en groente-
gewassen

SERGIO SEMON

Rasbenamingen

RUDI CAES
Secretariaat

van het hoofd

ALINE NOGUES

Secretariaat

GHISLAINE
GUILBERT

Voorzitter

BART KIEWIET

Hoofd juridi-
sche afdeling

VACANT

HET BUREAU, 2002*

Secretariaat
Kamer van

beroep

VÉRONIQUE DOREAU

Informatica

PATRICK LECOQ
JEAN-LOUIS CURNIER

* In dit organigram staan de namen van de personeelsleden van het Bureau vermeld die op 31
december 2002 een functie vervulden als ambtenaar, tijdelijk functionaris of hulpfunctionaris.
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Inkomsten

De inkomsten van het Bureau bestaan grotendeels uit diverse rechten die betaald
worden door de aanvragers en houders van een communautair kwekersrecht voor een
plantenras, alsmede uit de rente op bankrekeningen. De totale inkomsten in 2002
beliepen 9 240 060,12 EUR; aan te ontvangen inkomsten staat nog een bedrag van
130 124,95 EUR open.

De belangrijkste inkomsten voor 2002 kunnen als volgt worden uitgesplitst.

• Rechten

In 2002 was het totaalbedrag van de rechten 8 563 536 EUR, dat als volgt kan worden uit-
gesplitst: aanvraagrechten 1 954 700 EUR, onderzoeksrechten 1 462 992 EUR, verslag-
rechten 127 800 EUR, jaarlijkse rechten 4 879 200 EUR, toeslagen 38 700 EUR, verkoop
van verslagen 38 700 EUR, beroepsrechten 25 500 EUR en overige rechten 35 944 EUR.

• Rente op bankrekeningen

Aan rente op rekeningen-courant van het Bureau is een bedrag ontvangen van
615 153,44 EUR.

• Diverse ontvangsten

Er is een bedrag van 93 372,73 EUR geboekt als vordering op het Publicatiebureau voor
inkomsten uit de verkoop van het Mededelingenblad van het Bureau.

In 2002 is 61 370,68 EUR ontvangen aan diverse inkomsten. Daarbij gaat het voorna-
melijk om restitutie van Franse en Deense BTW.

Uitgaven

In 2002 was het totaalbedrag aan geregistreerde uitgaven en kredietoverdrachten 
8 238 973,21 EUR.

• Personeelskosten

Aan personeelskosten is in totaal 2 832 256,55 EUR geregistreerd — inclusief krediet-
overdrachten. Voor de posten die deel uitmaken van de berekening van de salarissen
geldt dat gemiddeld 80 tot 90 % van de geraamde begroting is benut; uitzondering
vormt de post betreffende hulpfunctionarissen, die voor ongeveer 57 % is aangewend.

6. UITVOERING VAN DE BEGROTING
2002 EN FINANCIËLE ANALYSE
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6.
Uitvoering van de begroting 2002 en financiële analyse

• Uitgaven voor roerende en onroerende zaken en diverse
bedrijfskosten

Het totaalbedrag voor deze uitgaven beliep 733 037,75 EUR: 570 300,34 EUR aan
geregistreerde uitgaven en 162 737,41 EUR aan kredietoverdrachten.

• Operationele uitgaven

Het bedrag van deze uitgaven beliep in totaal 4 673 678,91 EUR, bestaande uit 974
930,81 EUR aan geregistreerde uitgaven en 3 698 748,10 EUR aan kredietover-
drachten.

Saldo van het begrotingsjaar en gecumuleerde reserve

Het nettoresultaat van het begrotingsjaar is het verschil tussen de inkomsten en de
uitgaven met inbegrip van de kredietoverdrachten en annulering van de niet-aange-
wende kredietoverdrachten van het voorgaande jaar.

(euro)

Saldo van het begrotingsjaar 2002 998 537,27 Totaal

Geannuleerde kredietoverdrachten 
van het voorgaande jaar 1 949 477,56 2 948 014,83

Saldo van het voorgaande 
begrotingsjaar 11 028 828,02

Saldo-overdracht 14 092 948,82

Per 31 december 2002 bedraagt de reserve derhalve 13 976 842,85 EUR.

Potplanten van verschillende soorten Het enten van rozen
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Aanvragen voor communautaire bescherming van
plantenrassen

In 2002 heeft het Bureau 2 223 aanvragen voor communautaire kwekersrechten
ontvangen. Zoals blijkt uit grafiek 1, betekent dit opnieuw een toename (+ 3,1 %) ten
opzichte van het jaar 2001.

De hoogste toename betreft siergewassen — zie grafiek 2.

De sectoren landbouw- en groentegewassen vertoonden een geringe daling. De fruit-
sector kende daarentegen een duidelijke stijging in 2002.
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GRAFIEK 1 — AANTAL AANVRAGEN PER JAAR VOOR COMMUNAUTAIRE BESCHER-
MING VAN PLANTENRASSEN (1996 TOT EN MET 2002)
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Uit de indeling naar hoofdgewassensectoren blijkt dat 67,6 % van alle aanvragen sier-
gewassen betreft.
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GRAFIEK 2 — ONTVANGEN AANVRAGEN PER GEWASSENSECTOR 1996-2002
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GRAFIEK 3 — PERCENTAGE AANVRAGEN PER HOOFDGEWASSENSECTOR IN 2002

Pea DUS-tests Toezicht en beheer van wijnstok DUS - tests



Het aantal verschillende botanische taxa waarvoor het Bureau sinds 1995 aanvragen
heeft ontvangen, is in 2002 gestegen tot in totaal 801.

De herkomst van de aanvragen in 2002 wordt in onderstaande tabel aangegeven.
Bijna 44 % van de aanvragen in de EU komen uit Nederland, gevolgd door Duitsland
(21,6 %) en Frankrijk (13,6 %). Vermeldenswaard is bovendien dat aanvragers van
buiten de Europese Unie meer dan 19 % van de aanvragen hebben ingediend.
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Siergewassen
Rosa L. 182
Chrysanthemum 181
Impatiens-New Guinea-Hybrids 72
Petunia Juss. 69
Lilium L. 60

Landbouwgewassen
Zea mays L. 144
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. 61
Solanum tuberosum L. 44
Hordeum vulgare L. sensu lato 40
Brassica napus L. 29

Groentegewassen
Lactuca sativa L. 53
Pisum sativum L. 28
Phaseolus vulgaris L. 20
Lycopersicon lycopersic. (L.)Karst.ex.Farw. 15

Fruitsoorten
Prunus persica (L.) Batsch 35
Malus Mill. 26
Fragaria x ananassa Duch. 13
Prunus armeniaca L. 10

Overige
Humulus lupulus L. 1

Europese Unie

Nederland 790
Duitsland 389
Frankrijk 244
Denemarken 100
Verenigd Koninkrijk 94
Italië 65
België 46
Spanje 45
Zweden 14
Griekenland 10
Oostenrijk 2
Totaal 1 799

Derde staten

Verenigde Staten 267
Australië 43
Nieuw-Zeeland 34
Overige landen 30
Japan 22
Israël 18
Zwitserland 10
Totaal 424

Onderstaande tabel geeft de hoofdsoorten per gewassensector weer.
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Verleende titels voor communautaire bescherming

In 2002 heeft het Bureau 1 704 titels voor communautaire bescherming verleend. Een
gedetailleerde lijst met alle beschermde rassen (situatie per 31 december 2002) is in
een afzonderlijke bijlage bij dit jaarverslag gepubliceerd.

