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για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά τους
διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του γραφείου και τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΙΘ. L 121 της 01/06/1995 σ. 0037 - 0059
Μεταγενέστερες τροποποιήσεις:
Τροποποίηση από 396R448 (ΕΕ L 62 24.12.96 σ.3)
Κείµενο:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1239/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαΐου 1995 για τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες
ενώπιον του γραφείου και τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί
φυτικών ποικιλιών (1), και ιδίως το άρθρο 114,
Εκτιµώντας:
ότιο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 (εφεξής καλούµενος «βασικός κανονισµός») θεσπίζει ένα νέο κοινοτικό
καθεστώς για τα δικαιώµατα φυτικών ποικιλιών, βάσει του οποίου το δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας ισχύει σε όλη
την Κοινότητα 7 ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να εφαρµόζεται αποτελεσµατικά, το ταχύτερο δυνατόν, από το
κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών, το οποίο θα επικουρείται από γραφεία εξέτασης για τη διεκπεραίωση της
τεχνικής εξέτασης των σχετικών φυτικών ποικιλιών και ότι µπορεί να προσφύγει στις υπηρεσίες των εγκεκριµένων
εθνικών οργανισµών ή της δικής του τοπικής υπηρεσίας που θα ιδρυθεί για αυτόν το σκοπό 7 όρι πρέπει, στο
πλαίσιο αυτό, να καθοριστούν οι σχέσεις µεταξύ του γραφείου και των τοπικών του υπηρεσιών, των γραφείων
εξέτασης και των εθνικών οργανισµών 7 ότι κατά των αποφάσεων του γραφείου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον του τµήµατος προσφυγών, το οποίο πρέπει να ιδρυθεί και να καθοριστούν οι διατάξεις και η ενώπιόν του
ακολουθητέα διαδικασία 7 ότι ενδέχεται να συσταθούν εφόσον παραστεί ανάγκη, και άλλα τµήµατα προσφυγών,
από το διοικητικό συµβούλιο 7 ότι ορισµένες διατάξεις των άρθρων 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85,
87, 88 και 100 του βασικού κανονισµού προβλέπουν ήδη ρητώς ότι πρέπει ή δύνανται να θεσπιστούν λεπτοµερείς
κανόνες για την εφαρµογή τους 7 ότι θα θεσπιστούν και άλλοι λεπτοµερείς κανόνες για τον ίδιο σκοπό, εφόσον
απαιτηθούν διευκρινίσεις 7 ότι η έναρξη ισχύος της µεταβίβασης κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών ή
η µεταβίβαση σχετικής εξουσιοδότησης πρέπει να καθοριστεί στους κανόνες περί καταχώρισης στα µητρώα 7 ότι
έγιναν διαβουλεύσεις µε το διοικητικό συµβούλιο του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών 7 ότι τα µέτρα που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Μόνιµης Επιτροπής ∆ικαιωµάτων επί
Φυτικών Ποικιλιών,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ Ι
∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ
Άρθρο 1
∆ιάδικοι
1. Τα ακόλουθα πρόσωπα µπορούν να είναι διάδικοι ενώπιον του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών, που
καλείται στο εξής γραφείο:
α) ο υποβάλλων αίτηµα για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας 7 β) ο, κατά το άρθρο 59 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισµού, ενιστάµενος 7 γ) ο κάτοχος ή οι κάτοχοι κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, που
καλείται στο εξής «κάτοχος» 7 δ) οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο πρέπει να υποβάλει αίτηση ή προσφυγή
προκειµένου το γραφείο να εκδώσει απόφαση.
2. Το γραφείο µπορεί να επιτρέψει σε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά το οποίο είναι άµεσα
και προσωπικώς ενδιαφερόµενο, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς του, να συµµετάσχει ως διάδικος.
3. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οργανισµός εξοµοιούµενος µε νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που εφαρµόζεται σε αυτόν, θεωρείται πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και
2.
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Άρθρο 2
Προσδιορισµός των διαδίκων
1. Οι διάδικοι προσδιορίζονται µε το όνοµα και τη διεύθυνσή τους.
