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WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR 
BUREAU VOOR PLANTENRASSEN VAN 25 MAART 2004 INZAKE DE TENUITVOERLEGGING VAN 

VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 30 MEI 
2001 INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN ("HET BESLUIT") 

 
 
 
 
 
1. Het Besluit van de raad van bestuur van het CPVO van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging 

van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot documenten wordt als volgt gewijzigd: 

 
Artikel 2, lid 1 
 

Alle verzoeken om toegang tot een document worden via de website van het Bureau 
(www.cpvo.europa.eu/main/), via e-mail (publicregister@cpvo.europa.eu) of per post of fax naar het 
op de website van het Bureau en in het Mededelingenblad van het Bureau vermelde officiële adres of 
faxnummer gezonden. 

 
Artikel 3, lid 3 
 

De verzoeker wordt door of namens het hoofd Juridische Zaken op de hoogte gesteld van het 
antwoord op zijn verzoek. Antwoorden op initiële verzoeken worden door het hoofd Juridische Zaken 
ter kennisneming aan de voorzitter gezonden. Het hoofd Juridische Zaken kan zijn bevoegdheden 
delegeren aan een voldoende gekwalificeerd personeelslid van het Bureau.  

 
Artikel 4 
 

Confirmatieve verzoeken worden door de voorzitter ter kennisneming aan het hoofd Juridische Zaken 
gezonden. Het hoofd Juridische Zaken kan zijn bevoegdheden delegeren aan een voldoende 
gekwalificeerd personeelslid van het Bureau. 

 
Artikel 10 
 

Dit besluit vervangt de huidige regels die op 1 april 2004 waren aangenomen en treedt in werking op 
9 oktober 2014. 

 
2. Met uitzondering van hetgeen is uiteengezet in deze wijziging blijft het besluit onaangetast en 

volledig van kracht in overeenstemming met de erin vervatte bepalingen.  
 

3. Dit besluit zal in het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen worden 
bekendgemaakt. 

 
 
Brussel, 9 oktober 2014 
 
 
 
 
Mevr. Bronislava Bátorová 
Voorzitter van de raad van bestuur van het CPVO 