Op 31 december 2002 waren bijna 7 800 communautaire beschermingen van kracht.
Onderstaande tabel toont het aantal communautaire titels die van 1996 tot en met
2002 werden verleend en de gestage toename van het aantal beschermde rassen
onder het communautaire systeem.

Betrekkingen met onderzoeksbureaus

Technische onderzoeken

In 2002 hebben de onderzoeksbureaus die voor het CBP werken 1 295 technische
onderzoeken in gang gezet. Het hoofdstuk „Onderzoeksbureaus” bevat een uitvoerige
lijst van bureaus die voor het CBP onderzoek verrichten.
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GRAFIEK 4 — ONTWIKKELING VAN HET JAARIJKS AANTAL VEERLEENDE COMMU-
NAUTAIRE KWEKERSRECHTEN IN DE PERIODE 1996 TOT EN MET 2002

Hosta-verzameling Lilium DUS-tests
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Jaarvergadering met de onderzoeksbureaus

Belangrijkste onderwerpen die tijdens de zesde jaarvergadering met de onderzoeksbu-
reaus werden besproken:

— de invoering van een systeem van uiterste data voor het indienen van aanvragen;

— referentieverzamelingen en standaardmonsters;

— de vraag wanneer zuivere lijnen algemeen bekend mogen worden geacht;

— diverse aspecten van de organisatie van technische onderzoeken;

— informatie die in geval van negatieve rapportages verschaft moet worden;

— het gebruik van aanvullende eigenschappen in het CBP-systeem;

— technische controle.

Voorts werd de nieuwe verordening inzake te betalen rechten gepresenteerd en
werden de recente ontwikkelingen in de vergaderingen van de groep deskundigen op
het gebied van rasbenamingen besproken.

Voor deze vergadering waren niet alleen de technische deskundigen uit de EU-lidstaten
uitgenodigd, maar ook vertegenwoordigers van alle kandidaat-lidstaten, Zwitserland
en Noorwegen, alsmede ambtenaren van de Europese Commissie, de UPOV en het
Bureau.

Vergaderingen van deskundigen

In het kader van de voorbereiding van ontwerp-versies van technische protocollen voor
DUS-tests heeft het Bureau deskundigen uit de lidstaten die namens het CBP techni-
sche onderzoeken verrichten, uitgenodigd voor technische bijeenkomsten betreffende
diverse gewassensectoren. In 2002 zijn de volgende vergaderingen gehouden:

— deskundigen op het gebied van landbouwgewassen: de besproken ontwerp-proto-
collen hadden betrekking op haver, rogge, triticale, zonnebloem en erwten; ook
werd een eerste gedachtewisseling gehouden over een toekomstig technisch
protocol voor raapzaad;

— deskundigen op het gebied van groentegewassen: de besproken ontwerp-proto-
collen hadden betrekking op asperge, spruiten, wortelen, veldsla, komkommer,
andijvie, meloen, peper, radijs, spinazie en broccoli;

— deskundigen op het gebied van fruitgewassen: de besproken ontwerp-protocollen
hadden betrekking op appelen, peren, aardbeien en perziken;

— deskundigen op het gebied van siergewassen (twee bijeenkomsten): de besproken
ontwerp-protocollen hadden betrekking op Lilium, Tulipa, Carnation, Kalanchoë,
Elatior Begonia, Osteospermum, Weigela, Exacum, Rosa, Alstroemeria, Gladiolus,
Limonium, Fuchsia, Impatiens New Guinea, Bouvardia, Celosia, Anthurium, Freesia,
Guzmania, Spathiphyllum en Zantedeschia. Ook is de laatste hand gelegd aan de
algemene technische vragenlijsten voor de volgende siergewassensectoren: snij-
bloemen, potplanten, vaste planten en houtige siergewassen.

Bovendien is een groep deskundigen op het gebied van rasbenamingen in 2002
diverse malen bijeengekomen.

In maart 2001 heeft de raad van bestuur van het Bureau geadviseerd een deskundi-
gengroep in het leven te roepen die zich zou moeten buigen over verschillende vraag-
stukken rond rasbenamingen. Deze deskundigengroep is eenmaal bijeengekomen in
2001 en tweemaal in het eerste semester van 2002. Een uitgebreide groep deskun-
digen uit de vijftien lidstaten van de Europese Unie kreeg in september 2002 de bevin-
dingen van de deskundigengroep voorgelegd:

a) voorstel tot wijziging van de richtsnoeren die de raad van bestuur in 2000 heeft
vastgesteld;



b) aanbeveling aan het Bureau een centrale database aan te leggen waarmee voorge-
stelde rasbenamingen kunnen worden geverifieerd;

c) ontwikkeling van een internet-instrument voor een beperkte verspreiding van CBP-
adviezen inzake rasbenamingen.

De raad van bestuur van het Bureau heeft deze conclusies eind oktober 2002 overge-
nomen.

Voor het opzetten van een centrale database heeft de raad van bestuur een driestap-
penplan goedgekeurd. In een eerste onderzoeksfase wordt de technische kant van het
project meer in detail gedefinieerd en vindt overleg plaats met deskundigen op het
gebied van rasbenamingen (gebruikers), alsmede met IT-deskundigen. In december
2002 is een eerste bijeenkomst gehouden met deskundigen op het gebied van rasbe-
namingen. Het streven is de raad van bestuur tijdens zijn najaarsvergadering in 2003
een verslag van de onderzoeksfase voor te leggen.

Invoering van uiterste data voor het indienen van aanvragen

In november 2002 heeft het Bureau voor het eerst een speciale editie van het Mede-
delingenblad uitgebracht, het S2-nummer, waarin werd uiteengezet welke voor-
schriften gelden ten aanzien van de uiterste data voor het indienen van aanvragen en
voor het insturen van plantmateriaal. Dit speciale nummer wordt regelmatig bijge-
werkt in het Mededelingenblad van het CBP; bovendien zal ieder najaar een gecon-
solideerde versie van S2 worden gepubliceerd.

Procedures voor nieuwe gewassen

Wanneer het Bureau aanvragen ontvangt voor plantenrassen waarvoor tot op dat
moment nog geen kwekersrechten zijn aangevraagd, wordt een procedure voor
nieuwe gewassen in gang gezet met het doel een voorstel voor te leggen aan de raad
van bestuur van het CBP. De raad van bestuur wijst een onderzoeksbureau aan dat de
kandidaat-gewassen moet toetsen aan de criteria van onderscheidbaarheid, homoge-
niteit en bestendigheid. In het kader van deze procedure worden onderzoeksbureaus
uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken voor het uitvoeren van het tech-
nisch onderzoek van de nieuwe gewassen.

