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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουλίου 1994
για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
(EE L 227 της 1.9.1994, σ. 1)
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Ιουλίου 1994
για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι οι φυτικές ποικιλίες θέτουν ειδικά προβλήματα σε σχέση με το
καθεστώς βιομηχανικής ιδιοκτησίας που μπορεί να ισχύει·
ότι τα καθεστώτα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για φυτικές ποικιλίες δεν
έχουν εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και, συνεπώς, εξακολουθούν
να διέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών, το περιεχόμενο της
οποίας δεν είναι ομοιόμορφο·
ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό σύστημα το
οποίο θα συνυπάρχει με τα εθνικά καθεστώτα αλλά θα επιτρέπει τη
χορήγηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας το οποία θα ισχύουν
σε όλη την Κοινότητα·
ότι η εισαγωγή και η εφαρμογή του κοινοτικού αυτού συστήματος δεν
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις αρχές των κρατών μελών αλλά
από ένα κοινοτικό γραφείο με νομική προσωπικότητα, ήτοι το «κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών»·
ότι το σύστημα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις εξελίξεις που
σημειώνονται στον τομέα των τεχνικών δημιουργίας φυτικών ποικιλιών,
συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας· ότι, για να δοθούν κίνητρα
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων ποικιλιών, θα πρέπει να
παρέχεται ενισχυμένη προστασία σε σχέση με την παρούσα κατάσταση
για όλους τους δημιουργούς ποικιλιών, χωρίς ωστόσο να απαγορεύεται
αδικαιολόγητα η πρόσβαση στο σύστημα προστασίας εν γένει, ή στην
περίπτωση ορισμένων τεχνικών μεθόδων δημιουργίας ποικιλιών·
ότι θα πρέπει να μπορούν να προστατεύονται οι ποικιλίες όλων των
βοτανικών γενών και ειδών· ότι οι προστατεύσιμες ποικιλίες πρέπει να
πληρούν διεθνώς αναγνωρισμένους όρους, όπως η δυνατότητα διάκρισης της ποικιλίας από άλλες, η ομοιομορφία, η σταθερότητα και η
καινοτομία, και να φέρουν καθορισμένη ονομασία ποικιλίας·
ότι είναι σημαντικό να δοθεί ορισμός του όρου της «ποικιλίας φυτών»,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία του συστήματος·
ότι, με τον ορισμό αυτό, δεν επιδιώκεται τροποποίηση των ορισμών που
έχουν ίσως καθιερωθεί στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ειδικότερα στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
ούτε ο ορισμός αυτός πρέπει να παρεμβαίνει ή να παρεμποδίζει την
εφαρμογή κανόνων που διέπουν το καθεστώς προστασίας προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των φυτών και του υλικού φυτών ή διαδικασίες
σύμφωνα με άλλα παρόμοια δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
ότι είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα επιθυμητό να υπάρχει κοινός ορισμός και
στους δύο τομείς· ότι πρέπει, επομένως, να καταβληθούν οι απαραίτη(1) ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

244 της 28.9.1990, σ. 1 και
113 της 23.4.1993, σ. 7.
305 της 23.11.1992, σ. 55 και
67 της 16.3.1992, σ. 148.
60 της 8.3.1991, σ. 45.
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τες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να βρεθεί ένας κοινός ορισμός·
ότι, για τη χορήγηση κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικής ποικιλίας,
είναι απαραίτητος ο καθορισμός σημαντικών χαρακτηριστικών που
αφορούν την ποικιλία· ότι, ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν πρέπει
απαραιτήτως να σχετίζονται με την οικονομική τους σημασία·
ότι το σύστημα πρέπει επίσης να διασαφηνίζει σε ποιον απονέμεται το
δικαίωμα κοινοτικής προστασίας φυτικής ποικιλίας· ότι, σε ορισμένες
περιπτώσεις, αφορά διάφορα πρόσωπα από κοινού και όχι ένα μόνο
άτομο· ότι πρέπει να ρυθμιστούν οι τυπικές προϋποθεσεις υποβολής
αιτήσεων·
ότι το σύστημα πρέπει επίσης να ορίζει τον όρο «κάτοχος» που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό· ότι όπου ο όρος «κάτοχος», χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις,
περιλαμβανομένης της παραγράφου 5 του άρθρου 29, του αποδίδεται η
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 13·
ότι, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικών ποικιλιών πρέπει να είναι ενιαία σε όλη την Κοινότητα, οι
εμπορικές συναλλαγές που υπόκεινται στην έγκριση του κατόχου πρέπει
να καθοριστούν επακριβώς· ότι το φάσμα της προστασίας πρέπει να
επεκταθεί, σε σύγκριση με τα περισσότερα εθνικά συστήματα, σε
συγκεκριμένο υλικό της ποικιλίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το
εμπόριο μέσω τρίτων χωρών χωρίς προστασία· ότι, εντούτοις, η καθιέρωση της αρχής της ανάλωσης των δικαιωμάτων πρέπει να εξασφαλίζει
ότι η προστασία δεν είναι υπερβολική·
ότι, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία ποικιλιών φυτών, το
σύστημα επιβεβαιώνει καταρχήν τον διεθνώς αποδεκτό κανόνα της
ελεύθερης πρόσβασης στις προστατευόμενες ποικιλίες για την εξέλιξη
και την εκμετάλλευση νέων ποικιλιών·
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η νέα ποικιλία, μολονότι
διαφορετική, προέρχεται ουσιαστικά από την αρχική ποικιλία, πρέπει να
δημιουργηθεί ορισμένη μορφή εξάρτησης από τον κάτοχο της τελευταίας·
ότι η ενάσκηση των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
πρέπει να υπάγεται σε περιορισμούς που καθορίζονται από διατάξεις
δημοσίου συμφέροντος·
ότι αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής· ότι,
για το σκοπό αυτόν, πρέπει να χορηγείται άδεια στους καλλιεργητές για
τη χρησιμοποίηση του προϊόντος της συγκομιδής για αναπαραγωγή, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις·
ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο·
ότι θα πρέπει να προβλέπεται επίσης υποχρεωτική παροχή άδειας, υπό
ορισμένες περιστάσεις, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στους
οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται η ανάγκη τροφοδοσίας της αγοράς
με υλικό που παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή διατήρησης
των κινήτρων για τη συνεχή βελτίωση των ήδη βελτιωμένων ποικιλιών·
ότι η χρησιμοποίηση καθορισμένων ονομασιών των ποικιλιών θα πρέπει
να καταστεί υποχρεωτική·
ότι το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών θα πρέπει καταρχήν
να διαρκεί τουλάχιστον 25 έτη και, στην περίπτωση της αμπέλου και
ειδών δένδρων, τουλάχιστον 30 έτη· ότι πρέπει να καθορισθούν άλλοι
λόγοι για τη λήξη του δικαιώματος·
ότι το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών αποτελεί αντικείμενο
της ιδιοκτησίας του κατόχου και πρέπει, για το σκοπό αυτό, να διευκρινιστεί ο ρόλος του σε σχέση με τις μη εναρμονισμένες νομοθετικές
διατάξεις των κρατών μελών, και ιδίως με το αστικό δίκαιο· ότι αυτό
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ισχύει επίσης για την αντιμετώπιση των παραβάσεων και την αναγκαστική εκτέλεση του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικών ποικιλιών·
ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι η πλήρης εφαρμογή των αρχών
του συστήματος κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών δεν
παρεμποδίζεται από τις επιπτώσεις άλλων καθεστώτων· ότι, για το
σκοπό αυτό, απαιτείται η θέσπιση ορισμένων κανόνων, σύμφωνων με
τις ισχύουσες διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη
που να αφορούν τη σχέση που υφίσταται προς άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν και κατά πόσο πρέπει να προσαρμοστούν ή να μεταβληθούν οι προϋποθέσεις της προστασίας που χορηγείται βάσει άλλων συστημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως είναι
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ώστε να υπάρχει συνοχή με το σύστημα
του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικών ποικιλιών· ότι, εφόσον τούτο
κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να καθοριστεί με ισόρροπους κανόνες,
στα πλαίσια συμπληρωματικών κοινοτικών διατάξεων·
ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων προσφυγών, σχετικά με τη χορήγηση, τη λήξη ή τον έλεγχο των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, καθώς και τις δημοσιεύσεις, έχουν, κατά το
μέτρο του δυνατού, προσαρμοστεί στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί
για άλλα καθεστώτα· ότι το ίδιο ισχύει όσον αφορά τη διάρθρωση του
γραφείου και τον εσωτερικό του κανονισμό, τη συνεργασία με την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κυρίως μέσω του διοικητικού συμβουλίου,
τη συμμετοχή των γραφείων εξέτασης στη διεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης, καθώς και τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέτρα·
ότι το γραφείο θα πρέπει να δέχεται συμβουλές και να εποπτεύεται από
το διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής·
ότι η συνθήκη δεν προβλέπει, για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, εξουσίες άλλες από εκείνες του άρθρου 235·
ότι ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες διεθνείς συμβάσεις όπως η διεθνής σύμβαση για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών (σύμβαση UPOV), η σύμβαση για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) ή η συμφωνία για τα θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία σχετίζονται με το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του
εμπορίου προϊόντων απομίμησης/παραποίησης· ότι, συνεπώς, εφαρμόζει
την απαγόρευση της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φυτικές
ποικιλίες, μόνο στο βαθμό που το απαιτεί η σύμβαση για το ευρωπαϊκό
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δηλαδή προκειμένου για φυτικές ποικιλίες
καθεαυτές·
ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξετασθεί προκειμένου να
τροποποιηθεί, εφόσον απαιτείται, υπό το πρίσμα των μελλοντικών εξελίξεων των προαναφερόμενων συμβάσεων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
Θεσπίζεται σύστημα κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών,
ως μόνη και αποκλειστική μορφή των κοινοτικών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί φυτικών ποικιλιών.
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Άρθρο 2
Ενιαία ισχύς των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
Τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλών έχουν ενιαία ισχύ στο
έδαφος της Κοινότητας και μπορούν να παρέχονται, να μεταβιβάζονται
ή να λήγουν επί του εδάφους αυτού μόνο με ενιαίο τρόπο.
Άρθρο 3
Εθνικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να
χορηγούν εθνικά δικαιώματα ιδιοκτησίας φυτικών ποικιλιών, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 92 παράγραφος 1.
Άρθρο 4
Κοινοτικό γραφείο
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδρύεται κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών που καλείται εφεξής «γραφείο».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Άρθρο 5
Αντικείμενο των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
1.
Αντικείμενο των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
μπορούν να αποτελούν ποικιλίες όλων των βοτανικών γενών και ειδών,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υβριδίων τους.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ποικιλία» νοείται ομάδα φυτών εντός μιας βοτανικής ταξινομικής μονάδας της κατώτερης γνωστής κατηγορίας, η οποία ομάδα, ασχέτως του εάν πληρούνται εξ ολοκλήρου οι όροι για την παροχή δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας, μπορεί:
— να οριστεί από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών που προκύπτει
από ένα συγκεκριμένο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων,
— να τη διακρίνει από κάθε άλλη ομάδα φυτών η εκδήλωση ενός
τουλάχιστον από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και
— να θεωρείται ως μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητά της να
αναπαράγεται χωρίς μεταβολές.
3.
Η ομάδα φυτών αποτελείται από ολόκληρα φυτά η από μέρη
φυτών, εφόσον τα μέρη αυτά είναι ικανά να παράγουν ολόκληρα
φυτά. Τα φυτά, καθώς και τα μέρη αυτών, καλούνται εφεξής «συστατικά ποικιλίας».
4.
Η εκδήλωση των χαρακτηριστικών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτη περίπτωση, μπορεί να είναι είτε αμετάβλητη είτε μεταβλητή μεταξύ συστατικών ποικιλίας, του αυτού είδους, εφόσον και ο
βαθμός της μεταβολής προκύπτει επίσης από το γονότυπο ή το συνδυασμό γονοτύπων.
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Άρθρο 6
Προστατεύσιμες ποικιλίες
Το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας παρέχεται στις ποικιλίες
που είναι:
α) διακριτές·
β) ομοιογενείς·
γ) σταθερές
και
δ) νέες.
Επιπλέον, η ποικιλία πρέπει να ορίζεται από ονομασία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63.
Άρθρο 7
Διάκριση
1.
Μια ποικιλία θεωρείται ότι είναι διακριτή όταν μπορεί να διακρίνεται σαφώς, βάσει της εκδήλωσης των χαρακτηριστικών που προκύπτει από έναν ιδιαίτερο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων, από κάθε
άλλη ποικιλία η ύπαρξη της οποίας είναι κοινώς γνωστή κατά την
ημερομηνία της αιτήσεως που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 51.
2.
Η ύπαρξη άλλης ποικιλίας θεωρείται ότι είναι κοινώς γνωστή, εάν,
κατά την ημερομηνία της αιτήσεως που καθορίζεται δυνάμει του
άρθρου 51:
α) είχε λάβει δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή είχε καταχωρηθεί σε
επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών στην Κοινότητα ή σε οποιοδήποτε κράτος ή σε οποιοδήποτε διακυβερνητικό οργανισμό με σχετική αρμοδιότητα·
β) είχε υποβληθεί γι' αυτήν αίτηση παροχής δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας ή αίτηση για καταχώρησή της σε επίσημο μητρώο ποικιλιών, εφόσον η αίτηση έχει εν τω μεταξύ καταλήξει στην παροχή
δικαιώματος ή την καταχώρηση.
Οι βάσει του άρθρου 114 εκτελεστικοί κανόνες είναι δυνατόν να προβλέπουν και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ποικιλία θεωρείται
ως κοινώς γνωστή.
Άρθρο 8
Ομοιογένεια
Μια ποικιλία θεωρείται ομοιογενής εάν, πέραν της μεταβολής που είναι
δυνατόν να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής της, είναι αρκετά ομοιογενής ως προς την εκδήλωση εκείνων των
χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην εξέταση της διάκρισης,
καθώς και όποιων άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την
περιγραφή της ποικιλίας.
Άρθρο 9
Σταθερότητα
Μια ποικιλία θεωρείται σταθερή εάν η εκδήλωση των χαρακτηριστικών
τα οποία περιλαμβάνονται στην εξέταση της διάκρισης, καθώς και
όποιων άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή
της ποικιλίας, παραμένει αναλλοίωτη μετά από επαναλαμβανόμενες
αναπαραγωγές ή, σε περίπτωση συγκεκριμένου κύκλου αναπαραγωγής,
κατά το τέλος κάθε κύκλου.
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Άρθρο 10
Το νέο
1.
Μια ποικιλία θεωρείται νέα εάν, κατά την ημερομηνία της αίτησης, που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 51, συστατικά της ποικιλίας ή
συγκομισθέν υλικό της ποικιλίας δεν έχουν πωληθεί ή άλλως διατεθεί
σε τρίτους από τον δημιουργό ή με τη συναίνεσή του κατά την έννοια
του άρθρου 11, με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας:
α) πλέον του ενός έτους πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία,
εντός του κοινοτικού εδάφους·
β) πλέον των τεσσάρων ετών ή, σε περίπτωση δέντρων ή αμπέλων,
πλέον των έξι ετών πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εκτός του
κοινοτικού εδάφους.
2.
Η διάθεση συστατικών ποικιλίας σε επίσημο φορέα για προβλεπόμενους από το νόμο λόγους, ή σε άλλους βάσει συμβάσεως ή άλλης
έννομης σχέσης απλώς για παραγωγή, αναπαραγωγή, πολλαπλασιασμό,
επεξεργασία ή αποθήκευση, δεν θεωρείται ως διάθεση σε τρίτους κατά
την έννοια της παραγράφου 1, εφόσον ο δημιουργός διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης αυτών και άλλων συστατικών της ποικιλίας και δεν έχει γίνει περαιτέρω διάθεση. Ωστόσο, αυτή η διάθεση
συστατικών ποικιλίας θεωρείται διάθεση κατά την έννοια της παραγράφου 1, αν τα εν λόγω συστατικά ποικιλίας έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την παραγωγή υβριδικής ποικιλίας και αν υπάρχει διάθεση συστατικών ποικιλίας ή συγκομισθέντος υλικού της υβριδικής
ποικιλίας.
Παρομοίως, η διάθεση συστατικών ποικιλίας από μια εταιρεία ή μια
επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 2 της συνθήκης, σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση αυτού του είδους, δεν θεωρείται
διάθεση σε τρίτους, εάν μία από αυτές ανήκει εξ ολοκλήρου στην άλλη
ή αν και οι δύο ανήκουν εξ ολοκλήρου σε μία τρίτη εταιρεία ή επιχείρηση αυτού του είδους, και εφόσον δεν επακολουθεί περαιτέρω διάθεση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συνεταιρισμούς.
3.
Η διάθεση συστατικών ποικιλίας ή συγκομισθέντος υλικού της
ποικιλίας, τα οποία έχουν παραχθεί από φυτά που καλλιεργήθηκαν
για τους λόγους που προσδιορίζονται από το άρθρο 15 στοιχεία β)
και γ), και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω αναπαραγωγή
ή πολλαπλασιασμό, δεν θεωρείται εκμετάλλευση της ποικιλίας, εκτός
αν γίνεται μνεία της ποικιλίας για τους σκοπούς αυτής της διάθεσης.
Παρομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάθεση σε τρίτους, εάν αυτή
οφείλεται αμέσως ή εμμέσως στο γεγονός ότι ο δημιουργός επέδειξε
την ποικιλία σε επίσημη ή επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την
έννοια της σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις ή σε έκθεση σε κράτος
μέλος, η οποία είχε αναγνωριστεί επίσημα ως ισότιμη, από αυτό το
κράτος μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άρθρο 11
Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών
1.
Το πρόσωπο που δημιούργησε ή ανακάλυψε και ανέπτυξε την
ποικιλία ή ο διάδοχός του, αμφοτέρων, ήτοι του προσώπου και του
διαδόχου του, καλουμένων εφεξής «δημιουργός», είναι δικαιούχος του
κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
2.
Αν δύο ή περισσότερα πρόσωπα έχουν δημιουργήσει ή ανακαλύψει και αναπτύξει την ποικιλία από κοινού, αναγνωρίζεται αυτό το
δικαίωμα από κοινού στα πρόσωπα αυτά ή στους αντίστοιχους διαδό-
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χους τους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε δύο ή περισσότερα
πρόσωπα σε περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα από αυτά ανακάλυψαν την ποικιλία και το άλλο ή τα άλλα την ανέπτυξαν.
3.
Το δικαίωμα παρέχεται επίσης από κοινού στο δημιουργό και σε
κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, εάν ο δημιουργός και το άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν συμφωνήσει δια γραπτής δηλώσεως να αναγνωρίζεται σε αυτούς το δικαίωμα από κοινού.
4.
Αν ο δημιουργός είναι μισθωτός, το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας καθορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που ισχύει για
τη σχέση εργασίας στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε ή ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ποικιλία.
5.
Εάν το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας αναγνωρίζεται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα
από κοινού, ένα ή περισσότερα εξ αυτών μπορούν να εξουσιοδοτούν τα
άλλα δια γραπτής δηλώσεως προς το σκοπό αυτό να ζητούν την αναγνώρισή του.
▼M5
Άρθρο 12
Δικαίωμα

