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για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΙΘ. L 227 της 01/09/1994 σ. 0001 - 0030
Μεταγενέστερες τροποποιήσεις:
Σε εφαρµογή µε 395R1238 (ΕΕ L 121 01.06.95 σ.31)
Σε εφαρµογή µε 395R1239 (ΕΕ L 121 01.06.95 σ.37)
Τροποποίηση από 395R2506 (ΕΕ L 258 28.10.95 σ.3)
Νοµική βάση (άρθρο 19, παράγραφος 2) 396R2470 (ΕΕ L 335 της 24.12.96 σ. 10)
Κείµενο:
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 ισχύειότι 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
οµοιόµορφοότι, 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
Κοινότηταότι 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
ποικιλιώνότι 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
ποικιλίαςότι είναι σηµαντικό να δοθεί ορισµός του όρου της "ποικιλίας φυτών", προκειµένου να εξασφαλισθεί η καλή
λειτουργία του συστήµατοςότι, 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 ιδιοκτησίαςότι είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα επιθυµητό να υπάρχει κοινός ορισµός και στους δύο τοµείς- ότι πρέπει, εποµένως, να
καταβληθούν οι απαραίτητες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να βρεθεί ένας κοινός ορισµόςότι, 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 σηµασίαότι 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-
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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 13ότι, 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 υπερβολικήότι, 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 ποικιλιώνότι, 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 τελευταίαςότι η ενάσκηση των κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών πρέπει να υπάγεται σε περιορισµούς που
καθορίζονται από διατάξεις δηµοσίου συµφέροντοςότι 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
προϋποθέσειςότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδοότι 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 ποικιλιώνότι η χρησιµοποίηση καθορισµένων ονοµασιών των ποικιλιών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικήότι 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 δικαιώµατοςότι 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 ισχύει επίσης για την αντιµετώπιση των παραβάσεων και την
αναγκαστική εκτέλεση του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιώνότι 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 ιδιοκτησίαςότι 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 διατάξεωνότι 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
µέτραότι το γραφείο θα πρέπει να δέχεται συµβουλές και να εποπτεύεται από το διοικητικό συµβούλιο, που απαρτίζεται
από εκπροσώπους των κρατών µελών και της Επιτροπήςότι η συνθήκη δεν προβλέπει, για την έκδοση του παρόντος κανονισµού, εξουσίες άλλες από εκείνες του άρθρου
235ότι 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 καθεαυτέςότι ο παρών κανονισµός θα πρέπει να επανεξετασθεί προκειµένου να τροποποιηθεί, εφόσον απαιτείται, υπό το
πρίσµα των µελλοντικών εξελίξεων των προαναφερόµενων συµβάσεων,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.
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 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 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.
Άρθρο 6
Προστατεύσιµες ποικιλίες
Το κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας παρέχεται στις ποικιλίες που είναι:
α) διακριτέςβ) οµοιογενείςγ) σταθερές
και
δ) νέες.
Επιπλέον, η ποικιλία πρέπει να ορίζεται από ονοµασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63.
Άρθρο 7
∆ιάκριση
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.
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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 αρµοδιότηταβ) 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.
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 εδάφουςβ) 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
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
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.
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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 διαδόχους 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.
Άρθρο 12
∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεως για την παροχή κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οργανισµός που θεωρείται νοµικό πρόσωπο, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που εφαρµόζεται σ' αυτόν, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για παροχή κοινοτικού δικαιώµατος επί
φυτικής ποικιλίας, εφόσον:
α) είναι υπήκοος κράτους µέλους ή υπήκοος συµβαλλόµενου µέρους της διεθνούς ένωσης για την προστασία νεών
φυτικών ποικιλιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο xi της πράξης του 1991, της διεθνούς σύµβασης για την
προστασία νέων φυτικών ποικιλιών ή έχει την κατοικία του ή την έδρα του ή εγκατάσταση στο κράτος αυτόβ) είναι υπήκοος οποιουδήποτε άλλου κράτους που δεν πληροί τις απαιτήσεις του στοιχείου α) ως προς την
κατοικία, την έδρα ή την εγκατάσταση, εφόσον έτσι αποφάσισε η Επιτροπή, αφού έλαβε τη γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 6. Η απόφαση αυτή µπορεί να εξαρτάται από το εάν το άλλο κράτος
παρέχει προστασία για ποικιλίες της ίδιας βοτανικής ταξινοµικής οµάδας σε υπηκόους όλων των κρατών µελών,
αντίστοιχη µε την προστασία που παρέχεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Η Επιτροπή διαπιστώνει εάν
πληρούται αυτός ο όρος.