In 2002 heeft het Bureau vier procedures voor nieuwe gewassen gestart, die voor-
stellen omvatten voor het testen van rassen in 47 nieuwe gewassen.
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Vergaderingen met beroepsorganisaties

Het beleid van het CBP is erop gericht nauwe contacten te onderhouden met de
belanghebbende partijen. Het heeft dan ook verscheidene vergaderingen met
beroepsorganisaties belegd.

Ter voorbereiding op hun deelname aan de voorjaarsvergadering 2003 van de raad
van bestuur hebben vertegenwoordigers van ESA en CIOPORA in Angers een bijeen-
komst met de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur en van het CBP
bijgewoond.

• Ciopora

In november 2002 is ter gelegenheid van de Hortifair-tentoonstelling in Amsterdam
een bijeenkomst gehouden met Ciopora (Internationale Gemeenschap van veredelaars
van vegetatief vermeerderde sierteeltproducten). Het voornaamste agendapunt was
het toekomstige testsysteem voor poinsettia-rassen die zijn besmet met fytoplasma.

• ESA

In september 2002 heeft in Genève een vergadering plaatsgevonden waaraan de voor-
zitter van de raad van bestuur en zijn plaatsvervanger, de voorzitter en de vice-voor-
zitter van het CBP en vertegenwoordigers van de ESA en Ciopora deelgenomen en
vraagstukken van gemeenschappelijk belang besproken hebben.

• Fleuroselect-congres/Comité siergewassen van de ISF

Tegen de achtergrond van het Fleuroselect-congres dat in juli 2002 gehouden werd in
Egmond aan Zee, is een vergadering van het Comité siergewassen van de Internatio-
nale Federatie voor teeltmateriaal (ISF) bijeengeroepen. Het CBP werd uitgenodigd
hieraan deel te nemen. De belangrijkste onderwerpen betroffen uit zaad geteelde sier-
gewassen.

Contacten met de UPOV

In 1997 besloot de Europese Gemeenschap officieel toe te treden tot de Internationale
Unie voor de bescherming van kweekproducten (UPOV). Nadat de in de overeenkomst
van 1991 vastgestelde procedure was doorlopen, bracht de raad van de Unie, op
verzoek van de Europese Commissie, een positief advies uit en verklaarde dat de EU-
wetgeving in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst. Hangende

8. CONTACTEN MET EXTERNE
ORGANISATIES
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de indiening van haar toetredingsinstrument heeft de Gemeenschap de status van
waarnemer. Het CBP neemt sinds 1996 deel aan activiteiten van UPOV.

Medewerkers van het CBP wonen regelmatig vergaderingen bij van de organen en
comités van UPOV en nemen daaraan ook actief deel:

— de raad van UPOV,

— het juridisch en administratief comité,

— het technisch comité,

— de technische werkgroepen:

• landbouwgewassen

• groenten

• fruitgewassen

• siergewassen en bosbomen

— werkgroep biochemische en moleculaire technieken (BMT) en haar gespeciali-
seerde subwerkgroepen

— uitgebreid redactiecomité.

De vice-secretaris-generaal van UPOV neemt deel aan de meeste vergaderingen van de
raad van bestuur van het CBP. Hoge functionarissen van UPOV wonen regelmatig
vergaderingen van deskundigen of werkgroepen bij die door het CBP georganiseerd
worden en waarin technische en juridische aspecten aan de orde komen die voor beide
organisaties van belang zijn.

In verscheidene regio’s van de wereld waar UPOV vertegenwoordigd is, bijvoorbeeld
Latijns-Amerika en Afrika, is sprake van een groeiende belangstelling voor regionale
stelsels van kwekersrechten, de ervaring die ermee is opgedaan en de resultaten die
ermee behaald zijn. Het CBP zendt vaak sprekers naar seminars van UPOV.

Deskundigen van het CBP namen deel aan bijeenkomsten van de subwerkgroepen onder
supervisie van UPOV-werkgroep BMT (biochemische en moleculaire technieken). In 2002
vonden de vergaderingen van de subwerkgroepen plaats in samenhang met de vergade-
ringen van de technische werkgroep. Samen met de werkgroep Groenten boog de BMT-
subwerkgroep zich over paddestoelensoorten; deskundigen uit Japan en Nederland ver-
zorgden presentaties. Omdat de bijeenkomst van de werkgroep Landbouwgewassen in
Brazilië plaatsvond, overlegde de subwerkgroep over sojabonen en suikerriet. De bespre-
kingen hadden onder meer tot doel te bepalen welk van de door de analysegroep van
UPOV beschreven toepassingsmodellen het meest geschikt zou zijn wanneer in de toe-
komst gebruik zou worden gemaakt van moleculaire technieken. Als volgende stap wer-
den toegepaste technieken en verkregen resultaten uitgewisseld, teneinde technische
protocollen voor de gebruikte methoden te ontwikkelen en te harmoniseren.

Vicia faba DUS-tests Kasroos voor snijbloemproductie



Contacten met de Afrikaanse Organisatie voor intellectuele
eigendom — OAPI

De OAPI, een intergouvernementele organisatie in Yaoundé (Kameroen), werkt aan de
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Bangui waarbij een regionaal kwekers-
rechtstelsel werd opgezet. Dientengevolge is de organisatie bijzonder geïnteresseerd
in de ervaring van het CBP met het communautaire stelsel.

De voorzitter van het Bureau en de directeur-generaal van OAPI hebben een memo-
randum van overeenstemming ondertekend waarin het kader voor toekomstige
samenwerking wordt aangegeven.

Bij wijze van eerste samenwerkingsactiviteit hebben twee hoge functionarissen van
OAPI een korte opleiding gevolgd bij het CBP in Angers. De onderwerpen die daarbij
prioriteit kregen, zijn van groot belang voor de invoering van een regionaal stelsel:
organisatie, procedures, financiering en juridische en technische aspecten.

Deelname aan internationale beurzen

Het CBP blijft deelnemen aan internationale beurzen om bezoekers te informeren over
het communautaire stelsel. Het Bureau is aanwezig met een eigen stand of deelt een
stand met het nationale onderzoeksbureau van het land waar de beurs gehouden
wordt.

In 2002 stond het CBP op de volgende beurzen:

— Internationale Pflanzenmesse IPM te Essen/Duitsland (siergewassen, bomen en
struiken) met een stand die gedeeld werd met het Duitse Bundessortenamt

— Salon du Végétal te Angers (hoofdzakelijk siergewassen, groenten, bomen en struiken)

— DLG Feldtage te Regensburg (landbouwgewassen) met een stand die gedeeld
werd met het Duitse Bundessortenamt.
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Werkgroep met vertegenwoordi-
gers van het CBP en de kandidaat-
lidstaten van de Europese Unie



Andere contacten

Naast de gebruikelijke externe contacten van het CBP waarbij wordt deelgenomen aan
bijeenkomsten die worden georganiseerd door de directoraten-generaal Gezondheids-
en consumentenbescherming (Permanent Comité Teeltmateriaal) en Landbouw
(Regelgevend Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen)
van de Europese Commissie, aan UPOV-activiteiten en aan activiteiten van de European
Seed Association-ESA, kunnen nog activiteiten worden genoemd in verband met

— EU-agentschappen: de vergadering van de raad van bestuur van het Vertaalbureau;
de stuurgroep van de gemeenschappelijke ondersteunende dienst voor SI2,

— de jaarvergadering in het kader van de OESO-programma’s voor de certificering
van rassen van zaaizaad in het internationale handelsverkeer,

— het 18e pan-Amerikaanse congres over zaaizaad; panel van deskundigen inzake het
toezicht op de eerbiediging van kwekersrechten,

— beoordelingsmissies naar de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek en de
Republiek Slovenië als voorbereiding op de integratie van de kandidaat-lidstaten in
het communautaire kwekersrechtsysteem.