2. Το όνοµα των φυσικών προσώπων περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµό τους. Η ονοµασία των νοµικών προσώπων
καθώς και των εταιρειών ή των επιχειρήσεων είναι η επίσηµη επωνυµία τους.
3. Η διεύθυνση περιλαµβάνει όλες τις σχετικές διοικητικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένης της ονοµασίας του
κράτους στο οποίο βρίσκεται ο τόπος διαµονής ή η έδρα ή είναι εγκατεστηµένος ο διάδικος. Κατά προτίµηση
αναφέρεται µία µόνον διεύθυνση για κάθε διάδικο 7 σε περίπτωση αναφοράς περισσοτέρων της µιας διευθύνσεων,
λαµβάνεται υπόψη µόνον η πρώτη, εκτός εάν ο διάδικος ορίσει µία άλλη διεύθυνση ως αντίκλητο.
4. Σε περίπτωση που ο διάδικος είναι νοµικό πρόσωπο, αναφέρεται µε το όνοµα και τη διεύθυνση του φυσικού
προσώπου που τον εκπροσωπεί νοµίµως, δυνάµει της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 2
εφαρµόζονται κατ' αναλογία στο φυσικό αυτό πρόσωπο.
Το γραφείο µπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου πρώτη φράση.
5. Σε περίπτωση που διάδικος είναι η Επιτροπή ή κράτος µέλος, ορίζεται αντιπρόσωπος για κάθε διαδικασία στην
οποία λαµβάνουν µέρος.
Άρθρο 3
Γλώσσες των διαδίκων
1. Η γλώσσα µεταξύ των επισήµων γλωσσών των Κοινοτήτων, που επιλέγει ο διάδικος στο πρώτο έγγραφο που
υποβάλλει στο γραφείο και υπογράφει προκειµένου να το υποβάλει, χρησιµοποιείται από το διάδικο µέχρις
εκδόσεως οριστικής αποφάσεως από το γραφείο.
2. Αν διάδικος υποβάλει έγγραφο, υπογεγραµµένο από αυτόν, συντεταγµένο σε επίσηµη γλώσσα των Κοινοτήτων,
πέρα από εκείνη που χρησιµοποίησε ο διάδικος σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το εγγραφο αυτό θεωρείται ότι
παρελήφθη µόλις το γραφείο λάβει τη µετάφραση αυτού, η οποία γίνεται από άλλες υπηρεσίες. Το γραφείο µπορεί
να επιτρέψει παρεκκλίσεις από αυτήν την υποχρέωση.
3. Αν διάδικος χρησιµοποιεί στην προφορική διαδικασία γλώσσα διαφορετική από εκείνη την επίσηµη γλώσσα των
Κοινοτήτων που χρησιµοποιείται είτε από τους αρµόδιους υπαλλήλους του γραφείου, είτε από άλλο διάδικο, είτε
από αµφότερους, και η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται από αυτόν, οφείλει να µεριµνήσει για ταυτόχρονη
διερµηνεία. Αν δεν µεριµνήσει σχετικώς, η προφορική διαδικασία µπορεί να συνεχισθεί στις γλώσσες που
χρησιµοποίησαν οι αρµόδιοι υπάλληλοι του γραφείου και οι άλλοι διάδικοι.
Άρθρο 4
Γλώσσες της προφορικής διαδικασίας και της αποδεικτικής διαδικασίας
1. Οι διάδικοι, οι µάρτυρες και οι πραγµατογνώµονες που λαµβάνουν τον λόγο στην προφορική διαδικασία, στο
πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας, πρέπει να χρησιµοποιούν µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
2. Αν αποφασιστεί η διεξαγωγή αποδεικτικής διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατόπιν αιτήσεως
διαδίκου, και αν διάδικος, µάρτυρας ή πραγµατογνώµονας, αδυνατούν να εκφραστούν ευχερώς σε µία από τις
επίσηµες γλώσσες των Κοινοτήτων, µπορούν να λάβουν το λόγο µόνον εφόσον ο διάδικος που υπέβαλε το σχετικό
αίτηµα µεριµνήσει για διερµηνεία σε µία από τις γλώσσες που µπορούν από κοινού να χρησιµοποιήσουν όλοι οι
διάδικοι, ή, σε περίπτωση αδυναµίας, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του γραφείου.