2. Την αίτηση µπορούν επίσης να υποβάλουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα από κοινού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Άρθρο 13
∆ικαιώµατα 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 αναπαραγωγήγ) προσφορά προς πώλησηδ) πώληση ή άλλου είδους διάθεση στην αγοράε) εξαγωγή από την Κοινότηταστ) εισαγωγή στην Κοινότηταζ) αποθήκευση για οποιονδήποτε από τους προαναφερόµενους στα στοιχεία α) έως στ) λόγους.
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 άλληςβ) ποικιλίες που δεν είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 7, διακεκριµένες από την προστατευόµενη ποικιλία και

394R2100
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 ποικιλίαβ) 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 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 - geverole
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,
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- το προϊόν της συγκοµιδής µπορεί να υφίσταται µεταποίηση για φύτευση είτε από τον ίδιο τον καλλιεργητή είτε
από τρίτους που 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 (4), 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 σκοπούςβ) ενέργειες για πειραµατικούς σκοπούςγ) ενέργειες για σκοπούς δηµιουργίας, ανακάλυψης και ανάπτυξης άλλων ποικιλιώνδ) 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 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.
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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, 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
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Άρθρο 19
∆ιάρκεια 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 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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.
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.

394R2100
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
∆ιαδικασία 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 παρεχοµένων 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.
Άρθρο 29
∆ικαιώµατα αναγκαστικής εκµετάλλευσης
1. Το γραφείο χορηγεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης 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 εγκριθεί από την Επιτροπή, είναι δυνατόν να χορηγηθεί δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, είτε σε µία
κατηγορία προσώπων που πληρούν συγκεκριµένους όρους είτε σε οποιοδήποτε σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη ή
σε όλη την Κοινότητα. Το εν λόγω δικαίωµα είναι δυνατόν να χορηγηθεί µόνον για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
και µε την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου.
3. Το γραφείο, όταν χορηγεί δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, καθορίζει το είδος των πράξεων που
καλύπτονται, καθώς και τους σχετικούς εύλογους όρους καθώς και τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που αναφέρει η
παράγραφος 2. Κατά τον καθορισµό των ευλόγων όρων, λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα κάθε κατόχου
κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών, ο οποίος θίγεται από τη χορήγηση του δικαιώµατος αναγκαστικής
εκµετάλλευσης. Οι εύλογοι όροι είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν µία ενδεχόµενη προθεσµία, την καταβολή µιας
δίκαιης αµοιβής στον κάτοχο, µπορεί δε να επιβάλλουν στον κάτοχο ορισµένες υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των
οποίων είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η χρήση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης.
4. Μετά την πάροδο κάθε έτους από τη χορήγηση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης και µέσα στην
προαναφερθείσα ενδεχόµενη προθεσµία, καθένας από τους διαδίκους µπορεί να ζητήσει την κατάργηση ή την
τροποποίηση της απόφασης περί χορήγησης του εν λόγω δικαιώµατος. Η αίτηση µπορεί να στηριχθεί µόνον στο ότι
οι περιστάσεις που υπαγόρευσαν την προηγηθείσα απόφαση έχουν εν τω µεταξύ µεταβληθεί.
5. Το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης 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 καταβολή δίκαιης αµοιβής στον κάτοχο της αρχικής ποικιλίας.
6. Οι εκτελεστικοί κανόνες δυνάµει του άρθρου 114 είναι δυνατόν να προσδιορίζουν ορισµένες περιπτώσεις ως
παραδείγµατα του δηµοσίου συµφέροντος που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, επιπλέον, να ορίζουν
λεπτοµερέστερα την εφαρµογή των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων.
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7. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγήσουν δικαιώµατα αναγκαστικής εκµετάλλευσης που αφορούν τα
κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικής ποικιλίας.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 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 ∆ικαστήριο 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 ∆ικαστήριο 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.
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 (5).
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.