31

8.
Contacten m

et externe organisaties



Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
02

 •
 C

om
m

un
au

ta
ir 

Bu
re

au
 v

oo
r p

la
nt

en
ra

ss
en

32

Europese Commissie

• Vergaderingen van het Permanent Comité

Het Permanent Comité Teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw komt regelmatig
bijeen in Brussel en wanneer het onderwerp relevant was voor het communautaire
kwekersrechtsysteem, woonde het Bureau de desbetreffende vergadering bij.

In 2002 waren voor het CBP met name die werkzaamheden van belang die verband
hielden met amendementen op de Richtlijnen 72/168/EEG en 72/180/EEG van de
Commissie betreffende de vastlegging van de kenmerken en minimumeisen
aangaande het onderzoek bij rassen. Voorts volgde het CBP aandachtig de activiteiten
die de Commissie ontplooide in het kader van Verordening (EG) nr. 930/2000 van de
Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen betreffende de geschiktheid van
rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen.

• Communautaire vergelijkende proeven

Waar mogelijk was het CBP aanwezig bij vergelijkende proeven; in 2002 woonden
deskundigen van het Bureau proeven bij in het Nederlandse Roelofarendsveen
betreffende sjalotten en uit zaad geteelde siergewassen.

• Sjalotten: er zijn twee afzonderlijke bezoeken afgelegd, waarbij niet alleen zoals
gebruikelijk onderzocht werd of het plantmateriaal dat in de handel is overeenkomt
met de rassen die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke rassenlijst, maar
waarbij ook werd gesproken over het afwijkende standpunt inzake de status van uit
zaad geteelde sjalotten en de differentiatie daarvan ten opzichte van uien.

• Uit zaad geteelde siergewassen: er werden monsters van Lobelia, Petunia en Lathy-
rus uit acht EU-lidstaten getest. Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan
zaadoverdraagbare ziekten en aan de samenstelling van gemengde monsters.

• Uitbreiding

Het Bureau nam deel aan adviesreizen naar de kandidaat-lidstaten, georganiseerd door
TAIEX (het Technical Assistance Information Exchange Office van de Europese
Commissie). De dienstreizen gingen in de winter van 2002 van start. Doel was te
onderzoeken of de in de nationale lijsten opgenomen rassen na de toetreding in de
gemeenschappelijke rassenlijst konden worden opgenomen. Het Bureau wilde alle
relevante informatie verzamelen en DUS-testsystemen beoordelen met het oog op een
eventuele toekomstige samenwerking met officiële nationale instanties van de kandi-
daat-lidstaten als onderzoeksbureaus in het communautair kwekersrechtsysteem. In
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2002 heeft het CBP de Tsjechische Republiek, de Republiek Slovenië en de Slowaakse
Republiek bezocht. In 2003 zullen bezoeken aan andere landen volgen.

Europees Parlement

In de wetgeving betreffende de oprichting en het functioneren van het CBP is in tegen-
stelling tot veel andere agentschappen geen formele rol voor het Europees Parlement
weggelegd. Aangezien het Bureau kostendekkend wordt geëxploiteerd en daardoor
geen subsidie van de Commissie ontvangt, kan het Europees Parlement ook geen indi-
recte invloed op de financiën van het Bureau uitoefenen in tegenstelling tot zijn
bevoegdheden ten aanzien van de begroting van de Commissie.

Ontwerp-begrotingen en -jaarrekeningen worden echter voor commentaar naar het
Europees Parlement gezonden. De financiële situatie van het Bureau wordt vermeld in
de verslagen van de parlementaire commissie Begrotingscontrole. Tevens ontvangt de
voorzitter van het Bureau een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomsten van de
rapporteur van het Parlement met vertegenwoordigers van de agentschappen.

Rekenkamer

Krachtens artikel 111 van de basisverordening onderzoekt de Rekenkamer de reke-
ningen van alle ontvangsten en uitgaven van het Bureau in het afgelopen begrotings-
jaar, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen die van toepassing zijn op de alge-
mene begroting van de Europese Gemeenschappen. De raad van bestuur wacht de
uitkomst van dit onderzoek af alvorens de voorzitter van het Bureau kwijting te
verlenen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de begroting.

Tuinrozen DUS-tests Fuchsia DUS-tests



INLEIDING

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten komt steeds vaker voor en is vaak interna-
tionaal van aard. Het ontbreken van adequate instrumenten ter bestrijding hiervan zal
ertoe leiden dat het vertrouwen in intellectuele-eigendomsrechten afneemt. Dit zou
weer tot gevolg hebben dat het aantal innoverende initiatieven daalt en dat de tech-
nologische ontwikkeling wordt afgeremd. Het is dan ook van het grootste belang dat
de houders van intellectuele-eigendomsrechten de instrumenten krijgen die noodza-
kelijk zijn om onwettig gebruik van hun eigendom te bestrijden. Dit is zonder meer het
geval voor houders van communautaire kwekersrechten. In dit verslag worden de
rechten en rechtsmiddelen samengevat die kwekers krachtens de communautaire
wetgeving ter beschikking staan. Een uitvoeriger beschrijving is te vinden op de
website van het CBP: www.cpvo.eu.int, onder de rubriek „CBP artikelen”.

RECHTSKADER

De exclusieve rechten en afwijkingen

Kwekersrechten

De reikwijdte van communautaire kwekersrechten is in hoge mate vergelijkbaar met
andere intellectuele-eigendomsrechten, ofschoon door de specifieke aard van kwekers-
rechten er wel enige verschillen zijn. De reikwijdte van kwekersrechten wordt genoemd
in artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2100/94 (1) van de Raad (de „basisveror-
dening”) (2) en omvat het exclusieve recht voor de houder op het voortbrengen en
vermenigvuldigen, het conditioneren ten behoeve van vermeerdering, het te koop
aanbieden, het in de handel brengen, het invoeren in en uitvoeren uit de Gemeen-
schap en het opslaan van het betreffende materiaal. Ook handelingen met betrekking
tot het beschermde ras zelf alsmede handelingen met betrekking tot rassen die in
wezen afgeleid zijn, andere rassen die niet te onderscheiden zijn van het beschermde
ras en hybride rassen voor de productie waarvan gebruik van het beschermde ras
vereist is, kunnen daarnaast een inbreuk vormen op het kwekersrecht (artikel 13, lid 2
in combinatie met artikel 13, lid 5).
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10. TOEZICHT OP DE EERBIEDIGING
VAN COMMUNAUTAIRE
KWEKERSRECHTEN

(1) Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekers-
recht, PB L 227, blz. 1 van 1.9.1994.