υποβολής αιτήσεως για την παροχή
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας

κοινοτικού

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οργανισμός που
θεωρείται νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται
έναντι αυτού, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παροχή κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
Την αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν δύο ή περισσότερα τέτοια
πρόσωπα από κοινού.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Άρθρο 13
Δικαιώματα του κατόχου κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας και απαγορευμένες πράξεις
1.
Σύμφωνα με το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, ο κάτοχος ή οι κάτοχοι κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, καλούμενος εφεξής «κάτοχος», δικαιούται να προβαίνει στις ενέργειες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 16, για τις
ακόλουθες πράξεις όσον αφορά τα συστατικά ποικιλίας, ή τα συγκομισθέντα υλικά της προστατευόμενης ποικιλίας, καλούμενα και τα δύο
εφεξής «υλικό», απαιτείται η άδεια του κατόχου:
α) παραγωγή ή αναπαραγωγή (πολλαπλασιασμός)·
β) επεξεργασία με σκοπό την αναπαραγωγή·
γ) προσφορά προς πώληση·
δ) πώληση ή άλλου είδους διάθεση στην αγορά·
ε) εξαγωγή από την Κοινότητα·
στ) εισαγωγή στην Κοινότητα·
ζ) αποθήκευση για οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους στα
στοιχεία α) έως στ) λόγους.
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Ο κάτοχος μπορεί να χορηγεί την άδεια αυτή υπό όρους και περιορισμούς.
3.
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται για συγκομισθέν υλικό μόνον εάν
το εν λόγω υλικό αποκτήθηκε δια χρησιμοποιήσεως συστατικών της
προστατευόμενης ποικιλίας άνευ σχετικής αδείας και εκτός εάν ο κάτοχος είχε εύλογες δυνατότητες να ασκήσει το δικαίωμά του επί των
συστατικών αυτών ποικιλίας.
4.
Οι εκτελεστικοί κανόνες δυνάμει του άρθρου 114, μπορούν να
προβλέπουν ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, η παράγραφος 2 του παρόντος
άρθρου εφαρμόζεται και στα προϊόντα που λαμβάνονται απευθείας από
υλικό της προστατευόμενης ποικιλίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται
μόνον εάν τα προϊόντα αυτά ελήφθησαν δια της χρησιμοποιήσεως
συστατικών της προστατευόμενης ποικιλίας άνευ σχετικής αδείας, και
εφόσον ο κάτοχος δεν είχε εύλογες δυνατότητες να ασκήσει το
δικαίωμά του επί του ως άνω υλικού. Εφόσον η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε απευθείας λαμβανόμενα προϊόντα, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται επίσης ως «υλικό».
5.

Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται επίσης για:

α) ποικιλίες που κατ' ουσίαν παράγονται από την ποικιλία για την
οποία έχει παρασχεθεί κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας,
και εφόσον η ίδια αυτή ποικιλία δεν είναι κατ' ουσίαν παράγωγη
άλλης·
β) ποικιλίες που δεν είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7, διακεκριμένες από
την προστατευόμενη ποικιλία και
γ) ποικιλίες, η παραγωγή των οποίων απαιτεί επανειλημμένη χρήση της
προστατευόμενης ποικιλίας.
6.
Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 5, μια ποικιλία θεωρείται ότι είναι κατ' ουσίαν παράγωγη άλλης, η οποία εφεξής
καλείται «αρχική ποικιλία», όταν:
α) παράγεται κατά κύριο λόγο από την αρχική ποικιλία, ή από ποικιλία
που και η ίδια παράγεται κατά κύριο λόγο από την αρχική ποικιλία·
β) είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7, διακεκριμένη από την αρχική ποικιλία
και
γ) εκτός των διαφορών που οφείλονται στην πράξη της παραγωγής,
κατ' ουσίαν συμμορφούται με την αρχική ποικιλία όσον αφορά
την εκδήλωση των χαρακτηριστικών, η οποία προκύπτει από το
γονότυπο ή το συνδυασμό γονοτύπων της αρχικής ποικιλίας.
7.
Οι εκτελεστικοί κανόνες δυνάμει του άρθρου 114 μπορούν να
ορίζουν πιθανές πράξεις παραγωγής οι οποίες εμπίπτουν τουλάχιστον
στις διατάξεις της παραγράφου 6.
8.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 29, η άσκηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας δεν επιτρέπεται να παραβιάζει διατάξεις που θεσπίζονται για τη
διασφάλιση της δημόσιας ηθικής, της δημόσιας τάξης και της δημόσιας
ασφάλειας, για την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων,
των ζώων ή των φυτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας ή για
την προάσπιση του ανταγωνισμού, του εμπορίου ή της γεωργικής παραγωγής.
Άρθρο 14
Παρέκκλιση από τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 και για τη
διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, οι καλλιεργητές επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν, για σκοπούς αναπαραγωγής σε αγρό της εκμετάλλευσής
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τους, το προϊόν της συγκομιδής το οποίο έλαβαν φυτεύοντας, στην
εκμετάλλευσή τους, πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας, εκτός
των υβριδίων ή των σύνθετων ποικιλιών, η οποία καλύπτεται από κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνον στα ακόλουθα γεωργικά
φυτικά είδη:
α) Κτηνοτροφικά φυτά:
Cicer arietinum L. — Ρεβύθια
Lupinus luteus L. — Λούπινα
Medicago sativa L. — Μηδική η ήμερος
Pisum sativum L. (partim) — Πίσον το ήμερο
Trifolium alexandrinum L. — Μπιρσίμ— Τριφύλλιον το αλεξανδρινόν
Trifolium resupinatum L. — Τριφύλλιον το ύπτιον
Vicia faba — Κουκιά
Vicia sativa L. — Βίκος ο ήμερος
και, στην περίπτωση της Πορτογαλίας,
Lolium multiflorum lam — Αίρα η ιταλική
Vicia gaba — géverole
Vicia sativa L. — vesce commune
β) Σιτηρά:
Anena sativa — Βρώμη
Hordeum vulgare L. — Κριθάρι
Oryza sativa L. — Ρύζι
Phalaris canariensis L. — Καναρόσπορος
Secale cereale L. — Σίκαλη
X Triticosecale Wittm. — Τριτικάλε
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. — Σιτάρι
Triticum durum Desf. — Σκληρό σιτάρι
Triticum spelta L. — Σιτάρι απέλτα
γ) Πατάτες:
Solanum tuberosum — Πατάτες
δ) Ελαιούχα και κλωστικά φυτά:
Brassica napus L. (partim) — Γουλί
Brassica rapa L. (partim) — Ραίβα
Linum usitatissimum — Λιναρόσπορος, χωρίς το λοιπό φυτό.
3.
Οι προϋποθέσεις της παρεκκλίσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διασφάλισης των έννομων συμφερόντων του δημιουργού
της φυτικής ποικιλίας και του καλλιεργητή καθορίζονται, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με εκτελεστικούς κανόνες που
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 114, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
— δεν περιορίζεται ποσοτικά το μέγεθος της εκμετάλλευσης του καλλιεργητή στο μέτρο που απαιτείται για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης,
— το προϊόν της συγκομιδής μπορεί να υφίσταται μεταποίηση για
φύτευση είτε από τον ίδιο τον καλλιεργητή είτε από τρίτους που
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του παρέχουν υπηρεσίες, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών
τους οποίους μπορούν να θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την
οργάνωση της μεταποίησης του εν λόγω προϊόντος συγκομιδής,
ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν που εισάγεται
προς μεταποίηση είναι ταυτόσημο προς το μεταποιηθέν προϊόν,
— οι μικροκαλλιεργητές δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν αμοιβή
στον κάτοχο· ως μικροκαλλιεργητές θεωρούνται:
— όσον αφορά το φυτικά είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992
για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων
αροτριαίων καλλιεργειών (1), οι καλλιεργητές που δεν καλλιεργούν φυτά σε έκταση μεγαλύτερη από εκείνην που απαιτείται
για την παραγωγή 92 τόνων σιτηρών· για τον υπολογισμό της
έκτασης, εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του προαναφερόμενου κανονισμού,
— όσον αφορά τα άλλα φυτικά είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι καλλιεργητές που πληρούν
ανάλογα κατάλληλα κριτήρια,
— οι λοιποί καλλιεργητές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν στον
κάτοχο μια δίκαιη αμοιβή, η οποία είναι αισθητά χαμηλότερη από
το ποσό που καταβάλλεται για τη βάσει αδείας παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της ίδιας ποικιλίας στην ίδια περιοχή· το πραγματικό επίπεδο της δίκαιης αυτής αμοιβής μπορεί να μεταβάλλεται
με το χρόνο, ανάλογα με την έκταση στην οποία γίνεται χρήση της
παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, για την συγκεκριμένη ποικιλία,
— οι κάτοχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των διατάξεων
που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου· κατά την οργάνωση
της παρακολούθησης αυτής, οι κάτοχοι δεν πρέπει να ενεργούν για
την εξασφάλιση βοήθειας από επίσημους φορείς,
— οι καλλιεργητές και οι μεταποιητές παρέχουν, κατόπιν σχετικής
αιτήσεως, κατάλληλες πληροφορίες στους κατόχους· κατάλληλες
πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται από τους επίσημους
φορείς που συμμετέχουν στην παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής, εφόσον οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται κατά τη συνήθη
άσκηση των καθηκόντων τους, και δεν συνεπάγονται πρόσθετη
εργασία ή δαπάνες. Προκειμένου για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται με την επιφύλαξη της
κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία και την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 15
Όρια των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
Τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών δεν εκτείνονται σε:
α) ατομικές ενέργειες, για μη εμπορικούς σκοπούς·
β) ενέργειες για πειραματικούς σκοπούς·
γ) ενέργειες για σκοπούς δημιουργίας, ανακάλυψης και ανάπτυξης
άλλων ποικιλιών·
δ) ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 έως 4,
όσον αφορά τέτοιες άλλες ποικιλίες, εκτός των περιπτώσεων όπου
εφαρμόζεται το άρθρο 13 παράγραφος 5 ή των περιπτώσεων κατά
(1) ΕΕ αριθ. L 181 της 1.7.1992, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1552/93 (ΕΕ αριθ. L 154 της 25.6.1993,
σ. 19).
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τις οποίες η άλλη ποικιλία ή το υλικό της ποικιλίας αυτής τελεί υπό
προστασία δικαιώματος ιδιοκτησίας η οποία δεν περιέχει ανάλογη
διάταξη
και
ε) ενέργειες η απαγόρευση των οποίων θα παραβίαζε τις διατάξεις του
άρθρου 13 παράγραφος 8 και των άρθρων 14 ή 29.
Άρθρο 16
Ανάλωση των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
Το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας δεν περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν οιοδήποτε υλικό της προστατευόμενης ποικιλίας ή
μιας ποικιλίας που καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5, το οποίο διατέθηκε από τον κάτοχο ή με συγκατάθεσή του,
σε τρίτους, σε οποιοδήποτε μέρος της Κοινότητας ή όποιο άλλο υλικό
προερχόμενο από το προαναφερόμενο υλικό, εκτός αν οι ενέργειες
αυτές:
α) συνεπάγονται περαιτέρω αναπαραγωγή της οικείας ποικιλίας, εκτός
εάν κατά τη διάθεση του υλικού υπήρχε πρόθεση να γίνει εν λόγω
αναπαραγωγή
ή
β) συνεπάγονται εξαγωγή συστατικών ποικιλίας σε τρίτη χώρα η οποία
δεν προστατεύει τις ποικιλίες του φυτικού γένους ή είδους στο οποίο
ανήκει η ποικιλία, εκτός αν το υλικό εξάγεται με τελικό σκοπό να
καταναλωθεί.
Άρθρο 17
Χρησιμοποίηση των ονομασιών των ποικιλιών
1.
Κάθε πρόσωπο το οποίο, στο έδαφος της Κοινότητας, προσφέρει
ή διαθέτει για εμπορικούς σκοπούς, σε τρίτους συστατικά μιας προστατευμένης ποικιλίας, ή ποικιλίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου
13 παράγραφος 5, πρέπει να χρησιμοποιεί την ονομασία που έχει καθορισθεί για την ποικιλία δυνάμει του άρθρου 63· σε περίπτωση που η
ονομασία της ποικιλίας χρησιμοποιείται γραπτώς, πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη. Εάν κάποιο σήμα ή ονομασία ή ανάλογη
ένδειξη συνδέεται συνειρμικά με την καθορισμένη ονομασία, η ονομασία αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα.
2.
Κάθε πρόσωπο που προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες για οιοδήποτε
άλλο υλικό της ποικιλίας, πρέπει να γνωστοποιεί την ονομασία αυτή
σύμφωνα με άλλες διατάξεις της νομοθεσίας ή εφόσον αυτό του ζητηθεί
από κάποια αρχή, τον αγοραστή ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει έννομο
συμφέρον.
3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται ακόμη και μετά τη λήξη του
κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
Άρθρο 18
Περιορισμοί της χρήσης των ονομασιών των ποικιλιών
1.
Ο κάτοχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δικαίωμα που του
έχει παραχωρηθεί για ένα χαρακτηρισμό ίδιο με την ονομασία της
ποικιλίας, προκειμένου να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση αυτής της
ονομασίας για την ποικιλία, ακόμη και μετά τη λήξη του κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
2.
Ένας τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα δικαίωμα που του έχει
παραχωρηθεί για ένα χαρακτηρισμό ίδιο με την ονομασία της ποικιλίας,
προκειμένου να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση της εν λόγω ονομασίας,
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μόνον εφόσον αυτό το δικαίωμα του είχε χορηγηθεί πριν καθορισθεί η
ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 63.
3.
Η καθορισμένη ονομασία ποικιλίας για την οποία έχει παραχωρηθεί κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή εθνικό δικαίωμα σε
κράτος μέλος ή σε συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς ένωσης για την
προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών, καθώς και κάθε χαρακτηρισμός που μπορεί να εκληφθεί ως η εν λόγω ονομασία, δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθούν, εντός του εδάφους της Κοινότητας, για άλλη ποικιλία του ίδιου βοτανικού είδους ή ενός είδους που μπορεί να θεωρηθεί
ως συγγενές σύμφωνα με τη δημοσίευση που έγινε βάσει του άρθρου
63 παράγραφος 5, ή για υλικό αυτής της ποικιλίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Άρθρο 19
Διάρκεια του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικών ποικιλιών
1.
Η διάρκεια του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
εκτείνεται μέχρι το τέλος του εικοστού πέμπτου ημερολογιακού έτους
ή, όταν πρόκειται για ποικιλίες αμπέλου και ειδών δένδρων, μέχρι το
τέλος του τριακοστού ημερολογιακού έτους, από το έτος παροχής της
προστασίας.
2.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, μπορεί να προβλέπει για συγκεκριμένα γένη και
είδη, παράταση αυτών των προθεσμιών όχι μεγαλύτερη από πέντε
ακόμη έτη.
3.
Το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας λήγει πριν από την
εκπνοή των προθεσμιών που καθορίζονται από την παράγραφο 1 ή
σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν ο κάτοχος παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού με γραπτή δήλωση που αποστέλλει προς τούτο στο γραφείο, και με ισχύ από την επόμενη της ημέρας της παραλαβής της
δηλώσεως από το γραφείο.
Άρθρο 20
Έκπτωση από το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών
1.
Το γραφείο κηρύσσει την εξ υπαρχής έκπτωση από το δικαίωμα
επί φυτικής ποικιλίας αν διαπιστωθεί:
α) ότι οι όροι που προβλέπουν τα άρθρα 7 ή 10 δεν επληρούντο κατά
το χρόνο της παραχώρησης του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας
ή
β) ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραχώρηση του κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας έγινε κατ' ουσίαν βάσει πληροφοριών και εγγράφων που παρέσχε ο αιτών, οι όροι που προβλέπουν
τα άρθρα 8 και 9 δεν επληρούντο κατά το χρόνο της παραχώρησης
του δικαιώματος
ή
γ) ότι το σχετικό δικαίωμα παραχωρήθηκε σε πρόσωπο που δεν το
εδικαιούτο, εκτός αν μεταβιβαστεί στο πρόσωπο που το δικαιούται.
2.
Όταν το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας κηρύσσεται εξ
υπαρχής έκπτωτο, θεωρείται ότι δεν επέφερε εξ υπαρχής τα αποτελέσματα που ορίζει ο παρών κανονισμός.
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Άρθρο 21
Ακύρωση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικών ποικιλιών
1.
Το γραφείο κηρύσσει έκπτωτο τον κάτοχο κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας με ισχύ για το μέλλον, αν διαπιστωθεί ότι οι όροι
που προβλέπουν το άρθρο 8 ή το άρθρο 9 δεν πληρούνται πλέον. Αν
διαπιστωθεί ότι οι όροι αυτοί είχαν ήδη πάψει να πληρούνται από ένα
χρονικό σημείο που ανάγεται πριν από την ακύρωση, η ακύρωση μπορεί να γίνει με αναδρομική ισχύ από αυτό το χρονικό σημείο.
2.
Το γραφείο μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον κάτοχο κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας με ισχύ για το μέλλον, αν ο κάτοχος,
αφού του ζητηθεί, και μέσα σε προθεσμία που του τάσσει το γραφείο:
α) δεν εκπληρώνει μία από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το
άρθρο 64 παράγραφος 3
ή
β) στην περίπτωση που αναφέρει το άρθρο 66, δεν προτείνει άλλη
κατάλληλη ονομασία της ποικιλίας
ή
γ) παραλείπει να καταβάλει τα ληξιπρόθεσμα τέλη που απαιτούνται για
να διατηρηθεί σε ισχύ το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας
ή
δ) είτε ως αρχικός κάτοχος είτε ως διάδοχος συνεπεία μεταβιβάσεως
σύμφωνα με το άρθρο 23, δεν πληροί πλέον τους όρους των άρθρων
12 και 82.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 22
Εξομοίωση προς εθνικά δικαιώματα
1.
Εφόσον δεν ορίζεται άλλως από τα άρθρα 23 έως 29, το κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ως αντικείμενο ιδιοκτησίας θεωρείται,
από κάθε άποψη και για όλο το έδαφος της Κοινότητας, ως ανάλογο
δικαίωμα ιδιοκτησίας του κράτους μέλους, στο οποίο:
α) σύμφωνα με το μητρώο για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, ο κάτοχος είχε στο εκάστοτε υπό κρίση χρονικό σημείο την
κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση
ή
β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του στοιχείου α), ο πρώτος αντίκλητος
του κατόχου που είχε εγγραφεί στο εν λόγω μητρώο, είχε κατά την
ημερομηνία της καταχώρησης την κατοικία ή την έδρα του ή εγκατάσταση.
2.
Εάν δεν πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, ως το κράτος
μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται το κράτος μέλος
στο οποίο έχει την έδρα του το γραφείο.
3.
Εάν για τον κάτοχο ή τον αντίκλητό του, στο μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχουν καταχωρηθεί κατοικίες, έδρες ή εγκαταστάσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ισχύει η πρώτη κατά σειρά καταχωρήσεως κατοικία ή έδρα.
4.
Εάν στο μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχουν καταχωρηθεί δύο ή περισσότερα πρόσωπα ως συνδικαιούχοι του κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, τότε κάτοχος για την εφαρμογή της
παραγράφου 1 στοιχείο α) θεωρείται ο πρώτος, κατά σειρά καταχώρησης, από τους συνδικαιούχους που πληροί τους όρους. Εάν κανένας από
τους συνδικαιούχους δεν πληροί τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο
α), τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.
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Άρθρο 23
Μεταβίβαση
1.
Το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης σε έναν ή περισσότερους διαδόχους.
2.
Η μεταβίβαση του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
με εκχώρηση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε διαδόχους που πληρούν τους
όρους των άρθρων 12 και 82. Πρέπει να γίνει εγγράφως και απαιτεί να
υπογραφεί η σύμβαση από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός αν η μεταβίβαση απορρέει από δικαστική απόφαση, ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που
περαιώνει δικαστική διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι άκυρη.
3.
Η μεταβίβαση δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτων, που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης, εκτός αν ορίζεται άλλως από
το άρθρο 100.
4.
Η μεταβίβαση αποκτά ισχύ για το γραφείο και είναι αντιτάξιμη
έναντι τρίτων μόνον εφόσον παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία περί
αυτής όπως προβλέπεται από τους εκτελεστικούς κανόνες και αφού
καταχωρηθεί στο μητρώο για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Η μεταβίβαση που δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί στο μητρώο είναι,
ωστόσο, αντιτάξιμη έναντι τρίτων που απέκτησαν δικαιώματα μετά την
ημερομηνία της μεταβίβασης, αλλά που είχαν γνώση αυτής κατά τη
στιγμή της κτήσης αυτών των δικαιωμάτων.
Άρθρο 24
Αναγκαστική εκτέλεση
Η κοινοτική προστασία φυτικής ποικιλίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και προσωρινών μέτρων,
συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών, κατά την έννοια του άρθρου
24 της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί αστικών και εμπορικών διαφορών που
υπεγράφη στο Λουγκάνο στις 16 Σεπτεμβρίου 1988 και που εφεξής
αποκαλείται «σύμβαση του Λουγκάνο».
Άρθρο 25
Διαδικασία πτώχευσης ή ανάλογες διαδικασίες
Μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ κοινές διατάξεις για τα κράτη μέλη στον
τομέα αυτό, το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας μπορεί να
περιληφθεί σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία
μόνο στο κράτος μέλος στο οποίο άρχισε για πρώτη φορά μία τέτοια
διαδικασία κατά την έννοια του εθνικού δικαίου ή των συμβάσεων που
εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα.
Άρθρο 26
Η αίτηση για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ως
αντικείμενο ιδιοκτησίας
Τα άρθρα 22 έως 25 εφαρμόζονται στις αιτήσεις για κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Όσον αφορά τις αιτήσεις αυτές, οι
αναφορές που γίνονται σε αυτά τα άρθρα στο μητρώο για κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών θεωρούνται ως αναφορές στο μητρώο
αιτήσεων για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών.
Άρθρο 27
Συμβατικά δικαιώματα εκμεταλλεύσεως
1.
Το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικών ποικιλιών μπορεί να αποτελέσει, στο σύνολό του ή στα μέρη του, αντικείμενο συμβατικώς παρεχο-
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μένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
μπορεί να είναι αποκλειστικά ή μη.
2.
Ο κάτοχος μπορεί να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που απορρέουν
από τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας έναντι προσώπου
που απολαύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης και που παραβιάζει
οποιονδήποτε από τους όρους ή περιορισμούς του δικαιώματός του
εκμετάλλευσης, δυνάμει της παραγράφου 1.
Άρθρο 28
Συνδικαιούχοι
Το άρθρο 22 έως 27 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, στις περιπτώσεις συνδικαιούχων κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικής ποικιλίας
και αναλόγως προς τα αντίστοιχα κατεχόμενα μερίδια, εφόσον αυτά τα
μερίδια έχουν καθορισθεί.
▼M4
Άρθρο 29
Υποχρεωτική άδεια
1.
Το Γραφείο χορηγεί, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, υποχρεωτική άδεια, κατόπιν αιτήσεως αυτού του προσώπου ή αυτών των προσώπων, αλλά μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αφού ζητηθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 36.
2.
Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, της Επιτροπής ή οργανισμού που έχει ιδρυθεί σε κοινοτικό επίπεδο και έχει καταχωρηθεί από
την Επιτροπή, είναι δυνατόν να χορηγείται υποχρεωτική άδεια, είτε σε
μία κατηγορία προσώπων που πληρούν συγκεκριμένους όρους είτε σε
οιονδήποτε, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε όλη την Κοινότητα.
Η εν λόγω άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.
3.
Το Γραφείο, όταν χορηγεί υποχρεωτική άδεια σύμφωνα με τις
παραγράφους 1, 2, 5 ή 5α, καθορίζει το είδος των πράξεων που καλύπτονται, και προσδιορίζει τους σχετικούς εύλογους όρους καθώς και τις
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρει η παράγραφος 2. Στους
εύλογους όρους λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα κάθε κατόχου
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, ο οποίος θίγεται από τη χορήγηση
της υποχρεωτικής άδειας. Οι εύλογοι όροι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προθεσμία, την απονομή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως δίκαιη
αμοιβή στον κάτοχο και μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες υποχρεώσεις στον κάτοχο, η εκπλήρωση των οποίων είναι αναγκαία για την
εκμετάλλευση της υποχρεωτικής άδειας.
4.
Μετά την πάροδο κάθε έτους από τη χορήγηση της υποχρεωτικής
άδειας σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 5 ή 5α, και μέσα στην
καθοριζόμενη στην παράγραφο 3 προθεσμία, καθένας από τους διαδίκους μπορεί να ζητήσει την κατάργηση ή την τροποποίηση της απόφασης περί χορήγησης της υποχρεωτικής άδειας. Μόνοι λόγοι της αίτησης
είναι ότι οι περιστάσεις που υπαγόρευσαν τη ληφθείσα απόφαση έχουν
εν τω μεταξύ μεταβληθεί.
5.
Η υποχρεωτική άδεια χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, στον
κάτοχο όσον αφορά μία κατ' ουσίαν παράγωγο ποικιλία αν πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1. Οι εύλογοι όροι οι οποίοι
αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνουν την απονομή
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως δίκαιη αμοιβή στον κάτοχο της
αρχικής ποικιλίας.
5α. Κατόπιν αιτήσεως, η υποχρεωτική άδεια μη αποκλειστικής
εκμετάλλευσης προστατευόμενης φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με το
άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/44/ΕΚ χορηγείται στον κάτοχο
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά βιοτεχνολογική εφεύρεση, έναντι
απονομής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ως δίκαιη αμοιβή, υπό την