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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
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 36
∆ηµιουργία 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
γραµµέςβ) εξετάζει την έκθεση πεπραγµένων του προέδρου, και επιπλέον παρακολουθεί τις δραστηριότητες του γραφείου,
βάσει της εν λόγω εξέτασης και οιασδήποτε πληροφορίας που λαµβάνειγ) 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 γραµµέςδ) θεσπίζει κανόνες για τις µεθόδους εργασίας του γραφείουε) 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. ∆εν 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 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), 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
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 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 1β) υποβάλλει ετησίως στην Επιτροπή και στο διοικητικό συµβούλιο έκθεση πεπραγµένωνγ) ασκεί όσον αφορά το προσωπικό τις εξουσίες που προβλέπονται από το άρθρο 31 παράγραφος 2δ) υποβάλλει προτάσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και στο άρθρο 47
παράγραφος 2ε) καταρτίζει την κατάσταση προβλεποµένων εσόδων και δαπανών του γραφείου δυνάµει του άρθρου 109
παράγραφος 1 και εκτελεί τον προϋπολογισµό δυνάµει του άρθρου 110στ) παρέχει τις πληροφορίες που του ζητεί το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 2 πρώτη
περίπτωσηζ) 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 ποικιλιώνη) 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
∆ιορισµός 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.
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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.
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 ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεως της
Επιτροπής και γνωµοδοτήσεως του διοικητικού συµβουλίου.
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.
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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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 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 γραφείοβ) 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.
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 ποικιλίαςβ) αναγνώριση της βοτανικής ταξινοµικής µονάδαςγ) στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ή, κατά περίπτωση, των από κοινού αιτούντωνδ) 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 αίτησηε) προσωρινός χαρακτηρισµός της ποικιλίαςστ) τεχνική περιγραφή της ποικιλίαςζ) η γεωγραφική προέλευση της ποικιλίαςη) εξουσιοδοτήσεις των ενδεχοµένων αντικλήτωνθ) στοιχεία κάθε ενδεχόµενης προηγούµενης διάθεσης της φυτικής ποικιλίας στο εµπόριοι) 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.
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Άρθρο 52
∆ικαίωµα 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 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.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 ισχύουν επίσης για προηγούµενες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος µέλος,
εφόσον οι όροι του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη πρόταση πληρούνται όσον αφορά αυτό το κράτος
κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας.
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 49β) εάν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50 και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
εκτελεστικοί κανόνες του άρθρου αυτούγ) 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 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.
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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
∆ιεξαγωγή 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 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.
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Άρθρο 58
∆απάνες 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.
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 11β) ύπαρξη ενός από τα κωλύµατα που προβλέπονται από το άρθρο 63 παράγραφος 3 ή 4 για την προταθείσα
ονοµασία της ποικιλίας.
4. Οι ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν:
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 κοινοποίησηβ) 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
ή
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.
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.
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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 τρίτουβ) µπορεί γενικά να δηµιουργήσει δυσκολίες στους χρήστες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγήγ) 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 σηµασίαδ) 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
διατάξειςε) µπορεί να κριθεί προσβλητικός σε ένα από τα κράτη µέλη ή προσκρούει στη δηµόσια τάξηστ) 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
ή
β) σε συµβαλλόµενο µέρος της διεθνούς ένωσης για την προστασία νέων φυτικών ποικιλιών
ή
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 χρησιµοποιηθείσα 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 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 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.
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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).
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:
- αποφασίζει αν, θα ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 67 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση
και
- παραπέµπει την προσφυγή στο τµήµα προσφυγών.
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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.
Άρθρο 73
Αναίρεση
1. Κατά των αποφάσεων του τµήµατος προσφυγών µπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Η αναίρεση ασκείται λόγω αναρµοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης της συνθήκης, του
παρόντος κανονισµού ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού µε την εφαρµογή τους ή λόγω καταχρήσεως
εξουσίας.
3. Η αναίρεση ασκείται από οποιοδήποτε από τα µέρη που συµµετέχουν στις διαδικασίες άσκησης προσφυγής και
θίγονται από την απόφαση επί της τελευταίας ή από την Επιτροπή ή το γραφείο.
4. Η αναίρεση ασκείται ενώπιον του ∆ικαστηρίου εντός προθεσµίας δύο µηνών από την επίδοση της απόφασης του
τµήµατος προσφυγών.
5. Εάν το ∆ικαστήριο παραπέµψει την υπόθεση στο τµήµα προσφυγών για περαιτέρω ενέργειες, το τµήµα αυτό
δεσµεύεται από τη νοµική εκτίµηση του ∆ικαστηρίου, εφόσον τα πραγµατικά περιστατικά είναι τα ίδια.
