Πληροφορίες για τη συµπλήρωση του εντύπου αίτησης
ΓΕΝΙΚΑ
Συµπληρώστε µε κεφαλαίους χαρακτήρες ή στη γραφοµηχανή τα στοιχεία της αίτησης. Πρέπει να
συµπληρωθούν όλα τα σηµεία των αιτήσεων. Εάν δεν µπορεί να γίνει , παρακαλείσθε να το δηλώσετε.
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
∆ηλώστε τη βοτανική ταξινοµική οµάδα και τον προσωρινό χαρακτηρισµό της υποψήφιας για τη
χορήγηση Κοινοτικού ∆ικαιώµατος ποικιλίας.
Οι ακόλουθες πληροφορίες αναφέρονται στην αρίθµηση των σηµείων του εντύπου της αίτησης:
ΣΗΜΕΙΟ 1
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο, θα
πρέπει να είναι το πρόσωπο το οποίο έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί (από το νοµικό πρόσωπο) για να
ενεργεί για λογαριασµό του νοµικού προσώπου και η υπογραφή του να έχει δεσµευτική ισχύ για αυτό.
ΣΗΜΕΙΟ 2
Σε περίπτωση που είναι υποχρεωτικός ο διορισµός αντικλήτου (για αιτούντες που δεν έχουν τον τόπο
διαµονής, την έδρα ή την εγκατάστασή τους εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τότε το
πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι υπάλληλος του αιτούντος.
Εάν στην περίπτωσή σας δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισµός αντικλήτου, µπορείτε ωστόσο να
διορίσετε αντίκλητο. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι κάποιος από τους υπαλλήλους σας.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έντυπο του Γραφείου “∆ιορισµός αντικλήτου”. Επισηµαίνεται ότι η
αίτηση πρέπει να υπογραφεί από το δεόντως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
ΣΗΜΕΙΟ 5
Η πρόταση σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ να υποβληθεί ταυτόχρονα
µε την κατάθεση της αίτησης· εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να γίνει στο συντοµότερο
δυνατό χρονικό διάστηµα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση πρέπει να υποβληθεί µε
χρήση του εντύπου «Πρόταση σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας». ∆εν αρκεί µόνο µια ένδειξη στο
έντυπο της αίτησης. Η πρόταση σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθεί στο
Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών προτού αυτό παραλάβει τα τελικά αποτελέσµατα της τεχνικής εξέτασης.
Εντούτοις, ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλεται προσωρινός χαρακτηρισµός (κωδικός δηµιουργού) την στιγµή της
υποβολής της αίτησης.
ΣΗΜΕΙΟ 6
Αν ο δηµιουργός είναι µισθωτός, το Κοινοτικό ∆ικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας καθορίζεται σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο που ισχύει για τη σχέση εργασίας. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να
επισυνάπτονται είτε µε τη µορφή του πρωτοτύπου ή ενός επικυρωµένου αντιγράφου από την αρµόδια
για την έκδοση αρχή.
ΣΗΜΕΙΟ 7
Συµπληρώστε όλες τις στήλες (εφόσον είναι εφικτό)
Το “Κράτος” καταχωρίζεται βάσει των ακόλουθων κωδικών:
Κράτος µέλος της ΕΕ:
AT = Αυστρία, BE = Βέλγιο, CY = Κύπρος, CZ = Τσεχική ∆ηµοκρατία, DK = ∆ανία, EE = Εσθονία,
FI = Φινλανδία, FR = Γαλλία, DE = Γερµανία, GR = Ελλάδα, HU = Ουγγαρία, IE= Ιρλανδία,
IT = Ιταλία, LV = Λεττονία, LT = Λιθουανία, LU = Λουξεµβούργο, MT = Μάλτα, NL = Κάτω Χώρες,
PL = Πολωνία, PT = Πορτογαλία, SK = Σλοβακία, SI = Σλοβενία, ES = Ισπανία, SE = Σουηδία,
UK = Ηνωµένο Βασίλειο
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Κράτη µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV) τα οποία δεν
είναι κράτη µέλη της ΕΕ:
AR = Αργεντινή, AU = Αυστραλία, BY = Λευκορωσία, BO = Βολιβία, BR = Βραζιλία,
BG = Βουλγαρία, CA = Καναδάς, CL = Χιλή, CΝ = Κίνα, CO = Κολοµβία, HR = Κροατία,
EC = Ισηµερινός, IL = Ισραήλ, JP = Ιαπωνία, KE = Κένυα, KG = Κιργιζιστάν, MX = Μεξικό,
NZ = Νέα Ζηλανδία, NI = Νικαράγουα, NO = Νορβηγία, PA = Παναµάς, PY = Παραγουάη,
KR = ∆ηµοκρατία της Κορέας, MD = ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας, RO = Ρουµανία,
RU = Ρωσική Οµοσπονδία, ZA = Νότια Αφρική, CH = Ελβετία, TT = Τρινιντάντ και Τοµπάγκο,
TN = Τυνησία, UA = Ουκρανία, US = Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, UY = Ουρουγουάη.
Η “Ηµεροµηνία” γράφεται υπό µορφή ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ π.χ. 02.03.95 = δευτέρα Μαρτίου 1995.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε την ηµεροµηνία της αιτήσεως, όχι την ηµεροµηνία παροχής ∆ικαιώµατος,
εγγραφής ή χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για τη φυτική ποικιλία.
Στην στήλη “αρχή” µπορείτε να υποδείξετε την αρχή χρησιµοποιώντας τη σχετική συντοµογραφία π.χ.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales / FR
BSA = Bundessortenamt / DE
PVRO = Plant Variety Rights Office / UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL κ.λπ.
Για τη στήλη “στάδιο” παρακαλείσθε να χρησιµοποιήσετε την ακόλουθη συντοµογραφία:
A–
B–
Γ–
∆–

εκκρεµούσα αίτηση
απορριφθείσα αίτηση
ανακληθείσα αίτηση
χορηγηθέντα ∆ικαιώµατα δηµιουργών ποικιλιών ή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας·
ή ποικιλίες οι οποίες έχουν καταχωριστεί στον Επίσηµο Κατάλογο Ποικιλιών.