1994R2100 — EL — 31.01.2008 — 005.001 — 17
▼M4
προϋπόθεση ότι ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποδεικνύει
ότι:
i) έχει ζητήσει ανεπιτυχώς από τον κάτοχο του δικαιώματος φυτικής
ποικιλίας να λάβει συμβατική άδεια και
ii) η εφεύρεση συνιστά αξιόλογη τεχνική πρόοδο σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την προστατευόμενη φυτική ποικιλία.
Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον κάτοχο υποχρεωτική άδεια για
να μπορέσει να αποκτήσει ή να εκμεταλλευτεί το δικαίωμα επί φυτικής
ποικιλίας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας
98/44/ΕΚ για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση κατοχυρωμένης με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης, χορηγείται, κατόπιν αίτησης, στον
κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την εν λόγω εφεύρεση αμοιβαία άδεια μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης, με εύλογους όρους για
την εκμετάλλευση της ποικιλίας.
Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της άδειας ή της αμοιβαίας άδειας που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται στο τμήμα ή στα
τμήματα της Κοινότητας που καλύπτονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
6.
Οι εκτελεστικοί κανόνες δυνάμει του άρθρου 114 είναι δυνατόν
να προσδιορίζουν ορισμένα άλλα παραδείγματα αδειών για λόγους του
δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 5α,
και, επιπλέον, να καθορίζουν λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5α.
7.
Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να χορηγούν υποχρεωτικές άδειες
που αφορούν κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών.
▼B
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Νομικό καθεστώς, τοπικές υπηρεσίες του γραφείου
1.

Το γραφείο είναι κοινοτικός οργανισμός με νομική προσωπικότητα.

2.
Σε κάθε κράτος μέλος, το γραφείο έχει την ευρύτερη δυνατή
νομική ικανότητα που αναγνωρίζει η νομοθεσία του στα νομικά πρόσωπα. Μπορεί, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη
περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
3.

Το γραφείο εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του.

4.
Με τη συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρεται
στο άρθρο 36, το γραφείο μπορεί να αναθέσει σε εθνικούς οργανισμούς
την άσκηση συγκεκριμένων διοικητικών καθηκόντων του ή να εγκαταστήσει για το σκοπό αυτόν τοπικές υπηρεσίες του στα κράτη μέλη, με
την επιφύλαξη της συγκατάθεσής τους.
Άρθρο 31
Προσωπικό
1.
Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο
λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι κανόνες
που εκδίδουν από κοινού τα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με
σκοπό την εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων, ισχύουν για το προσωπικό
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του γραφείου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 47 στα
μέλη του τμήματος προσφυγών.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 43, το γραφείο ασκεί, όσον αφορά
το προσωπικό του, τις εξουσίες που αναγνωρίζονται στην αρμόδια για
τους διορισμούς αρχή από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
Άρθρο 32
Προνόμια και ασυλίες
Το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ισχύει και όσον αφορά το γραφείο.
Άρθρο 33
Ευθύνη
1.
Η συμβατική ευθύνη του γραφείου διέπεται από το δίκαιο που
εφαρμόζεται στη σχετική σύμβαση.
2.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο να
αποφασίζει δυνάμει κάθε ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται σε σύμβαση
που έχει συνάψει το γραφείο.
3.
Στο πεδίο της εξωσυμβατικής ευθύνης, το γραφείο υποχρεούται,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι κοινές στα δίκαια
των κρατών μελών, να αποκαθιστά τη ζημία που προξενούν τα τμήματά
του ή οι υπάλληλοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
4.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο επί
διαφορών σχετικών με την αποκατάσταση των ζημιών που αναφέρονται
στην παράγραφο 3.
5.
Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του γραφείου διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
▼M3
Άρθρο 33a
Πρόσβαση στα έγγραφα
1.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής (1), εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή
του το γραφείο.
2.
Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός προθεσμίας έξι μηνών από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1650/2003 του Συμβουλίου,
της 18ης Ιουνίου 2003, για τη δημιουργία κοινοτικού (2) καθεστώτος
προστασίας των φυτικών ποικιλιών.
3.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το γραφείο κατ' εφαρμογή
του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στον διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου,
υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης, αντίστοιχα.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(2) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 28.
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Άρθρο 34
Γλώσσες
1.
Προκειμένου περί του γραφείου, ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 περί καθορισμού του γλωσσικού
καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1).
2.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο γραφείο, τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και όλα τα λοιπά υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Τα μέρη που συμμετέχουν σε διαδικασία ενώπιον του γραφείου,
σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114,
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, για τις γραπτές ή προφορικές
διαδικασίες, οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με μετάφραση και, στην περίπτωση ακροάσεων, με ταυτόχρονη
διερμηνεία, τουλάχιστον σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της επιλογής οποιουδήποτε άλλου
μέρους που συμμετέχει στη διαδικασία. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων
αυτών δεν συνεπάγεται ειδικά τέλη για τα εν λόγω μέρη.
4.
Τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του γραφείου, εξασφαλίζει το κέντρο μετάφρασης των οργάνων της
Ένωσης.
Άρθρο 35
Αποφάσεις του γραφείου
1.
Οι αποφάσεις του γραφείου, εφόσον δεν απαιτείται να ληφθούν
από το τμήμα προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 72, λαμβάνονται από ή
υπό την εξουσία του προέδρου του γραφείου.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι δυνάμει των άρθρων 20,
21, 29, 59, 61, 62, 63, 66 ή 100 παράγραφος 2 αποφάσεις, λαμβάνονται
από μια τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του γραφείου. Οι αντίστοιχες
αρμοδιότητες των μελών της επιτροπής, οι εξουσίες ενός εκάστου
μέλους κατά το στάδιο προπαρασκευής της απόφασης, οι όροι της
ψηφοφορίας και ο ρόλος που θα διαδραματίζει ο πρόεδρος έναντι της
εν λόγω επιτροπής, καθορίζονται από τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114. Πέραν αυτών, τα μέλη της εν λόγω επιτροπής,
κατά τη λήψη των αποφάσεών τους, από ουδεμία οδηγία δεσμεύονται.
3.
Οι αποφάσεις του προέδρου, πέραν εκείνων που ορίζει η παράγραφος 2, εάν δεν ληφθούν από τον πρόεδρο, είναι δυνατόν να ληφθούν
από έναν υπάλληλο του γραφείου στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η προς
τούτο εξουσία δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 2 στοιχείο η).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 36
Δημιουργία και εξουσίες
1.
Ιδρύεται διοικητικό συμβούλιο, προσαρτημένο στο γραφείο. Το
διοικητικό συμβούλιο, πέραν των εξουσιών που του αναθέτουν άλλες
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή οι διατάξεις που αναφέρουν τα
άρθρα 113 και 114, έχει ως προς το γραφείο τις ακόλουθες εξουσίες:
α) δίδει συμβουλές για τα θέματα της ευθύνης του γραφείου, ή ορίζει
ως προς αυτά γενικές κατευθυντήριες γραμμές·
(1) ΕΕ αριθ. 17 της 6. 10. 1958, σ. 385/58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985.
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β) εξετάζει την έκθεση πεπραγμένων του προέδρου, και επιπλέον παρακολουθεί τις δραστηριότητες του γραφείου, βάσει της εν λόγω εξέτασης και οιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνει·
γ) κατόπιν προτάσεως του γραφείου, είτε καθορίζει τον αριθμό των
επιτροπών που αναφέρει το άρθρο 35, την κατανομή εργασίας και
τη διάρκεια της λειτουργίας τους είτε ορίζει προς τούτο γενικές
κατευθυντήριες γραμμές·
δ) θεσπίζει κανόνες για τις μεθόδους εργασίας του γραφείου·
ε) ορίζει κατευθυντήριες αρχές για τις δοκιμές, σύμφωνα με το άρθρο
56 παράγραφος 2.
2.