(2) Tenzij anders aangegeven zijn genoemde artikelen de artikelen van de basisverordening.



Rasbenaming

Eenieder die componenten van een beschermd ras voor commerciële doeleinden
aanbiedt of aan derden afstaat, is gehouden de voor dat ras vastgestelde rasbenaming
te vermelden (artikel 17, lid 1). Als er een handelsmerk, handelsnaam of een soortge-
lijke aanduiding aan de vastgestelde rasbenaming verbonden is, moet deze benaming
gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn. Een houder van een communautair kwekers-
recht kan een eis tot een verbod indienen en/of een beroep tot schadevergoeding
instellen tegen eenieder die handelt in strijd met artikel 17, leden 1 of 2, of die gebruik
maakt van de benaming van een beschermd ras of van een benaming die daarmee
verward kan worden.

Contractbreuk

De houder van een communautair kwekersrecht kan een vordering inzake inbreuk op
zijn kwekersrecht instellen tegen een licentiehouder die zich niet houdt aan een aan de
licentie verbonden beperking of voorwaarde (artikel 27, lid 2).

Afwijkingen

In artikel 14 tot en met artikel 16 worden belangrijke afwijkingen genoemd. In artikel
14 worden de voorwaarden uiteengezet voor de zogeheten afwijking ten gunste van
landbouwers op grond waarvan het hun is toegestaan op boerderijen bewaarde zaden
te gebruiken voor bepaalde rassen, zonder toestemming van de houder van het
kwekersrecht, mits zij een redelijke vergoeding betalen. Op grond van artikel 15 valt
het kweken zonder commerciële doeleinden niet onder het exclusieve kwekersrecht,
evenmin als het kweken met als doel het ontdekken en ontwikkelen van andere rassen
(de afwijking ten gunste van kwekers), en in artikel 16 wordt de uitputting van de
rechtsgevolgen van de communautaire bescherming van kweekproducten nader
beschreven.

Rechtsvorderingen, inbreuken en rechtsbevoegdheid

Rechterlijke bevoegdheid en regels voor de procesvoering

De communautaire wetgeving voorziet niet in een gemeenschappelijk rechtssysteem
ten aanzien van inbreukprocedures inzake kwekersrechten. De basisverordening bevat
echter een aantal fundamentele bepalingen betreffende rechtsvorderingen, inbreuken
en rechterlijke bevoegdheid (artikelen 94 tot en met 107). In combinatie met het
Verdrag van Lugano garanderen deze voorschriften dat er altijd een rechterlijke
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instantie is die bevoegd is om uitspraak te doen over inbreuken op communautaire
kwekersrechten (artikel 101). De nationale wetgeving bepaalt welke procedures
daarbij gevolgd moeten worden. In artikel 103 is vastgelegd dat, wanneer de rechter-
lijke bevoegdheid bij nationale rechterlijke instanties berust, de procedurevoorschriften
van toepassing zijn die in de betrokken staat terzake van soortgelijke vorderingen
betreffende overeenkomstige nationale beschermingsrechten gelden.

Op grond van artikel 105 moet de nationale rechterlijke of andere instantie waarbij een
vordering betreffende een communautair kwekersrecht is ingesteld, ervan uitgaan dat
het communautaire kwekersrecht rechtsgeldig is. Deze bepaling onderstreept het feit
dat uitsluitend het Bureau bevoegd is een communautair kwekersrecht nietig te
verklaren of te laten vervallen.

Civielrechtelijke sancties

In artikel 94, lid 1, onder a, wordt bepaald dat eenieder die, zonder daartoe gerech-
tigd te zijn, inbreuk maakt op het hierboven bepaalde in rechte kan worden aange-
sproken door de houder van een kwekersrecht met het oog op beëindiging van de
inbreuk of schadevergoeding of beide. Dit geldt zelfs als de overtreder te goeder trouw
handelde zonder te beseffen dat het ras in kwestie beschermd was.

Een verbod is ofwel voorlopig (tijdelijk), ofwel permanent. Een permanent verbod
wordt slechts dan opgelegd wanneer de eiser definitief aangetoond heeft houder van
het kwekersrecht te zijn en bewezen heeft dat de beklaagde feitelijk inbreuk op dat
recht gemaakt heeft of dit dreigde te doen. Een voorlopig verbod kan worden inge-
steld op ieder willekeurig moment nadat de eiser de rechter daarom verzocht heeft,
indien aan de voorwaarden is voldaan. In sommige gevallen kan een voorlopig verbod
worden ingesteld zonder dat de rechter eerst de beklaagde gehoord heeft, indien
spoed vereist is of het risico aanwezig is dat bewijsmateriaal vernietigd wordt wanneer
de beklaagde wordt ingelicht. Een voorlopig verbod op grond waarvan de beklaagde
wordt bevolen een inbreuk te staken totdat de rechter definitief uitspraak over de zaak
heeft gedaan, is een snelle en relatief goedkope manier om de situatie tijdelijk te
herstellen. Bovendien beschouwen partijen in een inbreukprocedure de uitkomst van
het proces dikwijls als een schikking van de zaak in kwestie.

In artikel 107 wordt bepaald dat de lidstaten alle nodige maatregelen moeten treffen
om ervoor te zorgen dat terzake van de bestraffing van inbreuken op communautaire
kwekersrechten dezelfde voorschriften worden toegepast als die welke terzake van
bestraffing van inbreuken op overeenkomstige nationale rechten van toepassing zijn.
Ofschoon de basisverordening zwijgt over het in beslag nemen en vernietigen van
inbreukmakend materiaal als strafmaatregel, kan een houder van een kwekersrecht een
verzoek daartoe indienen bij een nationale rechterlijke instantie als de nationale wetge-
ving in een dergelijk rechtsmiddel voorziet.

Schadevergoeding

Op grond van de basisverordening heeft de houder van een kwekersrecht recht op een
passende vergoeding wanneer inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt (artikel 94, lid
1). Zoals hierboven is aangegeven, geldt dit zelfs als de overtreder te goeder trouw
handelde. Indien evenwel wordt vastgesteld dat opzettelijk of uit onachtzaamheid
inbreuk is gemaakt, is de overtreder ten aanzien van de houder tot vergoeding van alle
andere door de inbreuk veroorzaakte schade gehouden. In geval van lichte onacht-
zaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd
worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor
de overtreder uit de inbreuk is ontstaan (artikel 94, lid 2).
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De afwijking ten gunste van landbouwers geeft landbouwers het recht op boerderijen
bewaarde zaden te gebruiken zonder toestemming van de kweker van het ras in
kwestie. De landbouwer moet de houder echter een billijke vergoeding betalen die
aanmerkelijk lager is dan het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het ras
waarop de licentie van toepassing is (artikel 14, lid 3). Indien partijen het niet eens
kunnen worden over de hoogte van de vergoeding, moet de vergoeding 50 procent
zijn van het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het in licentie produceren van
teeltmateriaal (artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie (3)).
Indien een landbouwer echter herhaaldelijk en opzettelijk zijn verplichting niet is nage-
komen, kan de houder de rechter verzoeken de overtreder te bevelen alle andere daar-
door ontstane schade te vergoeden (zoals bepaald in artikel 94, lid 2, van de basisver-
ordening). Deze schadevergoeding bedraagt ten minste een forfaitaire som, berekend
op basis van het viervoud van het gemiddelde bedrag dat in rekening wordt gebracht
voor het in licentie produceren van een overeenkomstige hoeveelheid teeltmateriaal,
onverminderd de verplichting tot vergoeding van eventuele hogere schade (artikel 18
van Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie).