Άρθρο 74
Απευθείας προσφυγή
1. Απευθείας προσφυγή στο ∆ικαστήριο 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 από το γραφείο αυτεπαγγέλτως
Στις ενώπιόν του διαδικασίες, το γραφείο διερευνά τα πραγµατικά περιστατικά αυτεπαγγέλτως, καθ' όσον αυτά
υπόκεινται σε εξέταση σύµφωνα µε τα άρθρα 54 και 55. ∆εν 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.
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Άρθρο 78
Αποδεικτική διαδικασία
1. Στη διαδικασία ενώπιον του γραφείου, επιτρέπονται ιδίως τα ακόλουθα αποδεικτικά µέσα:
α) η ακρόαση των διαδίκωνβ) η αίτηση παροχής πληροφοριώνγ) η προσκόµιση εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείωνδ) η εξέταση µαρτύρωνε) η πραγµατογνωµοσύνηστ) η αυτοψίαζ) 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 τουβ) 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 ποικιλίας 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.
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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 ∆ΑΠΑΝΩΝ
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.
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.
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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.
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 ∆ικαστήριο 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 ∆ικαστηρίου 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 αντικλήτουβ) 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 ποικιλίαςδ) µεταβολές της ταυτότητας του αιτούντος ή του αντικλήτου τουε) 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 ποικιλίαςβ) 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 µητρώουγ) στην περίπτωση ποικιλιών για τις οποίες απαιτείται η επανειληµµένη χρησιµοποίηση υλικού µε ειδικά συστατικά
για την παραγωγή του υλικού, η αναφορά σ' αυτά τα συστατικάδ) τα ονόµατα και οι διευθύνσεις του κατόχου, του δηµιουργού και του τυχόν αντικλήτουε) η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας καθώς και οι λόγοι για τη
λήξη του δικαιώµατοςστ) 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 εκµετάλλευσηςζ) κατόπιν αιτήσεως, κάθε µέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που αναφέρεται στο άρθρο 24η) 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.
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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
∆ηµόσια 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 ποικιλίαςβ) τα έγγραφα που αφορούν το ήδη παραχωρηθέν κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίαςγ) οι καλλιέργειες των ποικιλιών για την τεχνική τους εξέτασηδ) 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 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
∆ιοικητική 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 ∆ΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
Άρθρο 94
Παραβίαση
1. Κάθε πρόσωπο το οποίο:
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 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.
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3. Κατά τα λοιπά, οι έννοµες συνέπειες του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας καθορίζονται µόνο
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 98
∆ιεκδίκηση 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.
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
>καταχωρηση>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
>εναγµενος>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
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.
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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
∆έσµευση 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.
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 ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 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.
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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 αµελλητί 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
Έλεγχος
1. Ο έλεγχος της δέσµευσης των πόρων και της εξόφλησης όλων των δαπανών καθώς και ο έλεγχος της
διαπίστωσης και της ανάκτησης όλων των εσόδων του γραφείου, διεξάγονται από το δηµοσιονοµικό ελεγκτή ο
οποίος διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο.
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
∆ηµοσιονοµικές 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.
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 ελέγχουγ) τη διαδικασία προσφυγής συµπεριλαµβανοµένης της απόφασηςδ) 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.
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β) Ωστόσο, η επιδότηση που αναφέρει το άρθρο 108 παράγραφος 3 επιτρέπεται να καλύπτει, για µια µεταβατική
περίοδο που θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 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,
- 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.
Άρθρο 115
∆ιαδικασία
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
2. Όταν πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη
της επί του σχεδίου, εντός προθεσµίας την οποία ορίζει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του
θέµατος. Για τη γνώµη απαιτείται η πλειοψηφία η οποία ορίζεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης στην
περίπτωση των αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει το Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών µελών στα πλαίσια της επιτροπής σταθµίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο. Ο
πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στη ψηψοφορία.
3. α) Η Επιτροπή λαµβάνει τα προτεινόµενα µέτρα, εφόσον είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής.
β) Αν τα µέτρα δεν είναι >σθµφωνα>σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ή αν δεν εκδοθεί γνώµη, η επιτροπή
υποβάλλει αµελλητί στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.
Αν, µετά την πάροδο τριών µηνών από την παραποµπή της υπόθεσης στο Συµβούλιο, το Συµβούλιο δεν έχει
αποφασίσει, τα προτεινόµενα µέτρα λαµβάνονται από την Επιτροπή, εκτός εάν το Συµβούλιο αποφασίσει κατά των
µέτρων αυτών µε απλή πλειοψηφία.
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ ΜΕΤΑΒΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.
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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 κανονισµού, 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.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1994.
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