Το διοικητικό συμβούλιο, επιπλέον:

— εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να διατυπώνει γνώμες προς το
γραφείο ή την Επιτροπή και απαιτεί πληροφορίες από αυτούς,
— μπορεί να διαβιβάζει στην Επιτροπή, με τροποποιήσεις ή χωρίς, τα
σχέδια που του υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 2
στοιχείο ζ) ή υποβάλλει δικά του σχέδια τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, σχέδια των διατάξεων που αναφέρουν τα άρθρα
113 και 114 ή σχέδια για κάθε άλλο κανόνα που αφορά τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών,
— συμμετέχει σε διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 4 και το άρθρο 114 παράγραφος 2,
— φέρει εις πέρας τα σχετικά με τον προϋπολογισμό του γραφείου
καθήκοντά του σύμφωνα με τα άρθρα 109, 111 και 112.
Άρθρο 37
Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
1.
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε
κράτους μέλους και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, καθώς και τους
αναπληρωτές τους.
2.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επικουρούνται
από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του εσωτερικού κανονισμού του.
Άρθρο 38
Προεδρία
1.
Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρό του. Εάν ο πρόεδρος κωλύεται να
εκτελέσει τα καθήκοντά του, ο αναπληρωτής τον αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως.
2.
Η διάρκεια της θητείας του πρόεδρου και του αναπληρωτή προέδρου λήγει όταν παύσουν αντίστοιχα να είναι μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, η διάρκεια της
θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τριετής,
εκτός αν άλλος πρόεδρος ή αναπληρωτής εκλεγεί πριν από τη λήξη
αυτού του χρόνου. Οι θητείες αυτές είναι δυνατόν να ανανεωθούν.
Άρθρο 39
Συνεδριάσεις
1.
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει προσκαλούμενο από τον
πρόεδρό του.
2.
Ο πρόεδρος του γραφείου συμμετέχει στις διασκέψεις, εκτός αν το
διοικητικό συμβούλιο λάβει διαφορετική απόφαση. Δεν έχει δικαίωμα
ψήφου.
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3.
Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί ετησίως τακτική συνεδρίαση.
Επιπλέον, συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του ή εάν το
ζητήσει η Επιτροπή ή το ένα τρίτο των κρατών μελών.
4.
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει τον εσωτερικό κανονισμό του
και μπορεί, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, να συστήσει επιτροπές
που θα τελούν υπό την εξουσία του.
5.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του.
6.
Τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου εξασφαλίζει το γραφείο.
Άρθρο 40
Τόπος των συνεδριάσεων
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Επιτροπής ή στην
έδρα του γραφείου ή του γραφείου εξέτασης. Οι σχετικές λεπτομέρειες
καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.
Άρθρο 41
Ψηφοφορία
1.
Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του, εκτός εκείνων που αναφέρει η παράγραφος 2, με απλή πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών μελών.
2.
Απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των αντιπροσώπων
των κρατών μελών για τις αποφάσεις που το διοικητικό συμβούλιο
εξουσιοδοτείται να λάβει βάσει του άρθρου ►M5 __________ ◄
του άρθρου 29, του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και
ε), του άρθρου 43, του άρθρου 47, του άρθρου 109 παράγραφος 3 και
του άρθρου 112.
3.

Κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο.

4.
Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν δεσμευτικό
χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 189 της συνθήκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Άρθρο 42
Αρμοδιότητες και εξουσίες του πρόεδρου
1.

Το γραφείο διοικείται από τον πρόεδρο.

2.
Για το σκοπό αυτό, ο πρόεδρος έχει, ειδικότερα, τις ακόλουθες
αρμοδιότητες και εξουσίες:
α) ο πρόεδρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της δημοσίευσης ανακοινώσεων, για να διασφαλίσει τη λειτουργία του γραφείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τις
διατάξεις που αναφέρουν τα άρθρα 113 και 114 ή τους κανόνες
ή τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο
δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1·
β) υποβάλλει ετησίως στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο
έκθεση πεπραγμένων·
γ) ασκεί όσον αφορά το προσωπικό τις εξουσίες που προβλέπονται
από το άρθρο 31 παράγραφος 2·
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δ) υποβάλλει προτάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36
παράγραφος 1 στοιχείο ε) και στο άρθρο 47 παράγραφος 2·
ε) καταρτίζει την κατάσταση προβλεπομένων εσόδων και δαπανών
του γραφείου δυνάμει του άρθρου 109 παράγραφος 1 και εκτελεί
τον προϋπολογισμό δυνάμει του άρθρου 110·
στ) παρέχει τις πληροφορίες που του ζητεί το διοικητικό συμβούλιο
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση·
ζ) μπορεί να υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδια τροποποιήσεων του παρόντος κανονισμού, των διατάξεων που αναφέρουν τα
άρθρα 113 και 114 ή οποιωνδήποτε άλλων κανόνων που αφορούν
τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών·
η) μπορεί να μεταβιβάσει τις εξουσίες του σε άλλους υπαλλήλους του
γραφείου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρουν τα
άρθρα 113 και 114.
3.
Ο πρόεδρος επικουρείται από έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος ή ένας από τους αντιπροέδρους σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπουν οι κανόνες που θεσπίζει ή οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το
άρθρο 36 παράγραφος 1.
Άρθρο 43
Διορισμός ανωτέρων υπαλλήλων
1.
Τον πρόεδρο του γραφείου τον διορίζει το Συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων, που προτείνεται από την Επιτροπή αφού ληφθεί η
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Αρμόδιο για την παύση του προέδρου είναι το Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, αφού, ληφθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.
2.
Η θητεία του προέδρου διαρκεί κατ' ανώτατο όριο πέντε έτη. Η εν
λόγω θητεία μπορεί να ανανεωθεί.
3.
Ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι του γραφείου διορίζονται ή
παύονται όπως ορίζεται από τις παραγράφους 1 και 2, αφού ζητηθεί
η γνώμη του προέδρου.
4.
Το Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων που
αναφέρουν οι παράγραφοι 1 και 3.
Άρθρο 44
Έλεγχος νομιμότητας
1.
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο νομιμότητας εκείνων
των πράξεων του προέδρου, για τις οποίες δεν προβλέπεται από το
κοινοτικό δίκαιο άσκηση ελέγχου νομιμότητας από άλλο όργανο, και
των πράξεων του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό του γραφείου.
2.
Η Επιτροπή απαιτεί την τροποποίηση ή την ακύρωση οποιαδήποτε
πράξης που είναι παράνομη βάσει της παραγράφου 1.
3.
Κάθε ρητή ή σιωπηρή πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθεί η
νομιμότητά της από τα κράτη μέλη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή κάθε τρίτο πρόσωπο που η εν λόγω πράξη αφορά άμεσα και
ατομικά. Αυτή η παραπομπή στην Επιτροπή πρέπει να γίνει εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε
γνώση της εν λόγω πράξης. Η Επιτροπή λαμβάνει και κοινοποιεί την
απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 45
Ίδρυση και εξουσίες
1.
Στα πλαίσια του γραφείου, ιδρύονται ένα ή περισσότερα τμήματα
προσφυγών.
2.
Το τμήμα ή τα τμήματα προσφυγών αποφασίζουν επί των προσφυγών κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 67.
3.
Το τμήμα ή τα τμήματα προσφυγών συγκαλούνται, όποτε χρειάζεται. Ο αριθμός των τμημάτων προσφυγών και η κατανομή της εργασίας καθορίζονται από τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου
114.
Άρθρο 46
Σύνθεση των τμημάτων προσφυγών
1.
Κάθε τμήμα προσφυγών αποτελείται από έναν πρόεδρο και δύο
άλλα μέλη.
2.
Ο πρόεδρος επιλέγει για κάθε περίπτωση τα άλλα μέλη και τους
αντίστοιχους αναπληρωτές τους από πίνακα μελών με τα κατάλληλα
προσόντα, ο οποίος καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2.
3.
Όταν το τμήμα προσφυγών θεωρεί ότι η φύση της προσφυγής το
απαιτεί, μπορεί να καλέσει μέχρι και δύο περαιτέρω μέλη από τον
προαναφερόμενο πίνακα για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4.
Τα προσόντα που απαιτούνται για τα μέλη κάθε τμήματος προσφυγών, οι εξουσίες των ενός εκάστου μέλους στο προπαρασκευαστικό
στάδιο των αποφάσεων και οι όροι ψηφοφορίας καθορίζονται από τους
εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114.
Άρθρο 47
Ανεξαρτησία των μελών των τμημάτων προσφυγών
1.
Τους προέδρους των τμημάτων προσφυγών και τους αντίστοιχους
αναπληρωτές τους διορίζει το Συμβούλιο από κατάλογο υποψηφίων για
κάθε πρόεδρο και κάθε αναπληρωτή, που προτείνεται από την Επιτροπή
αφού ληφθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία τους είναι
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί.
2.
Τα λοιπά μέλη των τμημάτων προσφυγών επιλέγονται δυνάμει του
άρθρου 46 παράγραφος 2, από πίνακα μελών με τα κατάλληλα προσόντα, ο οποίος καταρτίζεται μετά από πρόταση του γραφείου για διάστημα πέντε ετών από το διοικητικό συμβούλιο. Ο κατάλογος ισχύει για
διάστημα πέντε ετών. Μπορεί να ανανεωθεί εν μέρει ή συνολικά.
3.
Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών είναι ανεξάρτητα και δεν
δεσμεύονται από οδηγίες κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.
4.
Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών δεν μπορούν να συμμετέχουν
στις επιτροπές που αναφέρει το άρθρο 35 ούτε να ασκούν άλλα καθήκοντα στο γραφείο. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών μπορούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.
5.
Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους ούτε να διαγραφούν από τον κατάλογο,
κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί
λόγοι προς τούτο και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής
και γνωμοδοτήσεως του διοικητικού συμβουλίου.
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Άρθρο 48
Αποκλεισμός και εξαίρεση
1.
Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών δεν μπορούν να συμμετέχουν
σε διαδικασία εκδίκασης προσφυγής εάν έχουν προσωπικό συμφέρον,
εάν παρενέβησαν σε αυτήν προγενέστερα με την ιδιότητα του πληρεξουσίου ενός από τους διαδίκους, ή εάν συμμετείχαν στην έκδοση της
προσβαλλόμενης απόφασης.
2.
Εάν, μέλος του τμήματος προσφυγών κρίνει ότι για έναν από τους
λόγους που προαναφέρονται στην παράγραφο 1 ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε διαδικασία εκδίκασης προσφυγής,
πληροφορεί σχετικά το τμήμα.
3.
Μπορεί να ζητηθεί η εξαίρεση των μελών του τμήματος προσφυγών από τους διαδίκους για έναν από τους λόγους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ή εάν υπάρχουν υπόνοιες μεροληψίας. Η ένσταση
εξαίρεσης δεν γίνεται αποδεκτή εάν, ο διάδικος έχει προβεί σε διαδικαστικές πράξεις ενώ γνώριζε ήδη το λόγο εξαίρεσης. Καμία ένσταση
εξαίρεσης δεν μπορεί να βασιστεί στην υπηκοότητα των μελών.
4.
Τα τμήματα προσφυγών αποφασίζουν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους
για το οποίο πρόκειται. Για τη λήψη της απόφασης, το μέλος που
αποσύρεται ή εξαιρέθηκε αντικαθίσταται στο τμήμα προσφυγών από
τον αναπληρωτή του.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 49
Υποβολή των αιτήσεων
1.
Η αίτηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας υποβάλλεται, κατ' επιλογήν του αιτούντος:
α) είτε απευθείας στο γραφείο·
β) είτε σε μια από τις τοπικές υπηρεσίες ή σε έναν από τους εθνικούς
οργανισμούς, που έχουν ιδρυθεί η εξουσιοδοτηθεί, δυνάμει του
άρθρου 30 παράγραφος 4, υπό τον όρο ότι ο αιτών ενημερώνει
απευθείας το γραφείο για την κατάθεση της εν λόγω αίτησης μέσα
σε δύο εβδομάδες από την υποβολή της.
Ο τρόπος με τον οποίο θα αποστέλλεται η προβλεπόμενη από το στοιχείο β) γνωστοποίηση, είναι δυνατόν να ορίζεται από τους εκτελεστικούς κανόνες που θα θεσπιστούν δυνάμει του άρθρου 114. Αν η προβλεπόμενη στο στοιχείο β) αποστολή στο γραφείο γνωστοποίησης της
αίτησης παραληφθεί, το κύρος της αίτησης δεν θίγεται αν η αίτηση
φθάσει στο γραφείο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της στην
τοπική υπηρεσία ή στον εθνικό οργανισμό.
2.
Εαν η αίτηση υποβληθεί σ' έναν από τους εθνικούς οργανισμούς
που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο β), τότε ο εθνικός αυτός οργανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η αίτηση να προωθηθεί στο γραφείο εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της. Οι εθνικοί
οργανισμοί μπορούν να χρεώνουν τον αιτούντα με ένα τέλος το οποίο
δεν υπερβαίνει τις διοικητικές δαπάνες για την αποδοχή και την προώθηση της αίτησης.
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Άρθρο 50
Όροι που διέπουν τις αιτήσεις
1.
Η αίτηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) αίτηση να παραχωρηθεί κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας·
β) αναγνώριση της βοτανικής ταξινομικής μονάδας·
γ) στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ή, κατά περίπτωση, των από
κοινού αιτούντων·
δ) το όνομα του δημιουργού της ποικιλίας και τη διαβεβαίωση ότι,
καθόσον ο αιτών γνωρίζει, δεν συμμετείχαν άλλα πρόσωπα στη
δημιουργία ή ανακάλυψη και ανάπτυξη της ποικιλίας· εάν ο
αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή ο μόνος δημιουργός, πρέπει να
παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο
περιήλθε σε αυτόν η αξίωση δικαιώματος επί της φυτικής ποικιλίας
την οποία αφορά η αίτηση·
ε) προσωρινός χαρακτηρισμός της ποικιλίας·
στ) τεχνική περιγραφή της ποικιλίας·
ζ) η γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας·
η) εξουσιοδοτήσεις των ενδεχομένων αντικλήτων·
θ) στοιχεία κάθε ενδεχόμενης προηγούμενης διάθεσης της φυτικής
ποικιλίας στο εμπόριο·
ι) στοιχεία κάθε άλλης αίτησης που έχει υποβληθεί και αφορά την
ποικιλία.
2.
Λεπτομέρειες για τους όρους της παραγράφου 1, περιλαμβανομένης της προσθήκης και άλλων απαιτουμένων πληροφοριών, είναι
δυνατό να προβλεφθούν από τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του
άρθρου 114.
3.
Ο αιτών προτείνει μια ονομασία της ποικιλίας, η οποία μπορεί να
συνοδεύει την αίτηση.
Άρθρο 51
Ημερομηνία της αιτήσεως
Η ημερομηνία της αιτήσεως για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας είναι η ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη έγκυρη αίτηση από
το γραφείο δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή από
τοπική υπηρεσία ή από εθνικό οργανισμό δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφόσον η αίτηση συμφωνεί με το άρθρο 50
παράγραφος 1 και υπό την επιφύλαξη καταβολής των οφειλομένων
δυνάμει του άρθρου 83 τελών μέσα σε προθεσμία την οποία τάσσει
το γραφείο.
Άρθρο 52
Δικαίωμα προτεραιότητας
1.
Το δικαίωμα προτεραιότητας μιας αίτησης καθορίζεται από την
ημερομηνία παραλαβής της. Εάν περισσότερες αιτήσεις έχουν την ίδια
ημερομηνία κατάθεσης, η αντίστοιχη προτεραιότητά τους καθορίζεται
από τη σειρά με την οποία παρελήφθησαν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί. Άλλως, έχουν την ίδια προτεραιότητα.
2.
Εάν ο αιτών ή ο προκάτοχος του δικαιώματός του έχει ήδη υποβάλει αίτηση για δικαίωμα ιδιοκτησίας για την ποικιλία σε ένα κράτος
μέλος ή σε συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς ένωσης για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών και η αίτηση υποβλήθηκε εντός 12 μηνών
από την υποβολή της προηγούμενης αίτησης, τότε ο αιτών απολαύει
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δικαιώματος προτεραιότητας για την προηγούμενη αίτηση όσον αφορά
την αίτηση για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, εφόσον η
προηγούμενη αίτηση ισχύει ακόμη κατά την ημερομηνία της αιτήσεως.
3.
Το δικαίωμα προτεραιότητας έχει σαν αποτέλεσμα ότι, για τους
σκοπούς των άρθρων 7, 10 και 11, η ημερομηνία υποβολής της προηγούμενης αίτησης υπολογίζεται ως ημερομηνία της αίτησης για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας.
▼M5

▼B

4.
Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν επίσης για προηγούμενες αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος.
5.
Κάθε απαίτηση για αναγνώριση δικαιώματος προτεραιότητας χρονικώς προηγούμενο απο εκείνο που ορίζει η παράγραφος 2, παύει να
ισχύει εάν ο αιτών δεν προσκομίσει στο γραφείο, εντός τριών μηνών
από την ημερομηνία αιτήσεως, αντίγραφα της προηγούμενης αιτήσεως,
επικυρωμένα από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αίτηση αυτή.
Εάν η προηγούμενη αίτηση δεν έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το γραφείο μπορεί να ζητήσει,
επιπλέον, μετάφραση της προηγούμενης αίτησης σε μία από αυτές τις
γλώσσες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 53
Τυπική εξέταση της αίτησης
1.