In de basisverordening wordt niet voorgeschreven op welke wijze de schadevergoe-
ding dient te worden berekend. Dit zal worden bepaald aan de hand van de nationale
wetgeving. In de lidstaten wordt met betrekking tot de berekening van schadevergoe-
ding hoofdzakelijk uitgegaan van drie beginselen: i) schadeloosstelling voor de feitelijk
geleden schade ii) een verzoek aan de overtreder de gemaakte winst over te dragen iii)
betaling van het aandeel in de opbrengst dat de overtreder verschuldigd zou zijn
geweest indien hij toestemming voor het gebruik had gevraagd. In veel lidstaten kan
de houder kiezen tussen deze mogelijkheden.

Strafrechtelijke sancties

In de basisverordening wordt niet gesproken over strafrechtelijke sancties. Zoals hier-
boven vermeld, wordt in artikel 107 bepaald dat de lidstaten alle nodige maatregelen
moeten treffen om ervoor te zorgen dat terzake van de bestraffing van inbreuken op
communautaire kwekersrechten dezelfde voorschriften worden toegepast als die welke
terzake van bestraffing van inbreuken op overeenkomstige nationale rechten van
toepassing zijn. Dit houdt in dat een strafrechtelijke sanctie op grond van nationale
wetgeving inzake plantenrassen ook van toepassing is op communautaire kwekers-
rechten.

Voorlopige bescherming en verjaringstermijnen

In artikel 95 wordt bepaald dat de houder van een communautair kwekersrecht een
passende vergoeding kan eisen van eenieder die in de tijd tussen de bekendmaking van
de aanvraag tot het communautaire kwekersrecht en de verlening daarvan, een hande-
ling verricht die hem na die tijd verboden zou zijn.

Krachtens artikel 96 verjaren vorderingen drie jaar na het tijdstip waarop het commu-
nautaire kwekersrecht uiteindelijk is verleend en de houder kennis heeft gekregen van
de betrokken handeling en van de identiteit van de overtreder, of, bij het ontbreken
van dergelijke kennis, dertig jaar na de voltrekking van de handeling.
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(3) Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, over-
eenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het commu-
nautaire kwekersrecht, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van land-
bouwers, PB L 173 blz. 14 van 25.7.1995.



ANDERE COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN

Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad

Op 22 december 1994 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 3295/94 aangenomen,
waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor ingrijpen door de douaneautoriteiten en
maatregelen van de bevoegde instanties ten aanzien van nagemaakte of door piraterij
verkregen goederen. Een van de voornaamste doelstellingen van de verordening is het
voor houders van intellectuele-eigendomsrechten gemakkelijker maken zo veel moge-
lijk te beletten dat dergelijke goederen in de handel gebracht worden en een passende
procedure te ontwikkelen waarmee douaneautoriteiten in staat worden gesteld effec-
tief op te treden tegen dergelijke inbreuken.

De verordening is nog niet van toepassing op kwekersrechten, maar de Commissie
heeft onlangs een voorstel gedaan voor een nieuwe verordening ter vervanging van
Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad. In het voorstel wordt speciaal gewezen op
kwekersrechten. Indien de Raad de verordening aanneemt, zouden kwekersrechten
aldus onder de werkingssfeer van de verordening gebracht worden.

Voorstel voor een richtlijn betreffende de maatregelen 
en procedures om de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten te waarborgen

De Commissie heeft een voorstel ter tafel gelegd voor een richtlijn betreffende de
maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te
waarborgen. Het voorstel heeft ook betrekking op kwekersrechten.

In de richtlijn zullen algemene beginselen worden vastgelegd die in nationale wetge-
ving moeten worden omgezet. De richtlijn omvat vrijwel alle facetten van waarborging
van intellectuele-eigendomsrechten, bijvoorbeeld bepalingen inzake bewijsmateriaal,
maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal, recht op informatie, voorlopige
maatregelen, conservatoire maatregelen, terugroepen van goederen, onttrekking aan
het handelsverkeer, vernietiging van goederen, preventieve maatregelen, schadever-
goeding, gerechtskosten en strafrechtelijke bepalingen. Doel is ervoor te zorgen dat de
handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten op gelijkwaardige wijze op het
hele grondgebied van de Gemeenschap wordt gewaarborgd, maar binnen de
bestaande nationale kaders.

SAMENVATTING

Het communautaire kwekersrecht voorziet in een krachtige bescherming gecombi-
neerd met weldoordachte afwijkingen. De relevante wetgeving bepaalt voorts dat een
houder van een communautair kwekersrecht bijvoorbeeld een eis tot een verbod kan
indienen of een beroep tot schadevergoeding kan instellen bij nationale rechterlijke
instanties binnen de EU. Dit alles vormt een solide basis voor het waarborgen van de
bescherming. Hoeveel de rechten waard zijn zal evenwel afhangen van de vraag in
hoeverre de nationale wetgevingen voorzien in toereikende instrumenten om op te
treden tegen inbreuk. Door de genoemde initiatieven van de Commissie zullen de
lidstaten onder druk gezet worden om te zorgen voor effectieve handhavingssystemen
in hun nationale wetgeving.