ΣΗΜΕΙΟ 8
Η αξίωση προτεραιότητας πρέπει να βασίζεται στην παλαιότερη από χρονολογικής άποψης αίτηση για
χορήγηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας, η οποία υποβάλλεται από εσάς ή από τον προκάτοχο του τίτλου
σας, σε κράτος µέλος της ΕΕ ή σε µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών
Φυτών (UPOV). Προκειµένου να έχετε τα προσόντα για την χορήγηση του δικαιώµατος προτεραιότητας
, η παλαιότερη από χρονολογικής άποψης αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός 12 µηνών πριν από
την παρούσα αίτηση και να εξακολουθεί να ισχύει. Αντίγραφα της προηγούµενης αίτησης, επικυρωµένα
από την αρµόδια αρχή, πρέπει να παραληφθούν από το Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών εντός τριών µηνών
από την ηµεροµηνία της αίτησης.
ΣΗΜΕΙΟ 9
Παρακαλώ σηµειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο ναι ή όχι και των τριών ερωτήσεων 9α, 9β και 9γ.
Σε περίπτωση που η ερώτηση 9γ δεν ισχύει, παρακαλείσθε να το δηλώσετε. Σε περίπτωση που
σηµειώστε «ναι», παρακαλείσθε να προσδιορίσετε την ακριβή ηµεροµηνία και χώρα. Η ένδειξη µόνο
του έτους, π.χ. «1999» δεν αρκεί.
Το Κοινοτικό ∆ικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας χορηγείται µόνον εάν η ποικιλία είναι νέα. Η ποικιλία δεν
θεωρείται νέα εάν έχει πωληθεί ή διατεθεί µε διαφορετικό τρόπο από τον ίδιο τον δηµιουργό ή µε τη
συγκατάθεση αυτού:
¾
¾

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα του ενός έτους πριν από την ηµεροµηνία της
αίτησης,
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα των τεσσάρων (4) ετών ή, στην περίπτωση
δέντρων ή αµπέλου, έξι (6) ετών, πριν από την ηµεροµηνία της αίτησης.

Ο αιτών αναµένεται να έχει λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η πώληση ή
παρόµοια διάθεση δεν πραγµατοποιήθηκε νωρίτερα από το επιτρεπτό χρονικό όριο.
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Οι ακόλουθοι τύποι διάθεσης υλικού της ποικιλίας δεν θίγουν τον χαρακτήρα του ως «νέου»:
•

•

•

Η διάθεση σε επίσηµο φορέα για θεσπισµένους από το νόµο λόγους ή σε άλλους βάσει
έννοµης σχέσης, αποκλειστικά µε σκοπό την παραγωγή, αναπαραγωγή, πολλαπλασιασµό,
βελτίωση ή αποθήκευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηµιουργός διατηρεί το αποκλειστικό
δικαίωµα διάθεσης και ότι δεν πραγµατοποιείται περαιτέρω διάθεση σε τρίτους. 
Η διάθεση υλικού το οποίο έχει παραχθεί από φυτά που καλλιεργήθηκαν για πειραµατικούς
σκοπούς ή για σκοπούς βελτίωσης, εύρεσης και δηµιουργίας άλλων ποικιλιών και το οποίο
δεν χρησιµοποιείται για περαιτέρω αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασµό, εκτός αν γίνεται
µνεία της ποικιλίας για τους σκοπούς αυτής της διάθεσης.
Η διάθεση εξαιτίας, ή ως συνέπεια, του γεγονότος ότι η ποικιλία έχει παρουσιαστεί από τον
δηµιουργό σε επίσηµη ή επισήµως αναγνωρισµένη έκθεση.

ΣΗΜΕΙΟ 10
Το Γραφείο δύναται να λαµβάνει υπόψη εκθέσεις εξέτασης, εάν η σχετική τεχνική εξέταση, η οποία
αφορά είτε εγγραφή σε εθνικούς καταλόγους είτε αίτηση χορήγησης εθνικού δικαιώµατος ιδιοκτησίας,
έχει ήδη διεξαχθεί ή βρίσκεται στο στάδιο της διεξαγωγής της. Τέτοιου είδους εκθέσεις θα πρέπει να
εξεταστούν από το ΚΓΦΠ.
ΣΗΜΕΙΟ 13 - ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Τα τέλη της αίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 650 ΕΥΡΩ, πρέπει να κατατεθούν στον
τραπεζικό λογαριασµό του Γραφείου. Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται πριν από ή κατά την
ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Στο συνηµµένο έντυπο «Λεπτοµερή στοιχεία πληρωµής» πρέπει να
παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία πληρωµής ξεχωριστά για κάθε ποικιλία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το
Γραφείο δεν θα χορηγεί οριστική ηµεροµηνία αίτησης εφόσον η πληρωµή δεν έχει φθάσει στον
τραπεζικό λογαριασµό του Γραφείου ή εφόσον το Γραφείο δεν µπορεί να εξακριβώσει την πληρωµή
επειδή τα στοιχεία που παρέχονται είναι ανεπαρκή. Μια περαιτέρω συνέπεια είναι η µη δηµοσίευση της
αίτησης στην εφηµερίδα του ΚΓΦΠ.
ΣΗΜΕΙΟ 14 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σηµειώστε τα τετραγωνίδια για να δείξετε πια έγγραφα εσωκλείονται.

3/3