Το γραφείο εξετάζει:

α) εάν η αίτηση έχει υποβληθεί έγκυρα, δυνάμει του άρθρου 49·
β) εάν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50
και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εκτελεστικοί κανόνες του
άρθρου αυτού·
γ) όπου ενδείκνυται, εάν η αξίωση για αναγνώριση προτεραιότητας
συμφωνεί με το άρθρο 52 παράγραφοι 2, 4 και 5
και
δ) εάν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα δυνάμει του άρθρου 83 τέλη
μέσα στην προθεσμία που τάσσει το γραφείο.
2.
Εάν η αίτηση πληροί μεν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 51
αλλά δεν πληροί άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50, το
γραφείο δίδει τη δυνατότητα στον αιτούντα να διορθώσει τις ελλείψεις
που τυχόν έχουν διαπιστωθεί.
3.
Εάν η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 51, το γραφείο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα ή, εφόσον δεν
είναι δυνατόν, προβαίνει σε δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 89.
Άρθρο 54
Ουσιαστική εξέταση
1.
Το γραφείο εξετάζει αν η ποικιλία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας δυνάμει του άρθρου
5, αν η ποικιλία είναι νέα δυνάμει του άρθρου 10, αν ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 12 και εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 82. Το γραφείο εξετάζει επίσης
αν η προτεινόμενη ονομασία της ποικιλίας είναι κατάλληλη δυνάμει του
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άρθρου 63. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες
άλλων οργανισμών.
2.
Ο πρώτος αιτών θεωρείται δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας δυνάμει του άρθρου 11. Αυτό δεν ισχύει αν, πριν
ληφθεί απόφαση για την αίτηση, περιέλθει εις γνώση του γραφείου ή αν
αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση εκδιδόμενη μετά από διεκδίκηση αξιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 4, ότι το
δικαίωμα δεν ανήκει στον πρώτο αιτούντα ή δεν ανήκει μόνον σε
αυτόν. Εάν έχει καθοριστεί ο μόνος δικαιούχος ή δικαιούχοι, αυτά τα
πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ως αιτούντες.
Άρθρο 55
Τεχνική εξέταση
1.
Εάν το γραφείο δεν διαπιστώσει προσκόμματα για την παραχώρηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας βάσει της εξέτασης
που γίνεται δυνάμει των άρθρων 53 και 54, τότε λαμβάνει μέτρα ώστε η
τεχνική εξέταση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
άρθρων 7, 8 και 9, να διενεργηθεί σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος,
από το αρμόδιο γραφείο ή τα αρμόδια γραφεία στα οποία έχει ανατεθεί
η τεχνική εξέταση των ποικιλιών του σχετικού είδους, από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εφεξής αναφέρεται ως «γραφείο ή γραφεία
εξέτασης».
2.
Εάν δεν υπάρχει γραφείο εξέτασης, το γραφείο μπορεί με τη
συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου να αναθέσει την ευθύνη
της εξέτασης σε άλλους κατάλληλους οργανισμούς ή να ιδρύσει δικές
του τοπικές υπηρεσίες για τους σκοπούς αυτούς. Για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, αυτοί οι οργανισμοί και οι τοπικές
υπηρεσίες θεωρούνται ως γραφεία εξέτασης. Οι εν λόγω οργανισμοί και
τοπικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που
θέτει στη διάθεσή τους ο αιτών.
3.
Το γραφείο διαβιβάζει στα γραφεία εξέτασης, αντίγραφα της αίτησης σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114.
4.
Το γραφείο ορίζει, με γενικούς κανόνες ή με συστάσεις που διατυπώνονται κατά περίπτωση, τον τόπο και το χρόνο παράδοσης του
υλικού για την τεχνική εξέταση, την ποσότητα και ποιότητα του εν
λόγω υλικού, καθώς και δειγμάτων αναφοράς.
5.
Εάν ο αιτών διεκδικεί προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 52
παράγραφοι 2 ή 4, προσκομίζει το απαραίτητο υλικό και όλα τα περαιτέρω απαιτούμενα έγγραφα εντός δύο ετών από την ημερομηνία της
αίτησης δυνάμει του άρθρου 51. Εάν η προηγούμενη αίτηση ανακληθεί
ή απορριφθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο ετών, το
γραφείο μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει το
υλικό ή κάθε περαιτέρω απαιτούμενο έγγραφο εντός ορισμένης προθεσμίας.
Άρθρο 56
Διεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης
1.
Τα γραφεία εξέτασης, για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης και
προκειμένου να διεξαχθεί η τεχνική εξέταση, καλλιεργούν την ποικιλία
ή προβαίνουν σε κάθε άλλη αναγκαία έρευνα, εκτός αν έχει προβλεφθεί
ένας άλλος τρόπος τεχνικής εξέτασης για να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 7, 8 και 9.
2.
Η διεξαγωγή κάθε τεχνικής εξέτασης ακολουθεί κατευθυντήριες
αρχές τις οποίες ορίζει το διοικητικό συμβούλιο και κάθε ενδεχόμενη
οδηγία του γραφείου.
3.
Για την τεχνική εξέταση, τα γραφεία εξέτασης μπορούν, με τη
συγκατάθεση του γραφείου, να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες άλλων
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τεχνικά εξειδικευμένων οργανισμών και να λάβουν υπόψη τους τα διαθέσιμα πορίσματα αυτών των οργανισμών.
4.
Κάθε γραφείο εξέτασης αρχίζει την τεχνική εξέταση, εφόσον το
γραφείο δεν όρισε άλλως, το αργότερο την ημέρα που επρόκειτο να
αρχίσει τεχνική εξέταση κατόπιν αιτήσεως για την παροχή εθνικού
δικαιώματος ιδιοκτησίας, η οποία είχε υποβληθεί κατά την ημερομηνία
κατά την οποία η αίτηση που στάλθηκε από το γραφείο παραλήφθηκε
από το γραφείο εξέτασης.
5.
Στην περίπτωση του άρθρου 55 παράγραφος 5, κάθε γραφείο
εξέτασης αρχίζει την τεχνική εξέταση, εκτός αν το γραφείο όρισε
άλλως, το αργότερο την ημέρα που επρόκειτο να αρχίσει τεχνική εξέταση κατόπιν αιτήσεως για τη χορήγηση εθνικού δικαιώματος ιδιοκτησίας, εφόσον τα αναγκαία υλικά και όλα τα περαιτέρω απαραίτητα
έγγραφα είχαν υποβληθεί εκείνη την ημερομηνία.
6.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η τεχνική
εξέταση για ποικιλίες αμπέλου και δένδρων μπορεί να αρχίζει αργότερα.
Άρθρο 57
Εκθέσεις εξέτασης
1.
Το γραφείο εξέτασης, κατόπιν αιτήσεως του γραφείου ή εφόσον
κρίνει ότι τα αποτελέσματα της τεχνικής εξέτασης είναι επαρκή για την
αξιολόγηση της ποικιλίας, στέλνει στο γραφείο έκθεση εξέτασης και,
εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα
7, 8 και 9, περιγραφή της ποικιλίας.
2.
Το γραφείο ανακοινώνει τα αποτελέσματα της τεχνικής εξέτασης
και την περιγραφή της ποικιλίας στον αιτούντα και του παρέχει τη
δυνατότητα να λάβει επ' αυτών θέση.
3.
Εάν το γραφείο κρίνει ότι η έκθεση εξέτασης δεν παρέχει επαρκή
βάση για τη λήψη αποφάσεως, μπορεί να ορίσει συμπληρωματική εξέταση με δική του πρωτοβουλία, και αφού διαβουλευθεί με τον αιτούντα
ή μετά από αίτηση του αιτούντα. Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων,
κάθε συμπληρωματική εξέταση που διεξάγεται μέχρις ότου καταστεί
οριστική η απόφαση που λαμβάνεται κατά τα άρθρα 61 και 62, θεωρείται μέρος της εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 56 παράγραφος 1.
4.
Τα αποτελέσματα της τεχνικής εξέτασης υπόκεινται στο αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης του γραφείου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα γραφεία εξέτασης μόνον εφόσον το εγκρίνει το γραφείο.
Άρθρο 58
Δαπάνες της τεχνικής εξέτασης
Το γραφείο καταβάλλει στα γραφεία εξέτασης αμοιβή σύμφωνα με τους
εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114.
Άρθρο 59
Ενστάσεις κατά της παραχώρησης δικαίωματος
1.
Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο γραφείο γραπτώς ένσταση
για την παραχώρηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
2.
Ένσταση μπορούν να υποβάλουν τα μέρη πέραν του αιτούντος,
που μετέχουν στην διαδικασία για την παραχώρηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 88, οι
ενιστάμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων της τεχνικής εξέτασης και της περιγραφής της ποικιλίας
που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2.
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3.
Η διαφορά στην οποία στηρίζεται η ένσταση πρέπει να αφορά
μόνον τα ακόλουθα σημεία:
α) την περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν τα
άρθρα 7 έως 11·
β) ύπαρξη ενός από τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 63
παράγραφος 3 ή 4 για την προταθείσα ονομασία της ποικιλίας.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

4.

α) ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή της αίτησης και πριν ληφθεί
απόφαση δυνάμει των άρθρων 61 ή 62, στην περίπτωση των ενστάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 στοιχείο α)·
β) εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της προταθείσας ονομασίας
της ποικιλίας δυνάμει του άρθρου 89, στην περίπτωση των ενστάσεων δυνάμει της παραγράφου 3 στοιχείο β).
5.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων είναι δυνατόν να λαμβάνονται
μαζί με τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 61, 62 ή
63.
Άρθρο 60
Προτεραιότητα νέας αίτησης στην περίπτωση ενστάσεων
Εάν η υποβολή ένστασης λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 11 οδηγεί στην ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης για
κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, και εάν ο ενιστάμενος υποβάλει αίτηση για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας για την ίδια
ποικιλία εντός μηνός από την ανάκληση ή εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία η απόρριψη γίνεται οριστική, μπορεί να απαιτήσει να θεωρηθεί η ημερομηνία της ανάκλησης ή της απόρριψης της
αιτήσεως ως η ημερομηνία της αιτήσεώς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 61
Απόρριψη
1.
Το γραφείο απορρίπτει τις αιτήσεις για κοινοτικό δικαίωμα επί
φυτικής ποικιλίας εάν και μόλις διαπιστώσει ότι ο αιτών:
α) δεν έχει αποκαταστήσει τις τυχόν ελλείψεις κατά την έννοια του
άρθρου 53 τις οποίες του εδόθη η ευκαιρία να αποκαταστήσει
μέσα στη προθεσμία που του ετάχθη με κοινοποίηση·
β) δεν έχει συμμορφωθεί με κανόνα ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο
55 παράγραφος 4 ή 5 εντός της ταχθείσης προθεσμίας, εκτός εάν το
γραφείο συγκατατέθηκε στη μη υποβολή
γ) δεν έχει προτείνει κατάλληλη ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με
το άρθρο 63.
2.
Το γραφείο απορρίπτει επίσης τις αιτήσεις για κοινοτικό δικαίωμα
επί φυτικής ποικιλίας εάν:
α) διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να
ελέγξει σύμφωνα με το άρθρο 54
ή
β) καταλήξει στο συμπέρασμα, βάσει των εκθέσεων εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 57, ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των
άρθρων 7, 8 και 9.
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Άρθρο 62
Παραχώρηση δικαιώματος
Εάν το γραφείο είναι της γνώμης ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης
είναι επαρκή προκειμένου να λάβει απόφαση επί της αιτήσεως και εάν
δεν υπάρχουν κωλύματα κατά την έννοια των άρθρων 59 και 61, παραχωρεί κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας. Η απόφαση περιέχει
επίσημη περιγραφή της ποικιλίας.
Άρθρο 63
Ονομασία της ποικιλίας
1.
Όταν απονέμεται κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, το
γραφείο εγκρίνει, για την εν λόγω ποικιλία, την ονομασία ποικιλίας
που έχει προτείνει ο αιτών δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3,
εφόσον κρίνει, βάσει της εξέτασης που έχει διεξαχθεί δυνάμει της δεύτερης πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 53, ότι η ονομασία είναι
κατάλληλη.
2.
Μία ονομασία ποικιλίας είναι κατάλληλη εφόσον δεν προκύπτει
κώλυμα δυνάμει της παραγράφου 3 ή 4 του παρόντος άρθρου.
3.

Υπάρχει κώλυμα για την ονομασία μιας ποικιλίας όταν:

α) η χρήση της στο έδαφος της Κοινότητας αποκλείεται λόγω προγενέστερου δικαιώματος τρίτου·
β) μπορεί γενικά να δημιουργήσει δυσκολίες στους χρήστες όσον
αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή·
γ) είναι ίδια με, ή μπορεί να υπάρξει σύγχυση με μια ονομασία ποικιλίας υπό την οποία είναι καταχωρημένη άλλη ποικιλία του ίδιου
ή πολύ συγγενούς είδους σε επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών ή
με την οποία υλικό άλλης ποικιλίας έχει διατεθεί στην αγορά σε
κράτος μέλος ή σε συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς ένωσης για
την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών, εκτός αν η άλλη ποικιλία
δεν υπάρχει πια και ο χαρακτηρισμός της δεν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία·
δ) είναι ταυτόσημη ή προσφέρεται για σύγχυση με άλλους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση στην αγορά
ορισμένων αγαθών, ή που πρέπει να διατηρηθούν ελεύθεροι σύμφωνα με άλλες νομικές διατάξεις·
ε) μπορεί να κριθεί προσβλητικός σε ένα από τα κράτη μέλη ή προσκρούει στη δημόσια τάξη·
στ) ενδέχεται να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα της ποικιλίας,
ή την ταυτότητα του δημιουργού της ή κάθε άλλου προσώπου που
συμμετέχει στις διαδικασίες.
4.
Υπάρχει επίσης κώλυμα όταν, στην περίπτωση ποικιλίας που έχει
ήδη καταχωρηθεί:
α) σε κράτος μέλος
β) σε συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς ένωσης για την προστασία
νέων φυτικών ποικιλιών
γ) σε άλλο κράτος, για το οποίο έχει ορισθεί με κοινοτική πράξη ότι οι
ποικιλίες αξιολογούνται εκεί σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με
εκείνους που έχουν θεσπιστεί με τις οδηγίες τις σχετικές με τους
κοινούς καταλόγους,
σε επίσημο μητρώο φυτικών ποικιλιών, ή υλικού φυτικών ποικιλιών και
έχει διατεθεί εκεί στην αγορά για εμπορικούς σκοπούς, και η προτεινόμενη ονομασία της ποικιλίας διαφέρει από εκείνην που έχει καταχωρηθεί ή χρησιμοποιηθεί εκεί, εκτός αν η καταχωρηθείσα ή χρησιμοποιη-
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θείσα αυτή ονομασία προσκρούει σε κώλυμα σύμφωνα με την παράγραφο 3.
5.
Το γραφείο δημοσιεύει τα είδη που θεωρεί «πολύ συγγενή» κατά
την έννοια της παραγράφου 3 στοιχείο γ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Άρθρο 64
Τεχνικός έλεγχος
1.
Το γραφείο εξετάζει αν οι υπό προστασία ποικιλίες συνεχίζουν να
παραμένουν αναλλοίωτες.
2.
Για το σκοπό αυτό, διενεργείται τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με τα
άρθρα 55 και 56.
3.
Ο κάτοχος υποχρεούται να παράσχει στο γραφείο και τα γραφεία
εξέτασης που είναι επιφορτισμένα με τον τεχνικό έλεγχο της ποικιλίας,
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της διατήρησης
του αναλλοίωτου της ποικιλίας. Ζητείται από τον κάτοχο, σύμφωνα με
τις οδηγίες που παρέχει το γραφείο, να προσκομίσει το υλικό της ποικιλίας και να επιτρέψει να εξακριβωθεί αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα
μέτρα για τη διασφάλιση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας.
Άρθρο 65
Έκθεση για τον τεχνικό έλεγχο
1.
Αν το ζητήσει το γραφείο, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι η ποικιλία
δεν είναι ενιαία ή σταθερή, το γραφείο εξέτασης το επιφορτισμένο με
τον τεχνικό έλεγχο, διαβιβάζει στο γραφείο μια έκθεση σχετικά με
αυτές τις διαπιστώσεις.
2.
Εάν από τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις δυνάμει της
παραγράφου 1, το γραφείο πληροφορεί τον κάτοχο για τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και παρέχει σ' αυτόν τη δυνατότητα να
διατυπώσει τις σχετικές παρατηρήσεις του.
Άρθρο 66
Τροποποίηση της ονομασίας της ποικιλίας
1.
Το γραφείο τροποποιεί την ονομασία της ποικιλίας που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 63, εάν διαπιστώσει ότι η ονομασία αυτή
δεν ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις του
άρθρου 63 και, σε περίπτωση που προβάλλεται συγκρουόμενο προηγούμενο δικαίωμα τρίτου, εάν ο κάτοχος συμφωνεί για την τροποποίηση ή εάν ο κάτοχος ή κάθε άλλο πρόσωπο που υποχρεούται να
χρησιμοποιήσει την ονομασία της ποικιλίας παρακωλύθηκε, δυνάμει
οριστικής αποφάσεως, γι' αυτόν το λόγο να χρησιμοποιήσει την ονομασία της ποικιλίας.
2.
Το γραφείο παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να προτείνει μια
τροποποιημένη ονομασία της ποικιλίας και ενεργεί σύμφωνα με το
άρθρο 63.
3.
Κατά της προτεινόμενης τροποποίησης της ονομασίας της ποικιλίας, είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 59
παράγραφος 3 στοιχείο β).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 67
Άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων
1.
Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί κατά των αποφάσεων του γραφείου
που έχουν ληφθεί δυνάμει των άρθρων 20, 21, 59, 61, 62, 63 και 66
καθώς και κατά των αποφάσεων που αφορούν τα τέλη σύμφωνα με το
άρθρο 83, τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 85, την καταχώρηση ή τη
διαγραφή πληροφορίας στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 87 και τη
δημόσια επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 88.
2.
Η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχει
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το γραφείο όμως δύναται, εφόσον κρίνει
ότι επιβάλλεται από τις περιστάσεις, να διατάξει ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση δεν αναστέλλεται.
3.
Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί κατά των αποφάσεων του γραφείου
σύμφωνα με το άρθρο 29 και το άρθρο 100 παράγραφος 2, εκτός εάν
ασκηθεί απευθείας προσφυγή δυνάμει του άρθρου 74. Η προσφυγή δεν
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
4.
Η προσφυγή κατά αποφάσεως με την οποία δεν περατώνεται η
διαδικασία όσον αφορά ένα από τα μετέχοντα σ' αυτήν μέρη μπορεί να
ασκηθεί μόνον παράλληλα με προσφυγή κατά της οριστικής αποφάσεως, εκτός αν η απόφαση ορίζει χωριστή προσφυγή.
Άρθρο 68
Πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή και να
παρίστανται ως μέρη σε διαδικασία άσκησης προσφυγής
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει προσφυγή, με την
επιφύλαξη του άρθρου 82, κατά των αποφάσεων που απευθύνονται σε
αυτό, καθώς και κατά αποφάσεων που, αν και εκδίδονται ως απόφαση
που απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, το αφορούν άμεσα και ατομικά. Οι
διάδικοι δύνανται, το δε γραφείο οφείλει, να παρίστανται ως μέρη στη
διαδικασία εκδίκασης προσφυγής.
Άρθρο 69
Προθεσμίες και τύπος
Η προσφυγή κατατίθεται γραπτώς στο γραφείο εντός προθεσμίας δύο
μηνών από την επίδοση της απόφασης, όταν αυτή απευθύνεται στον
προσφεύγοντα, ή εν ελλείψει, εντός δύο μηνών απο την δημοσίευση της
απόφασης, και, εντός τεσσάρων μηνών από την προαναφερόμενη επίδοση ή δημοσίευση, κατατίθεται έγγραφο με το σκεπτικό της προσφυγής.
Άρθρο 70
Προδικαστική αναθεώρηση
1.
Εάν το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης τμήμα του γραφείου κρίνει την προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη, το γραφείο διορθώνει την απόφαση. Αυτό δεν ισχύει αν κατά του προσφεύγοντος έχει
υποβληθεί ένσταση από άλλο μετέχον στη διαδικασία άσκησης προσφυγής μέρος.
2.
Εάν η απόφαση δεν διορθωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από
την κατάθεση του εγγράφου με το σκεπτικό της προσφυγής, το γραφείο
αμελλητί:
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— αποφασίζει αν, θα ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος
2 δεύτερη πρόταση
— παραπέμπει την προσφυγή στο τμήμα προσφυγών.
Άρθρο 71
Εξέταση των προσφυγών
1.
Εάν η προσφυγή είναι παραδεκτή, το τμήμα προσφυγών εξετάζει
το βάσιμο της προσφυγής.
2.
Κατά την εξέταση της προσφυγής, το τμήμα προσφυγών καλεί,
όσες φορές κριθεί αναγκαίο, τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία
άσκησης προσφυγής να υποβάλλουν παρατηρήσεις, εντός καθορισμένων προθεσμιών, επί των κοινοποιήσεων που εξέδωσε, ή επί των ανακοινώσεων των άλλων μερών που μετέχουν στη διαδικασία άσκησης
προσφυγής. Τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία άσκησης προσφυγής
δικαιούνται να αναπτύξουν προφορικώς τις θέσεις τους.
Άρθρο 72
Απόφαση επί της προσφυγής
Το τμήμα προσφυγών αποφασίζει επί της προσφυγής βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 71. Το τμήμα προσφυγών
μπορεί να ασκήσει όλες τις εξουσίες που περιέχονται στις αρμοδιότητες
του γραφείου, είτε να διαβιβάσει την υπόθεση στο αρμόδιο τμήμα του
γραφείου για περαιτέρω ενέργειες. Το γραφείο, εφόσον τα πραγματικά
περιστατικά είναι τα ίδια, δεσμεύεται από τη νομική εκτίμηση του
τμήματος προσφυγών.
▼M1
Άρθρο 73
Προσφυγή κατά των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών
1.
Οι αποφάσεις που εκδίδουν επί προσφυγής τα τμήματα προσφυγών υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
2.
Προσφυγή επιτρέπεται λόγω αναρμοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης της συνθήκης, του παρόντος κανονισμού ή
οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή του ή λόγω
καταχρήσεως εξουσίας.
3.
Το Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει ή να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση.
4.
Την προσφυγή μπορεί να ασκήσει ο εν όλω ή εν μέρει ηττηθείς
ενώπιον τμήματος προσφυγών διάδικος.
5.
Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου εντός προθεσμίας
δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του τμήματος προσφυγών.
6.
Το γραφείο υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου.
▼B
Άρθρο 74
Απευθείας προσφυγή
1.
Απευθείας προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να ασκείται κατά αποφάσεων του γραφείου σύμφωνα με το
άρθρο 29 και το άρθρο 100 παράγραφος 2.
2.
Οι διατάξεις του άρθρου 73 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

1994R2100 — EL — 31.01.2008 — 005.001 — 34
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 75
Σκεπτικό των αποφάσεων, δικαίωμα ακροάσεως
Οι αποφάσεις του γραφείου συνοδεύονται από το σκεπτικό στο οποίο
στηρίζονται. Το σκεπτικό βασίζεται μόνον σε λόγους και αποδεικτικά
στοιχεία επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους προφορικώς ή γραπτώς.
Άρθρο 76
Εξέταση

των

πραγματικών περιστατικών
αυτεπαγγέλτως

από

το

γραφείο

Στις ενώπιόν του διαδικασίες, το γραφείο διερευνά τα πραγματικά περιστατικά αυτεπαγγέλτως, καθ' όσον αυτά υπόκεινται σε εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55. Δεν λαμβάνει υπόψη του γεγονότα ή
αποδεικτικά στοιχεία που δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που
έθεσε το γραφείο
Άρθρο 77
Προφορική διαδικασία
1.
Προφορική διαδικασία διεξάγεται είτε κατόπιν πρωτοβουλίας του
γραφείου είτε κατόπιν αιτήσεως ενός από τους διαδίκους.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η προφορική διαδικασία
ενώπιον του γραφείου δεν είναι δημόσια.
3.
Η προφορική διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών,
καθώς και η έκδοση της αποφάσεως, είναι δημόσια, εφόσον το εκδικάζον τμήμα προσφυγών δεν αποφασίζει άλλως στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η δημοσιότητα της διαδικασίας θα συνεπαγόταν, ιδίως για ένα
από τα μέρη της διαδικασίας άσκησης προσφυγής, σοβαρά και αδικαιολόγητα μειονεκτήματα.
Άρθρο 78
Αποδεικτική διαδικασία
1.
Στη διαδικασία ενώπιον του γραφείου, επιτρέπονται ιδίως τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα:
α) η ακρόαση των διαδίκων·
β) η αίτηση παροχής πληροφοριών·
γ) η προσκόμιση εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων·
δ) η εξέταση μαρτύρων·
ε) η πραγματογνωμοσύνη·
στ) η αυτοψία·
ζ) η ένορκη γραπτή δήλωση.
2.
Εάν το γραφείο λαμβάνει αποφάσεις στα πλαίσια συλλογικού
οργάνου, τότε το όργανο αυτό μπορεί να αναθέσει σ' ένα από τα
μέλη του τη διεξαγωγή της αποδεικτικής διαδικασίας.
3.
Εάν το γραφείο θεωρεί απαραίτητη την προφορική εξέταση ενός
από τους διαδίκους ή μάρτυρα ή πραγματογνώμονα:
α) είτε κλητεύονται τα οικεία πρόσωπα να εμφανισθούν ενώπιόν του·
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β) είτε απευθύνεται στην αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή του κράτους,
όπου έχουν τα οικεία πρόσωπα την κατοικία τους, προκειμένου να
τα εξετάσουν όπως προβλέπεται από το άρθρο 91 παράγραφος 2.
4.
Ο διάδικος, ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας που κλητεύεται
να παρουσιασθεί ενώπιον του γραφείου μπορεί να ζητήσει από αυτό να
του επιτραπεί να εξετασθεί από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή,
στο κράτος όπου έχει την κατοικία του. Κατά τη λήψη της αιτήσεως
αυτής ή σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η κλήτευση, το γραφείο
μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή, σύμφωνα
με το άρθρο 91 παράγραφος 2, να εξετάσει το πρόσωπο περί του
οποίου πρόκειται.
5.
Εάν ένας από τους διαδίκους, ένας μάρτυρας ή ένας πραγματογνώμονας εξετάζεται ενώπιον του γραφείου, το γραφείο, εφόσον κρίνει
ότι η εξέταση πρέπει να γίνει ενόρκως ή άλλως με δεσμευτική μορφή,
μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή του κράτους, όπου έχει την κατοικία του το εν λόγω πρόσωπο, να προβεί στην
εξέτασή του υπό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
6.
Εάν το γραφείο ζητήσει από την αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή
να προβεί στην εξέταση, μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η εξέταση με
δεσμευτική μορφή και να επιτρέψει σε μέλος του γραφείου να παραστεί
στην εξέταση και να απευθύνει ερωτήσεις στο διάδικο, το μάρτυρα ή
τον πραγματογνώμονα, είτε απευθείας είτε μέσω δικαστικής ή άλλης
αρχής.
Άρθρο 79
Επίδοση
Το γραφείο προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην επίδοση όλων των αποφάσεων και κλητεύσεων, καθώς και των κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων που τάσσουν προθεσμία ή που πρέπει να επιδοθούν σύμφωνα
με άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή με διατάξεις που εκδίδονται δύναμει του παρόντος κανονισμού ή κατόπιν διαταγής του προέδρου του γραφείου. Οι επιδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες ποικιλιών των κρατών μελών.
Άρθρο 80
Επαναφορά στην προτέρα κατάσταση
1.
Εάν ο αιτών κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή ο κάτοχος ή κάθε άλλο μέρος που μετέχει στη διαδικασία ενώπιον του γραφείου, παρότι έλαβε όλα τα δέοντα μέτρα για τις ειδικές περιστάσεις,
δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία έναντι του γραφείου, τα δικαιώματά του αποκαθίστανται, κατόπιν αιτήσεώς του, εάν η μη τήρηση της
προθεσμίας είχε ως άμεση συνέπεια, δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
την απώλεια δικαιώματος ή μέσου αποκαταστάσεως.
2.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως εντός προθεσμίας
δύο μηνών από την ημέρα που η αιτία της μη τήρησης της προθεσμίας
έπαυσε να ισχύει. Η παραληφθείσα ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί
εντός αυτής της προθεσμίας. Η υποβολή αιτήσεων είναι παραδεκτή
μόνον εντός περιόδου ενός έτους από τη λήξη της μη τηρηθείσης
προθεσμίας.
3.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το σκεπτικό επί του οποίου
βασίζεται και από τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται.
4.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις προθεσμίες που προβλέπονται από την παράγραφο 2, καθώς και το άρθρο 52 παράγραφοι 2, 4 και
5.
5.
Κάθε πρόσωπο το οποίο, σε ένα κράτος μέλος, καλή τη πίστει
χρησιμοποίησε ή έλαβε αποτελεσματικά και σοβαρά μέτρα για τη χρησιμοποίηση ποικιλίας που αποτελεί αντικείμενο γνωστοποιηθείσης αιτήσεως για την παραχώρηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικι-
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λίας ή για την οποία παραχωρήθηκε κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής
ποικιλίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της απωλείας των
δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου 1, όσον αφορά την αίτηση ή
το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας που έχει χορηγηθεί, και
της αποκατάστασης αυτών των δικαιωμάτων, μπορεί, άνευ πληρωμής,
να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί την ποικιλία κατά την άσκηση των
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων ή για τις επαγγελματικές του ανάγκες.
Άρθρο 81
Γενικές αρχές
1.
Εφόσον από τον παρόντα κανονισμό ή τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν προβλέπονται διαδικαστικές
διατάξεις, το γραφείο εφαρμόζει τις αρχές του δικονομικού δικαίου που
είναι γενικά αναγνωρισμένες στα κράτη μέλη.
2.
Το άρθρο 48 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στο προσωπικό του γραφείου καθόσον αυτό συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων που αναφέρει το άρθρο 67, καθώς και στο προσωπικό των γραφείων εξέτασης, καθόσον αυτό συμμετέχει στη λήψη μέτρων για την
προετοιμασία των εν λόγω αποφάσεων.
Άρθρο 82
Αντίκλητος
Άτομα που δεν έχουν κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στο έδαφος της
Κοινότητας μπορούν να συμμετάσχουν ως διάδικοι ενωπιον του γραφείου μόνον εάν έχουν διορίσει αντίκλητο που έχει κατοικία ή την έδρα
του ή εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άρθρο 83
Τέλη
1.
Το γραφείο εισπράττει τέλη για τις υπηρεσιακές πράξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό καθώς και ετήσια τέλη καθ' όλη
τη διάρκεια κάθε κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, δυνάμει των κανονισμών περί τελών που θα εκδοθούν σύμφωνα με το άρθρο
113.
2.
Εάν τα οφειλόμενα τέλη για τις υπηρεσιακές πράξεις που αναφέρει το άρθρο 113 παράγραφος 2 ή για άλλες υπηρεσιακές πράξεις που
αναφέρουν οι κανονισμοί περί τελών, οι οποίες πραγματοποιούνται
μόνον κατόπιν αιτήσεως, δεν έχουν καταβληθεί, η αίτηση θεωρείται
ότι δεν έχει υποβληθεί, ή η προσφυγή ότι δεν έχει ασκηθεί εφόσον οι
πράξεις οι αναγκαίες για την καταβολή των τελών δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία το
γραφείο επέδωσε νέα πρόσκληση για την καταβολή των τελών και
υπέδειξε παράλληλα τις συνέπειες της μη καταβολής.
3.
Εάν ορισμένα στοιχεία που παρέχει ο αιτών την παραχώρηση
κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας μπορούν να ελεγχθούν
μόνο με τεχνική εξέταση, που βρίσκεται έξω από το καθορισμένο πλαίσιο της τεχνικής εξέτασης των ποικιλιών της σχετικής ταξινομικής
μονάδας, τα τέλη για την τεχνική εξέταση μπορεί να αυξηθούν, αφού
ακουσθεί το πρόσωπο που θα πρέπει να τα καταβάλει, μέχρι το ύψος
της όντως πραγματοποιηθείσας δαπάνης.
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4.
Εάν η προσφυγή γίνει δεκτή, επιστρέφονται τα σχετικά τέλη ή, σε
περίπτωση μερικής αποδοχής της προσφυγής, το ανάλογο μέρος τους. Η
επιστροφή των τελών, όμως, μπορεί να ματαιωθεί εν όλω ή εν μέρει,
εάν η απόφαση η δεχομένη την προσφυγή βασίζεται σε πραγματικά
περιστατικά μη γνωστά κατά τον χρόνο της αρχικής απόφασης.