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
02

 •
 C

om
m

un
au

ta
ir 

Bu
re

au
 v

oo
r p

la
nt

en
ra

ss
en

38



39

11.
O

nderzoeksbureaus die nam
ens het CBP in 2002 D

US-tests hebben uitgevoerd

A

11. ONDERZOEKSBUREAUS DIE NAMENS HET CBP IN 2002
DUS-TESTS HEBBEN UITGEVOERD

Acer palmatum NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Actinidia Lindl. I Istituto sperimentale Istituto sperimentale 
per la frutticoltura per la frutticoltura, Rome

Agapanthus L’Herit NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Agastache clayr. ex. Gronov. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Agastache mexicana (H.B.K.) 
Lint. et Epling UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Aglaonema Schott. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Agrostis stolonifera L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ajania pacifica Bremer 
et Humphries UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Allium cepa L. var.ascalonicum NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Allium porrum L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Allium sativum L. E OEVV INIA, Aranjuez

Alstroemeria L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Amaryllis L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Angelica L. F GEVES GEVES, Brion

Anthurium Scherzerianum 
Schott NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Anthurium-Andreanum-Hybrids NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Antirrhinum majus L. D Bundessortenamt Bundessortenamt Hannover

Apium graveolens L. 
var. dulce (Mill.) Pers NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ardisia crenata Sims NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Argyranthemum frutescens (L.) 
Schultz Bip. D Bundessortenamt Bundessortenamt Hannover

Asimina triloba (L.) Dunal D Bundessortenamt Bundessortenamt Hannover

Aster L. IL Israel Plant Breeders Israel Plant Breeders Rights 
Rights Testing Unit Testing Unit, Bet Dagan

Aster novi-belgii L. IL Israel Plant Breeders Israel Plant Breeders Rights 
Rights Testing Unit Testing Unit, Bet Dagan

Astragalus boeticus L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Astrantia major ssp. 
Involucrata Koch. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Taxon Land Onderzoeksbureau Proefstation



C

B

Taxon Land Onderzoeksbureau Proefstation

Athyrium niponicum (Mett.) 
Hance NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Beaucarnea Lem. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Begonia L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Begonia Tuberhybrida-Grp. B Ministère des affaires Centrum voor landbouwkundig 
économiques onderzoek, Gent

Begonia-Elatior-Hybrids D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris 
var. altissima Döll S Statens Utsädeskontroll Statens Utsädeskontroll, Svalöf

Betula pendula Roth D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Brachyscome Cass. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Bracteantha bracteata 
Anderb. and Haegi NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Brassica oleracea L. 
convar. botrytis (L.) Alef. 
var. cymosa Duch. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Brassica oleracea L. 
convar. botrytis (L.) Alef. 
var. botrytis NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Brassica oleracea L. 
convar. oleracea var. 
gemmifera DC NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Brassica oleracea L. 
var. capitata l. f. alba DC NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Brassica oleracea L. 
var. gongylodes L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Brassica oleracea L. UK Plant Variety Rights Office Scottish Agricultural Science 
var. sabauda L. Agency, Edinburgh

Buxus microphylla Siebold 
et Zucc. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Calibrachoa D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Calluna vulgaris (L.) Hull D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Campanula carpatica Jacq. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Campanula L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Campanula L. x haylodgensis UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Campanula punctata Lam. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Campanula takesimana Nakai UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Cannabis sativa L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Capparis spinosa L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Capsicum annuum L. F GEVES GEVES, Cavaillon

Capsicum annuum L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ceanothus L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Celosia L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Christia vespertilionis (L.f.) 
Backh.f. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Chrysanthemum UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge
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Taxon Land Onderzoeksbureau Proefstation

Cichorium endivia L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Cichorium intybus L. partim NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Citrus L. E OEVV IVIA, Valencia

Clematis L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Clematis x cartmanii UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Clerodendrum L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Coprosma J.R. et G. Forst. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Coreopsis L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Coreopsis rosea UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Cortaderia selloana (Schult. 
et Schult.f.) Asch. et Graebn. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Cosmos atrosanguineus 
(Hook.) Voss UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Ctenanthe oppenheimiana 
(E. Morr.) K. Schum NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Cucumis melo L. F GEVES GEVES, Cavaillon

Cucumis melo L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Cucumis sativus L. F GEVES GEVES, Cavaillon

Cucumis sativus L. E OEVV INIA, Valencia

Cucumis sativus L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Curcuma L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Cydonia oblonga Mill. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Wurzen

Cynara scolymus L. F GEVES GEVES, Cavaillon

Daboecia cantabrica (Huds.) 
K. Koch D Bundessortenamt Bundessortenamt,Rethmar

Dahlia Cav. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Daucus carota L. F GEVES GEVES, Brion

Daucus carota L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Delphinium L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Dianthus caryophyllus L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Diascia barberae UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Diascia Link et Otto UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Echinacea purpurea (L.) UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Erica x darleyensis D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Eruca sativa Mill. F GEVES GEVES, Cavaillon

Erysimum L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Euphorbia erythraeae 
(A. Berger) N. E. Br. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Euphorbia fulgens Karw. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
ex Klotsch and Fisheries Afdeling for prydplanter

Euphorbia L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Euphorbia milii Des Moul. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Ficus benjamina L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen
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Taxon Land Onderzoeksbureau Proefstation

Ficus elastica Roxb. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Fragaria x ananassa Duch. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Wurzen

Fragaria x ananassa Duch. F GEVES GEVES, Brion

Fragaria x ananassa Duch. P Instituto de proteccao Instituto de proteccao 
da producao agro-alimentar da producao agro-alimentar, 

Escauropim

Fuchsia L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Gardenia jasminoides Ellis UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Gaura lindheimeri Engelm.et 
A.Gray UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Gazania Gaertn. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Geranium L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Gerbera L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Gladiolus L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Guzmania Ruiz et Pav. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Hebe Comm ex. Juss. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Helianthus annuus L. F GEVES GEVES Le Magneraud

Helianthus annuus L. E OEVV INIA, Sevilla

Helleborus L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Heuchera L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Heucherella Wehrh. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Hibiscus L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Hibiscus rosa-sinensis L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Hippeastrum Herb. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Hosta Tratt. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Hydrangea macrophylla 
(Thunb. ex Murr.) F GEVES GEVES, Brion

Hypericum androsaemum L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ilex verticillata (L.) A. Gray UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Impatiens walleriana Hook. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Impatiens-New-Guinea-Hybrids D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Jasminum polyanthum Franch. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Kalanchoë Adans. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Kalanchoë blossfeldiana 
v. Poelln D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Kalanchoë manginii Hamet 
et Perr. de la Bâthie D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Lactuca sativa L. F GEVES GEVES, Brion

Lactuca sativa L. E OEVV INIA, Valencia

Lactuca sativa L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Lantana camara L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Lantana L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Lavandula angustifolia Mill. F GEVES GEVES Cavaillon

Lavandula stoechas L. F GEVES GEVES Cavaillon
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Lavatera L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Ligustrum japonicum Thunb. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Lilium L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Limonium L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Limonium Mill. Statice L.p.p. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Limonium sinuatum (L.) Mill. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Liquidambar styraciflua L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Lobelia L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Lonicera caerulea L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Lonicera L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. F GEVES GEVES, Cavaillon

Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. E OEVV INIA, Valencia

Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Lysimachia clethroides Duby NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Lysimachia L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Lysimachia fortunei Maxim. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Malus Mill. D Bundessortenamt Bundessortenamt Wurzen

Malus Mill. UK Plant Variety Rights Office Imperial College National fruit
collections, Brogdale

Malus Mill. F GEVES INRA, Angers

Monopsis unidentata (Ait.f.) 
F.E. Kimmer UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Myosotis alpestris UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Myrtus communis L. D Bundessortenamt Bundessortenamt Hannover

Narcissus bulbocodium L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Narcissus L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Nemesia Vent. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Neoregelia L.B.Sm. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Nephrolepis Schott NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ocimum basilicum L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Bamberg