Άρθρο 84
Λήξη των υποχρεώσεων πληρωμής
1.
Οι απαιτήσεις του γραφείου για πληρωμή τελών λήγουν μετά την
πάροδο τεσσάρων ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το
οποίο έπρεπε να καταβληθούν.
2.
Οι απαιτήσεις κατά του γραφείου για επιστροφή τελών ή χρηματικών ποσών, που είχαν καταβληθεί πέραν του οφειλόμενου, λήγουν
μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από το τέλος του ημερολογιακού
έτους κατά το οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση.
3.
Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1, διακόπτεται
με πρόσκληση για καταβολή του τέλους και η προθεσμία της παραγράφου 2 διακόπτεται με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτηση επιστροφής. Η
προθεσμία αυτή αρχίζει εκ νέου μετά τη διακοπή και λήγει το αργότερο
μετά την πάροδο έξι ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους στο
οποίο τοποθετείται αρχικά η έναρξή της, εκτός εάν κατετέθη αγωγή, εν
τω μεταξύ, για εφαρμογή του δικαιώματος. Στην τελευταία περίπτωση,
η προθεσμία λήγει μετά ένα έτος τουλάχιστον αφότου η απόφαση αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

Άρθρο 85
Κατανομή των δαπανών
1.
Ο ηττώμενος διάδικος προσφυγής, ή επί διαδικασίας ανακλήσεως
ή αφαιρέσεως του κοινοτικού δικαιώματος φυτικής ποικιλίας, βαρύνεται
με τις δαπάνες του αντιδίκου καθώς και με τις δικές του δαπάνες τις
ουσιώδεις για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και παραμονής καθώς και της αμοιβής ενός αντιπροσώπου,
συμβούλου ή δικηγόρου και μέχρι των ανωτάτων ορίων που έχουν
καθοριστεί για κάθε κατηγορία εξόδων, υπό τους όρους που προβλέπονται από τους εκτελεστικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 114.
2.
Όταν, ωστόσο, οι διάδικοι ενίκησαν και ηττήθηκαν μερικώς ή
όταν το υπαγορεύουν λόγοι ευθυδικίας, το τμήμα ανακοπών ή το γραφείο ή το τμήμα προσφυγών αποφασίζει διαφορετική κατανομή των
εξόδων.
3.
Ο διάδικος που θέτει τέλος σε μια δίκη αποσύροντας την αίτηση
κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, την αίτηση για ανάκληση ή αφαίρεση του δικαιώματος ή την προσφυγή ή παραιτούμενος
από το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, βαρύνεται με τα
έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί ο αντίδικος, υπό τους όρους που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2.
4.
Εφόσον οι διάδικοι συμφωνήσουν ενώπιον του γραφείου ή του
τμήματος προσφυγών κατανομή των εξόδων διαφορετική από αυτή που
ορίζεται από τις προηγούμενες παραγράφους, η συμφωνία αυτή σημειώνεται.
5.
Το γραφείο ή το τμήμα προσφυγών ορίζει, μετά από σχετική
αίτηση, το ποσό των εξόδων που θα πρέπει να καταβληθούν βάσει
των προηγούμενων παραγράφων.
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Άρθρο 86
Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που καθορίζουν το ύψος
των δαπανών
1.
Οι οριστικές αποφάσεις του γραφείου που καθορίζουν τις δαπάνες,
αποτελούν εκτελεστό τίτλο.
2.
Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τις διατάξεις της πολιτικής
δικονομίας που ισχύει στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου
γίνεται. Υπό την επιφύλαξη μόνο της επαλήθευσης της αυθεντικότητας
του σχετικού εγγράφου, περιάπτεται ο εκτελεστήριος τύπος από την
εθνική αρχή που ορίζει η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, για το
σκοπό αυτό. Οι κυβερνήσεις γνωστοποιούν στο γραφείο και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία της εν λόγω εθνικής
αρχής.
3.
Ο επισπεύδων, μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων κατόπιν
αιτήσεώς του, δικαιούται να προβεί σε εκτέλεση δυνάμει του εθνικού
δικαίου απευθυνόμενος απευθείας στο αρμόδιο όργανο.
4.
Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να ανασταλεί μόνο με απόφαση
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο έλεγχος, όμως, της
κανονικότητος των εκτελεστικών μέτρων ανήκει στην αρμοδιότητα των
εθνικών δικαστηρίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΗΤΡΩΑ

Άρθρο 87
Κατάρτιση του μητρώου
1.
Το γραφείο τηρεί μητρώο των αιτήσεων για κοινοτικό δικαίωμα
επί φυτικής ποικιλίας, στο οποίο καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η αίτηση χορήγησης κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
μαζί με δήλωση της ταξινομικής μονάδας και τον προσωρινό χαρακτηρισμό της ποικιλίας, την ημερομηνία της αιτήσεως και το όνομα
και τη διεύθυνση του αιτούντος, του δημιουργού και, ενδεχομένως,
του αντικλήτου·
β) οι περιπτώσεις περάτωσης της διαδικασίας που αφορά αιτήσεις για
τη χορήγηση κοινοτικού δικαίωματος επί φυτικής ποικιλίας μαζί με
τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
γ) προτάσεις για ονομασίες της ποικιλίας·
δ) μεταβολές της ταυτότητας του αιτούντος ή του αντικλήτου του·
ε) κατόπιν αιτήσεως, κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αναφέρουν τα άρθρα 24 και 26.
2.
Το γραφείο τηρεί μητρώο κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικής
ποικιλίας, στο οποίο, μετά τη χορήγηση του κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας, καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το είδος και η ονομασία της ποικιλίας·
β) η επίσημη περιγραφή της ποικιλίας ή η παραπομπή σε έγγραφα που
βρίσκονται στην κατοχή του γραφείου και που περιέχουν την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας ως συνιστώσα του μητρώου·
γ) στην περίπτωση ποικιλιών για τις οποίες απαιτείται η επανειλημμένη χρησιμοποίηση υλικού με ειδικά συστατικά για την παραγωγή
του υλικού, η αναφορά σ' αυτά τα συστατικά·
δ) τα ονόματα και οι διευθύνσεις του κατόχου, του δημιουργού και
του τυχόν αντικλήτου·
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ε) η ημερομηνία έναρξης και λήξης του κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικής ποικιλίας καθώς και οι λόγοι για τη λήξη του δικαιώματος·
στ) κατόπιν αιτήσεως, όλα τα συμβατικά δικαιώματα αποκλειστικής
εκμετάλλευσης ή δικαιώματα αναγκαστικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης του προσώπου
που απολαύει του δικαιώματος της εκμετάλλευσης·
ζ) κατόπιν αιτήσεως, κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που αναφέρεται στο άρθρο 24·
η) όταν ο κάτοχος μιας αρχικής ποικιλίας και ο δημιουργός μιας ποικιλίας που κατ' ουσίαν παράγεται από την αρχική ποικιλία, το
ζητήσουν και οι δύο, τα στοιχεία ταυτότητας των ποικιλιών όπως
αρχικά και κατ' ουσίαν προέκυψαν, περιλαμβανομένων των ονομασιών των ποικιλιών και των ονομάτων των οικείων μερών. Επαρκεί
αίτηση ενός από τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνον εάν έχει λάβει είτε
εξώδικο αναγνώριση από το άλλο μέρος δυνάμει του άρθρου 99
είτε οριστική απόφαση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, στην οποία περιέχεται αναγνώριση των εν λόγω ποικιλιών
ως αρχικές και κατ' ουσίαν παράγωγες.
3.
Κάθε άλλο στοιχείο ή προϋπόθεση της καταχώρησης και στα δύο
μητρώα είναι δυνατόν να οριστεί από τους εκτελεστικούς κανόνες που
αναφέρει το άρθρο 114.
4.
Το γραφείο μπορεί αυτοβούλως και μετά από διαβούλευση με τον
κάτοχο, να προσαρμόσει την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας όσον
αφορά τον αριθμό και το είδος των χαρακτηριστικών ή την καθορισμένη έκφραση αυτών των χαρακτηριστικών, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αρχές που διέπουν την περιγραφή των
ποικιλιών της σχετικής ταξινομικής μονάδας, με σκοπό να καταστήσει
την περιγραφή της ποικιλίας συγκρίσιμη με τις περιγραφές άλλων ποικιλιών της ταξινομικής μονάδας.
Άρθρο 88
Δημόσια επιθεώρηση
1.
Τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 87 πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση.
2.
Όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, τα ακόλουθα πρέπει να είναι
διαθέσιμα για δημόσια επιθεώρηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τους εκτελεστικούς κανόνες που θα θεσπισθούν
σύμφωνα με το άρθρο 114:
α) τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις για τη χορήγηση κοινοτικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας·
β) τα έγγραφα που αφορούν το ήδη παραχωρηθέν κοινοτικό δικαίωμα
επί φυτικής ποικιλίας·
γ) οι καλλιέργειες των ποικιλιών για την τεχνική τους εξέταση·
δ) οι καλλιέργειες των ποικιλιών με σκοπό να ελεγχθεί εάν συνεχίζουν
να υφίστανται.
3.
Στην περίπτωση ποικιλιών για τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθεί
επανειλημμένως υλικό με ειδικά συστατικά για την παραγωγή υλικού,
κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειάς τους, μπορούν να εξαιρεθούν από την επιθεώρηση. Η αίτηση για εξαίρεση από την επιθεώρηση μπορεί να υποβληθεί
μόνον εν όσω δεν έχει ληφθεί απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
4.
Το υλικό που υποβλήθηκε ή αποκτήθηκε σε σχέση με τις εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 και τα άρθρα 56 και 64
δεν επιτρέπεται να δοθεί σε τρίτους από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει του
παρόντος κανονισμού, παρά μόνον εάν ο έχων το σχετικό δικαίωμα
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συμφωνεί ή εάν αυτή η μεταβίβαση είναι αναγκαία στα πλαίσια της
συνεργασίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός, για λόγους της εξέτασης ή δυνάμει νομικών διατάξεων.
Άρθρο 89
Περιοδικές δημοσιεύσεις
Το γραφείο εκδίδει τουλάχιστον κάθε δύο μήνες, μία δημοσίευση όπου
περιέχονται οι πληροφορίες που καταχωρούνται στα μητρώα σύμφωνα
με το άρθρο 87 παράγραφοι 1 και 2 στοιχεία α), δ), ε), στ), ζ) και η) και
δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Το γραφείο δημοσιεύει επίσης μία ετήσια
έκθεση, με τις πληροφορίες που κρίνει σκόπιμο να ανακοινώσει, τουλάχιστο δε με τον κατάλογο των ισχυόντων κοινοτικών δικαιωμάτων
επί φυτικής ποικιλίας, τους κατόχους τους, τις ημερομηνίες χορήγησης
και λήξης τους και τις εγκεκριμένες ονομασίες των ποικιλιών. Οι λεπτομέρειες αυτών των δημοσιεύσεων ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.
Άρθρο 90
Ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιεύσεων
1.
Το γραφείο και οι αρμόδιες για τις φυτικές ποικιλίες υπηρεσίες
των κρατών μελών, μετά από αίτηση και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων των
τεχνικών εξετάσεων, διαβιβάζουν μεταξύ τους, για ίδια χρήση και ατελώς, ένα ή περισσότερα αντίτυπα των σχετικών δημοσιεύσεών τους
καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο που αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ή τα οποία έχουν παραχωρηθεί.
2.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 3, είναι
δυνατόν να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή πληροφοριών, εκτός αν:
α) η πληροφορία είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή των εξετάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 64
ή
β) ο αιτών κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή ο κάτοχος δίδει
τη συγκατάθεσή του.
Άρθρο 91
Διοικητική και δικαστική συνεργασία
1.
Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού
ή του εθνικού δικαίου, το γραφείο, τα γραφεία εξέτασης που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 και τα δικαστήρια και οι αρχές των
κρατών μελών συνεργάζονται, κατόπιν αιτήσεως, για την παροχή πληροφοριών ή για να επιτρέψουν την πρόσβαση στους φακέλους που
αφορούν την ποικιλία, τα δείγματα ή την καλλιέργειά της με σκοπό
την επιθεώρηση. Όταν το γραφείο και τα γραφεία εξέτασης θέτουν στη
διάθεση των δικαστηρίων ή εισαγγελιών τους φακέλους, τα δείγματα ή
την καλλιέργεια για επιθεώρηση, η εν λόγω επιθεώρηση δεν υπόκειται
στους περιορισμούς του άρθρου 88 και η επιθεώρηση των προαναφερθέντων γραφείων εξέτασης δεν εξαρτάται από απόφαση του γραφείου
σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
2.
Όταν λάβουν αίτηση δικαστικής συνδρομής του γραφείου, τα
δικαστήρια ή οι άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προβαίνουν,
για λογαριασμό του γραφείου και εντός των ορίων της δικαιοδοσίας
τους, σε κάθε αναγκαία έρευνα ή άλλη δικαστική πράξη.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
Άρθρο 92
Απαγόρευση της σωρευτικής προστασίας
1.
Οι ποικιλίες που αποτελούν αντικείμενο κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εθνικού
δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη
συγκεκριμένη ποικιλία. Αν τυχόν παρασχεθούν δικαιώματα κατ' αντίθεση προς τις διατάξεις της πρώτης πρότασης, δεν παράγουν αποτέλεσμα.
2.
Εάν έχει χορηγηθεί στον κάτοχο πριν από την παραχώρηση του
κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, για την ίδια ποικιλία,
άλλο δικαίωμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο τελευταίος δεν
μπορεί να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που του παρέχονται από την εν
λόγω προστασία για την ποικιλία, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το
κοινοτικό δικαίωμα επί της φυτικής ποικιλίας.
Άρθρο 93
Εφαρμογή εθνικού δικαίου
Αξιώσεις δυνάμει των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών
υπόκεινται στους περιορισμούς που επιβάλει το δίκαιο των κρατών
μελών μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητώς στον παρόντα
κανονισμό.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Άρθρο 94
Παραβίαση
Κάθε πρόσωπο το οποίο:

1.

α) επιχειρεί πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2,
όσον αφορά μία ποικιλία για την οποία έχει παραχωρηθεί κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος
προς τούτο
ή
β) δεν χρησιμοποιεί ορθώς την ονομασία ποικιλίας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ή παραλείπει τις σχετικές πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2
ή
γ) χρησιμοποιεί, κατ' αντίθεση προς το άρθρο 18 παράγραφος 3 την
ονομασία ποικιλίας για την οποία έχει παραχωρηθεί κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή χαρακτηρισμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με αυτή,
μπορεί να υποχρεωθεί από τον κάτοχο σε παύση της παραβίασης ή σε
καταβολή εύλογης αποζημίωσης ή και στα δύο.
2.
Κάθε πρόσωπο το οποίο ζημιώνει άλλον από δόλο ή αμέλεια έχει
επιπλέον υποχρέωση να αποζημιώσει τον κάτοχο για την περαιτέρω
ζημία που προξενήθηκε από την παραβιάση. Σε περίπτωση ελαφράς
αμέλειας, η αξίωση αυτή μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το βαθμό
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της ελαφράς αμέλειας, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη του οφέλους
που αποκόμισε ο παραβάτης από την παραβίαση.
Άρθρο 95
Πράξεις προ της παραχώρησης του κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικών ποικιλιών
Ο κάτοχος μπορεί να απαιτήσει εύλογη αποζημίωση από κάθε πρόσωπο
το οποίο, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της αιτήσεως
για την παραχώρηση του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
και της παραχώρησής του, είχε τελέσει πράξη που θα ήταν απαγορευμένη ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα λόγω του εν λόγω κοινοτικού δικαιώματος.
Άρθρο 96
Παραγραφή
Οι αξιώσεις δυνάμει των άρθρων 94 και 95 παραγράφονται μετά την
πάροδο τριών ετών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο παραχωρήθηκε τελικά το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας και ο κάτοχος
έλαβε γνώση της πράξης και της ταυτότητας του παραβάτη ή, αν δεν
λάβει σχετική γνώση, μετά την πάροδο τριάντα ετών από της τελέσεως
της εκάστοτε πράξεως.
Άρθρο 97
Συμπληρωματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις
παραβάσεις
1.
Εάν ο υπέχων την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 94 αποκόμισε,
λόγω της παράβασης, όφελος εις βάρος του κατόχου ή του έχοντος το
δικαίωμα εκμετάλλευσης, τότε, όσον αφορά την απόδοση, τα αρμόδια
δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 101 ή 102, εφαρμόζουν το εθνικό
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει επίσης για άλλες αξιώσεις που μπορεί να
προκύψουν από την τέλεση ή την παράλειψη πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 95 κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της αίτησης για παραχώρηση του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
και της διεκπεραίωσης της αίτησης.
3.
Κατά τα λοιπά, οι έννομες συνέπειες του κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας καθορίζονται μόνο σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
Άρθρο 98
Διεκδίκηση του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
1.
Εάν έχει παραχωρηθεί κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας
σε πρόσωπο που δεν το δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 11, ο δικαιούχος μπορεί, με την επιφύλαξη άλλων ένδικων μέσων στη διάθεσή του
σύμφωνα με το δίκαιο των κρατών μελών, να αξιώσει να του μεταβιβασθεί το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας.
2.
Όταν ένα πρόσωπο δικαιούται μέρος μόνο του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας μπορεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να
αξιώσει να αποκτήσει την ιδιότητα του συνδικαιούχου.
3.
Αξιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να προβληθούν μόνον εντός προθεσμίας πέντε ετών από της δημοσίευσης της
χορήγησης του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον ο κάτοχος γνώριζε κατά την παροχή ή την
απόκτηση του δικαιώματος, ότι δεν είχε τέτοιο δικαίωμα ή δεν ήταν ο
μόνος κάτοχος του δικαιώματος αυτού.
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4.
Αξιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μπορούν επίσης
να αναγνωρισθούν για το δικαιούχο, τηρουμένων των αναλογιών, όσον
αφορά τις αιτήσεις για παραχώρηση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας που υποβλήθηκαν από πρόσωπο που δεν είχε τέτοιο
δικαίωμα ή δεν ήταν ο μόνος κάτοχος τέτοιου δικαιώματος.
Άρθρο 99
Επίτευξη της αναγνώρισης μιας ποικιλίας
Ο κάτοχος μιας αρχικής ποικιλίας και ο δημιουργός μιας ποικιλίας που
παράγεται κατ' ουσίαν από την αρχική ποικιλία δικαιούνται να επιτύχουν να αναγνωρισθεί ότι οι εν λόγω ποικιλίες είναι όντως η αρχική και
η κατ' ουσίαν παράγωγος, αντίστοιχα.
Άρθρο 100
Συνέπειες της μεταβολής του κατόχου κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικής ποικιλίας
1.
Σε περίπτωση πλήρους μεταβολής του κατόχου κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας συνεπεία οριστικής απόφασης που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 101 ή 102 και σε σχέση με τις αξιώσεις
σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
και λοιπά δικαιώματα αποσβέννυνται με την καταχώρηση του δικαιούχου στο μητρώο των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών.
2.
Εάν πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα
101 ή 102, ο κάτοχος ή οι δικαιούχοι δικαιώματος εκμεταλλεύσεως
προέβησαν σε μία από τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 13
παράγραφος 2, ή έχουν κάνει πραγματικές και σοβαρές προετοιμασίες
για μία από τις εν λόγω ενέργειες, μπορεί να συνεχίσουν ή να εκτελέσουν αυτές τις ενέργειες εφόσον ζητήσουν την παραχώρηση ενός μη
αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον νέο κάτοχο που
έχει καταχωρηθεί στο μητρώο των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών
ποικιλιών. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται στους εκτελεστικούς κανόνες. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης μπορεί να χορηγηθεί από το γραφείο ελλείψει συμφωνίας
μεταξύ των μερών. Εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το
άρθρο 29 παράγραφοι 3 έως 7.
3.
Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται εάν ο κάτοχος ή οι δικαιούχοι
δικαιώματος εκμετάλλευσης ενήργησαν κακή τη πίστη όταν προέβησαν
στις ενέργειες ή άρχισαν τις σχετικές προετοιμασίες.
Άρθρο 101
Αρμόδια δικαστήρια και διαδικασία για την εκδίκαση αστικών
αγωγών
1.
Η σύμβαση του Λουγκάνο καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 102 έως 106 του παρόντος
κανονισμού, εφαρμόζονται σε διαδικασίες που αφορούν τις αγωγές και
αξιώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 94 έως 100.
2.
Υποθέσεις όπως οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1, εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίων:
α) του κράτους μέλους ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης
του Λουγκάνο, όπου ο εναγόμενος έχει την κατοικία η την έδρα του
ή, ελλείψει αυτών, εγκατάσταση
ή
β) σε περίπτωση που δεν πληρούται αυτός ο όρος σε κανένα από τα
κράτη μέλη ή τα συμβαλλόμενα μέρη, του κράτους μέλους στο
οποίο ο ενάγων έχει την κατοικία ή την έδρα ή, ελλείψει αυτών,
εγκατάσταση
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ή
γ) αν δεν πληρούται και αυτός ο όρος σε κανένα από τα κράτη μέλη,
τότε στο κράτος μέλος όπου έχει τη έδρα του το γραφείο.
Τα αρμόδια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά παραβάσεις, για
τις οποίες εικάζεται ότι έχουν διαπραχθεί σε κάποιο από τα κράτη μέλη.
3.
Η εκδίκαση αγωγών επί παραβάσει μπορεί επίσης να διεξαχθεί
ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου όπου διεπράχθη η ζημιογόνος
πράξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία μόνον
όσον αφορά παραβάσεις για τις οποίες εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στο
έδαφος του κράτους μέλους όπου υπάγεται το δικαστήριο.
4.
Οι δικαστικές διαδικασίες και τα αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά
που προβλέπονται απο τη νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο 102
Συμπληρωματικές διατάξεις
1.
Αγωγές για διεκδικήσεις σύμφωνα με το άρθρο 98 του παρόντος
κανονισμού, δεν θεωρούνται ότι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφοι 3 και 4 της σύμβασης του Λουγκάνο.
2.
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 101 του παρόντος κανονισμού,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και των άρθρων
17 και 18 της σύμβασης του Λουγκάνο.
3.
Για τον σκοπό της εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 του παρόντος κανονισμού, η κατοικία ή η έδρα των διαδίκων προσδιορίζεται
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 53 της σύμβασης του Λουγκάνο.
Άρθρο 103
Εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο
Εφόσον σύμφωνα με τα άρθρα 101 και 102 είναι αρμόδια τα εθνικά
δικαστήρια, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 104 και 105,
οι δικονομικοί κανόνες του οικείου κράτους που διέπουν τον ίδιο τύπο
αγωγών σχετικά με ανάλογα εθνικά δικαιώματα ιδιοκτησίας.
Άρθρο 104
Νομιμοποίηση ασκήσεως αγωγής επί παραβάσει
1.
Αγωγές επί παραβάσει μπορούν να ασκηθούν από τον κάτοχο. Οι
δικαιούχοι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μπορούν να ασκήσουν τέτοιες
αγωγές ακτός αν τούτο έχει αποκλεισθεί ρητά με συμφωνία με τον
κάτοχο σε περίπτωση δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή
από το γραφείο δυνάμει των άρθρων 29 ή 100 παράγραφος 2.
2.
Κάθε πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος εκμετάλλευσης
δικαιούται να παρέμβει στην αγωγή επί παραβάσει που ασκήθηκε από
τον κάτοχο προκειμένου να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που
υπέστη.
Άρθρο 105
Δέσμευση του εθνικού δικαστηρίου ή άλλων φορέων
Το εθνικό δικαστήριο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επιλαμβάνεται
αγωγής σχετικά με το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, θεωρεί
ως έγκυρο το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας.
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Άρθρο 106
Αναστολή της διαδικασίας
1.
Όταν η αγωγή αφορά αξιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 4 και η απόφαση εξαρτάται από τη δυνατότητα προστασίας της
ποικιλίας δυνάμει του άρθρου 6, η απόφαση αυτή μπορεί να εκδοθεί
μόνον αφού το γραφείο έχει αποφανθεί επί της αιτήσεως για κοινοτικό
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας.
2.
Όταν η αγωγή αφορά παραχωρηθέν κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σχετικά με το οποίο έχει αρχίσει διαδικασία ανάκλησης ή
ακύρωσής του σύμφωνα με τα άρθρα 20 ή 21, η διαδικασία μπορεί να
ανασταλεί, εφόσον η απόφαση εξαρτάται από την εγκυρότητα του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας.
Άρθρο 107
Κυρώσεις για την παράβαση του κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικής ποικιλίας
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ούτως έστω οι ίδιες
διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την κύρωση παραβάσεων αντίστοιχων
εθνικών δικαιωμάτων να έχουν εφαρμογή για την κύρωση των παραβάσεων των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ,
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 108
Προϋπολογισμός
1.
Προβλέψεις όλων των εσόδων και εξόδων του γραφείου πρέπει να
προετοιμάζονται για κάθε οικονομικό έτος και να εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του γραφείου· κάθε οικονομικό έτος πρέπει να αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος.
2.
Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα
έσοδα και τα έξοδα.
3.
Τα έσοδα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη
άλλων εσόδων, το σύνολο των καταβλητέων τελών βάσει του άρθρου
83, δυνάμει του κανονισμού περί τελών που αναφέρεται στο άρθρο 113
και, εφόσον είναι αναγκαίο, επιδότηση από το γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.
Τα έξοδα θα περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη άλλων τυχόν εξόδων, τα σταθερά έξοδα του γραφείου και εκείνα που απαιτούνται για
την ομαλή λειτουργία του γραφείου, μεταξύ των οποίων και τα ποσά
που πρέπει να καταβάλλονται στα γραφεία εξέτασης.
Άρθρο 109
Κατάρτιση του προϋπολογισμού
1.
Ο πρόεδρος καταρτίζει ετησίως για το επόμενο οικονομικό έτος
κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του γραφείου και
τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο το αργότερο στις 31 Μαρτίου
κάθε έτους, μαζί με κατάλογο θέσεων υπαλληλικού προσωπικού και,
εφόσον στην κατάσταση, προβλέπεται επιδότηση δυνάμει του άρθρου
108 παράγραφος 3, επεξηγηματική δήλωση.
2.
Εφόσον στην κατάσταση προβλέπεται επιδότηση δυνάμει του
άρθρου 108 παράγραφος 3, το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει αμελ-
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λητί την κατάσταση στην Επιτροπή, μαζί με τον κατάλογο των θέσεων
και την επεξηγηματική δήλωση και μπορεί να επισυνάψει τη γνώμη
του. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα παραπάνω στην επί του προϋπολογισμού
αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορεί δε να επισυνάψει τη γνώμη
της μαζί με κατάσταση εναλλακτικών προβλέψεων.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό ο οποίος
περιλαμβάνει τον κατάλογο των θέσεων υπαλληλικού προσωπικού του
γραφείου. Εφόσον στις προβλέψεις περιλαμβάνεται επιδότηση δυνάμει
του άρθρου 108 παράγραφος 3, ο προϋπολογισμός προσαρμόζεται, εφόσον χρειάζεται, ανάλογα με τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 110
Εκτέλεση του προϋπολογισμού
Ο πρόεδρος εκτελεί τον προϋπολογισμό του γραφείου.
Άρθρο 111
▼M3

Εσωτερικός και άλλος έλεγχος
1.
Στο πλαίσιο του γραφείου δημιουργείται θέση εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του, τηρώντας τα προσήκοντα διεθνή πρότυπα. Ο εσωτερικός ελεγκτής που διορίζεται από τον
πρόεδρο είναι υπεύθυνος έναντι αυτού για την επαλήθευση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του γραφείου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής συμβουλεύει τον πρόεδρο ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων, διατυπώνοντας ανεξάρτητα τη γνώμη του σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και
εκδίδοντας συστάσεις για τη βελτίωση των όρων εκτέλεσης των πράξεων και για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Η ευθύνη δημιουργίας των συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού
ελέγχου, που ενδείκνυνται για την άσκηση των καθηκόντων του, βαρύνει το διατάκτη.

▼B

2.
Ο πρόεδρος διαβιβάζει στην Επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο
και το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο
στις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τους λογαριασμούς του διαρρεύσαντος
οικονομικού έτους για όλα τα έσοδα και έξοδα του γραφείου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις που διέπουν το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο απαλλάσσει τον πρόεδρο του γραφείου
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Άρθρο 112
Δημοσιονομικές διατάξεις
Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεσπίζει εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν, ειδικότερα, τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του γραφείου. Οι δημοσιονομικές διατάξεις πρέπει, στο μέτρο
του δυνατού, να αντιστοιχούν στις προβλέψεις του δημοσιονομικού
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρεκκλίνοντας από αυτές μόνον όταν αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένες επιταγές της ειδικής λειτουργίας του γραφείου.
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Άρθρο 113
Κανονισμός περί τελών
1.
Ο κανονισμός περί τελών καθορίζει ιδιαιτέρως τα θέματα για τα
οποία οφείλονται τέλη δυνάμει του άρθρου 83 παράγραφος 1, το ύψος
των τελών και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβληθούν.
2.

Τέλη επιβάλλονται τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα:

α) διεκπεραίωση αιτήσεων για την παροχή του κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας· το τέλος αυτό περιλαμβάνει:
— τον τυπικό έλεγχο (άρθρο 53),
— τον ουσιαστικό έλεγχο (άρθρο 54),
— τον έλεγχο της ονομασίας της ποικιλίας (άρθρο 63),
— την απόφαση (άρθρα 61, 62),
— τις σχετικές δημοσιεύσεις (άρθρο 89)·
β) την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου·
γ) τη διαδικασία προσφυγής συμπεριλαμβανομένης της απόφασης·
δ) κάθε χρόνο της διάρκειας ισχύος του κοινοτικού δικαιώματος επί
φυτικής ποικιλίας.
3. α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των στοιχείων β) και γ)
ανωτέρω, τα τέλη πρέπει να καθορισθούν σε επίπεδο που να
διασφαλίζει ότι τα έσοδα από αυτά θα επαρκούν καταρχήν για
να εξισορροπείται ο προϋπολογισμός του γραφείου.
β) Ωστόσο, η επιδότηση που αναφέρει το άρθρο 108 παράγραφος 3
επιτρέπεται να καλύπτει, για μια μεταβατική περίοδο που θα
λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του τετάρτου έτους μετά την ημερομηνία που ορίζεται από το άρθρο 118 παράγραφος 2, τις δαπάνες τις σχετικές με το στάδιο της αρχικής λειτουργίας του γραφείου. Η περίοδος αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί, εν ανάγκη,
κατ' εφαρμογήν της διαδικασίας του άρθρου 115, αλλά όχι για
περισσότερο από ένα χρόνο.
γ) Επιπλέον, μόνον κατά την προαναφερθείσα μεταβατική περίοδο,
η επιδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3,
επιτρέπεται να καλύπτει και ορισμένες δαπάνες του γραφείου,
οι οποίες έχουν σχέση με ορισμένες δραστηριότητες άλλες από
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, την οργάνωση και διεξαγωγή
των τεχνικών εξετάσεων και τη διεκπεραίωση των προσφυγών.
Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να καθοριστούν, το αργότερο ένα έτος μετά τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού, με
εκτελεστικούς κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 114.
4.
Ο κανονισμός περί των τελών εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 115 μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο των προς λήψη μέτρων.
Άρθρο 114
Λοιποί εκτελεστικοί κανόνες
1.
Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται λεπτομερείς εκτελεστικοί κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως
διατάξεις:
— που καθορίζουν τη σχέση μεταξύ του γραφείου και των γραφείων
εξέτασης, των οργανισμών ή τοπικών υπηρεσιών που αναφέρονται
στο άρθρο 30 παράγραφος 4 και στο άρθρο 55 παράγραφοι 1 και 2,
— σχετικές με τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 36 παράγραφος
1 και στο άρθρο 42 παράγραφος 2,
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— σχετικές με τη διαδικασία των τμημάτων προσφυγών.
2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 112 και 113, όλες οι εκτελεστικές
διατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 115, μετά από
διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο των
προς λήψη μέτρων.
▼M2
Άρθρο 115
Διαδικασία
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (1).
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

▼B
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΤΑΒΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 116
Παρεκκλίσεις
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) και
με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 3, μια ποικιλία
θεωρείται νέα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συστατικά της ποικιλίας ή συγκομισθέν υλικό της, δεν έχουν πωληθεί ή κατ' άλλο τρόπο
διατεθεί σε τρίτους, από το δημιουργό της ποικιλίας ή με τη συγκατάθεσή του, εντός του εδάφους της Κοινότητας, με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας, νωρίτερα από τέσσερα έτη, και όταν πρόκειται για
άμπελο ή είδη δένδρων, νωρίτερα από έξι έτη, πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εντός
έτους από την εν λόγω ημερομηνία.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει για τις ποικιλίες αυτές και στις περιπτώσεις στις οποίες είχε παραχωρηθεί εθνικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, πριν από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος κανονισμού.
3.
Παρά τις διάταξεις των άρθρων 55 και 56, η τεχνική εξέταση των
ποικιλιών αυτών διεξάγεται στο μέτρο του δυνατού από το γραφείο
βάσει των διαθέσιμων πορισμάτων που προέκυψαν από οποιαδήποτε
διαδικασία για τη χορήγηση εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας,
σε συμφωνία με την αρχή ενώπιον της οποίας διεξήχθη η εν λόγω
διαδικασία.
4.
Στην περίπτωση κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας
που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2,
— Το άρθρο 13 παράγραφος 5 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για κατ' ουσίαν παραγώγους ποικιλίες η ύπαρξη των οποίων
ήταν κοινώς γνωστή μέσα στην Κοινότητα πριν από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.
— Το άρθρο 14 παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση δεν εφαρμόζεται
στους καλλιεργητές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μια καθιερωμένη ποικιλία, σύμφωνα με την άδεια του άρθρου 14 παράγραφος 1, εάν, πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονι(1) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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σμού, είχαν ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την ποικιλία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 χωρίς την
καταβολή αμοιβής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου
του εβδόμου έτους μετά το έτος ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
κανονισμού. Πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την κατάσταση των καθιερωμένων ποικιλιών, ποικιλία προς ποικιλία. Η προαναφερόμενη περίοδος μπορεί να παραταθεί στους εκτελεστικούς κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του
άρθρου 114, εφόσον το δικαιολογεί η έκθεση της Επιτροπής.
— Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που παρέχονται από εθνική
προστασία, το άρθρο 16 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για
ενέργειες που αφορούν υλικό που έχει διατεθεί από το δημιουργό
ή με τη συγκατάθεσή του σε τρίτους πριν από την ημερομηνία της
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και πραγματοποιήθηκαν
από άτομα τα οποία, πριν από αυτή την ημερομηνία, είχαν ήδη
προβεί σε τέτοιες ενέργειες ή είχαν προβεί σε πραγματικές και
αυθεντικές προετοιμασίες προς τον σκοπό αυτόν.
Εάν οι προηγούμενες αυτές ενέργειες περιελάμβαναν και περαιτέρω
αναπαραγωγή κατά την έννοια του άρθρου 16 στοιχείο α), απαιτείται
άδεια του κατόχου για οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή μετά την
πάροδο του δευτέρου έτους, στην περίπτωση δε ποικιλιών αμπέλου και
ειδών δένδρων μετά την πάροδο του τετάρτου έτους, από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Παρά το άρθρο 19, η διάρκεια του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας, μειώνεται κατά τη μεγαλύτερη περίοδο
— κατά την οποία τα συστατικά της ποικιλίας ή το συγκομισθέν υλικό
της ποικιλίας πωλήθηκαν ή διατέθηκαν σε τρίτους κατ' άλλο τρόπο,
απο το δημιουργό ή με τη συγκατάθεσή του, εντός του εδάφους της
Κοινότητας, με σκοπό την εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως αποδεικνύεται από τα πορίσματα της διαδικασίας για την παροχή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, στην περίπτωση της
παραγράφου 1,
— κατά την οποία ίσχυε τυχόν εθνικό δικαίωμα ή δικαιώματα επί
φυτικής ποικιλίας, στην περίπτωση της παραγράφου 2,
αλλά όχι για περισσότερο από πέντε έτη.
Άρθρο 117
Μεταβατικές διατάξεις
Το γραφείο ιδρύεται εγκαίρως ώστε να μπορεί να εκπληρώσει πλήρως
τα καθήκοντα που του αντίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
από τις 27 Απριλίου 1995.
Άρθρο 118
Έναρξη ισχύος
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Τα άρθρα 1, 2, 3, 5, έως 29 και 49 έως 106 εφαρμόζονται από τις
27 Απριλίου 1995.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