Oenothera L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Ornithogalum L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Osteospermum ecklonis (DC.) 
Norl. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Paeonia L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Papaver orientale NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Passiflora L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Passiflóra violácea Vell. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Pastinaca sativa L. UK Plant Variety Rights Office Scottish Agricultural Science
Agency, Edinburgh

Pelargonium L’Hérit. ex Ait. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover
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Taxon Land Onderzoeksbureau Proefstation

Pelargonium grandiflorum 
Willd. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Pelargonium peltatum (L.) 
L’Herit. ex.Ait. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Pelargonium peltatum 
x pelargonium zonale hybrids D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Pelargonium zonale (L.) 
L’Herit.ex Ait. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Penstemon heterophyllus Lindl. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Persicaria (L.) Mill. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Petunia Juss. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Phalaenopsis Bl. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Phaseolus vulgaris L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Phaseolus vulgaris L. F GEVES GEVES, Brion

Phaseolus vulgaris L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Phlox drummondii Hook. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Phlox-Paniculata-Hybrids NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Phygelius E. Mey. ex Benth. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Picea abies (L.) Karst D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Pieris japonica D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Pisum sativum L. sensu lato DK Danish Ministry of Agriculture Afdeling for Sortsafprovning, 
and Fisheries Tystofte

Pisum sativum L. sensu lato NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Plectranthus L’Hérit. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Plectranthus ornatus D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Plectranthus saccatus Benth. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Poa arachnifera Torr. X Poa 
pratensis L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Pogonatherum paniceum 
(P. Beauv.) Hach. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Populus L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Primula L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Prunus amygdalus Batsch 
x Prunus persica Batsch E OEVV DGA, Zaragoza

Prunus armeniaca L. F GEVES INRA, Avignon

Prunus avium (L.) L. F GEVES INRA, Bordeaux-Aquitaine

Prunus domestica L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Marquardt

Prunus persica (L.) Batsch E OEVV DGA, Zaragoza

Prunus persica (L.) Batsch F GEVES INRA, Avignon

Prunus persica (L.) Batsch I Istituto sperimentale Istituto sperimentale 
per la frutticoltura per la frutticoltura, Roma

Prunus salicina Lindl. F GEVES INRA, Avignon

Prunus salicina Lindl. I Istituto sperimentale Istituto sperimentale 
per la frutticoltura per la frutticoltura, Rome

Pulmonaria L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge
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Pyrus communis L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Wurzen

Pyrus communis L. UK Plant Variety Rights Office Imperial College National fruit
collections, Brogdale

Pyrus communis L. F GEVES INRA, Angers

Pyrus pyrifolia (Burm f.) Nakai 
var. culta (Mak.) Nakai F GEVES INRA, Angers

Ranunculus asiaticus L. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Ranunculus L. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Raphanus sativus L. 
var. radicola Pers. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Rhipsalidopsis Br. et R. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Rhododendron L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Rhododendron obtusum 
x (Lindl.) Planch. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Rhododendron-Simsii-Hybrids D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Ribes nigrum L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Wurzen

Rosa L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Rosa L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Rosa L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Rubus idaeus L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Wurzen

Saintpaulia H. Wendl. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Salix L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Salvia nemorosa L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Salvia nemorosa L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Sanvitalia Lam. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Scabiosa atropurpurea L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Scabiosa L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Scaevola aemula L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Scaevola saligna G. Forst. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Schefflera arboricola (Hayata) 
Hayata NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Schefflera heptaphylla (L.) 
Frodin NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Schlumbergera Hybrids DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Schlumbergera Lem. DK Danish Ministry of Agriculture Research Centre Aarslev, 
and Fisheries Afdeling for prydplanter

Scutellaria L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Sedum telephium L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Senecio L. D Bundessortenamt Bundessortenamt Hannover

Sinapis alba L. F GEVES GEVES, Le Magneraud

Solanum tuberosum L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar
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Solanum tuberosum L. E OEVV GV, Vitoria

Solanum tuberosum L. UK Plant Variety Rights Office Scottish agricultural science
agency, Edinburgh

Sorbaria sorbifolia (L.) 
A. Braun NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Sorbus L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Spinacea oleracea L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Spiraea nipponica Maxim. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Streptocarpus Lindl. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Stromanthe sanguinea 
(Hook) Sond. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Sutera Roth D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Tacca chantrieri André NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Thunbergia Retz. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Thymus L. F GEVES GEVES Cavaillon

Tiarella L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Tilia cordata Mill. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Scharnhorst

Torenia L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hannover

Trachelium L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Triticum aestivum L. DK Danish Ministry of Agriculture Afdeling for Sortsafprovning, 
emend. Fiori et Paol. and Fisheries Tystoffe

Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Triticum aestivum L. 
emend. Fiori et Paol. F GEVES GEVES, Le Magneraud

Triticum durum Desf. F GEVES GEVES, Le Magneraud

Triticum durum Desf. E OEVV INIA, Aranjuez

Tulipa L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Valerianella locusta L. & V. 
eriocarpa Desv. F GEVES GEVES, Cavaillon

Verbascum L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Verbena L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Veronica L. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Veronica peduncularis M. B. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Vinca L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge

Vitis L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hassloch

Vitis L. I Istituto sperimentale Istituto sperimentale 
per la viticoltura per la viticoltura, Conegliano

Vriesea Lindl. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Wisteria frutescens D Bundessortenamt Bundessortenamt, Rethmar

Zantedeschia Spreng. NL Raad voor het kwekersrecht PRI/CGN, Wageningen

Zea mays L. D Bundessortenamt Bundessortenamt, Hassloch

Zea mays L. F GEVES GEVES, Le Magneraud
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Zea mays L. E OEVV INIA, Sevilla

Zinnia L. UK Plant Variety Rights Office NIAB, Cambridge
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12. BIJLAGE (KAMER VAN BEROEP)

BIJ HET CBP AANGETEKENDE BEROEPEN EN BESLUITEN VAN DE KAMER VAN BEROEP

Aantal door Motivering Aantal Nummer Datum van 
het CBP besluiten door en datum publicatie 
ontvangen de Kamer van van het in het 
beroepen beroep besluit Mededelingen-

blad van 
het CBP

1996

0 - 0 - -

1997

2 Rasbenaming 0 - -
en nieuwheid

1998

2 Rasbenaming 0 - -
en nieuwheid

1999

2 Onderscheid- 1 A 2/98 van 15.4.2000
baarheid 14.9.1999
en nieuwheid

2000

5 Onderscheid- 2 A 1/99 van 15.4.2000
baarheid (1), 25.1.2000
artikel 55 (4), 
BV (3), A 2/99 van 15.8.2000
niet-betaling 19.5.2000
jaarlijkse 
rechten (1)

2001

1 Artikel 8 BV (1) 2 A 2/00 van 15.6.2000
27.3.2001

A 4/00 van 15.4.2002
6.12.2001

2002

35 Niet-betaling 1 A5/00 van 15.8.2002
jaarlijkse 28.5.2002
rechten (25), 
onderscheid-
baarheid (8), 
Artikel 11 BV (1), 
Artikel 55 BV (1)
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