Το γραφείο µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου.
3. ∆ηλώσεις υπαλλήλων του γραφείου, διαδίκων, µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων που διατυπώνονται σε µία από
τις επίσηµες γλώσσες των Κοινοτήτων στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας ή της αποδεικτικής διαδικασίας,
καταχωρίζονται στα πρακτικά στη γλώσσα που διατυπώθηκαν. Παρατηρήσεις που διατυπώνονται σε άλλη γλώσσα
καταχωρίζονται στη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι υπάλληλοι του γραφείου.
Άρθρο 5
Μετάφραση των εγγράφων των διαδίκων
1. Αν διάδικος υποβάλει έγγραφο σε γλώσσα άλλη από τις επίσηµες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το
γραφείο µπορεί να ζητήσει µετάφραση των παραληφθέντων εγγράφων από το διάδικο στη γλώσσα που
χρησιµοποιεί ο διάδικος ή στη γλώσσα που χρησιµοποιούν οι αρµόδιοι υπάλληλοι του γραφείου.
2. Αν πρόκειται να υποβληθεί ή έχει υποβληθεί µετάφραση εγγράφου από διάδικο, το γραφείο µπορεί να ζητήσει
την υποβολή βεβαίωσης που να πιστοποιεί ότι η µετάφραση αντιστοιχεί στο πρωτότυπο κείµενο εντός προθεσµίας
που αυτό τάσσει.
3. Ελλείψει υποβολής της µετάφρασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της βεβαίωσης που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, το εν λόγω έγγραφο θεωρείται ότι δεν παρελήφθη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τµήµα 1
Επιτροπές του γραφείου
Άρθρο 6
Προσόντα των µελών των Επιτροπών
1. Οι επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, συντίθεται, κατά τη
διακριτική ευχέρεια του προέδρου του γραφείου, από µέλη που έχουν είτε τεχνική είτε νοµική κατάρτιση και από
τις δύο.
2. Τα µέλη µε τεχνική κατάρτιση πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή να έχουν αναγνωρισµένη εµπειρία στον τοµέα της
φυτολογίας.
3. Τα µέλη µε νοµική κατάρτιση πρέπει να έχουν πτυχίο νοµικής ή αναγνωρισµένη εµπειρία στον τοµέα της
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή στην καταχώριση φυτικών ποικιλιών.
Άρθρο 7
Αποφάσεις της επιτροπής
1. Η επιτροπή, εκτός από τις αποφάσεις που εκδίδει βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού,
εκδίδει αποφάσεις σχετικά µε:
- τη µη αναστολή της προσβαλλόµενης απόφασης κατά το άρθρο 67 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού,
- την προδικαστική αναθεώρηση κατά το άρθρο 70 του βασικού κανονισµού,
- την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση κατά το άρθρο 80 του βασικού κανονισµού και - την κατανοµή δαπανών
κατά το άρθρο 85 παράγραφος 2 και το άρθρο 75 του παρόντος κανονισµού.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών της.
Άρθρο 8
Εξουσία των µελών των επιτροπών ατοµικώς
1. Η επιτροπή ορίζει ένα από τα µέλη ως εισηγητή ενεργούντα εξ ονόµατός της.
2. Ειδικότερα ο εισηγητής:
α) εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο 25 και επιµελείται της παραδόσεως των εκθέσεων των γραφείων
εξέτασης 7 β) παρακολουθεί τη διαδικασία εντός του γραφείου, επισηµαίνοντας ιδίως σφάλµατα που πρέπει να
διορθώσει ο διάδικος, και καθορίζοντας τις προθεσµίες και γ) διασφαλίζει τη στενή διαβούλευση και την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφεροµένων διαδίκων.
Άρθρο 9
Ρόλος του προέδρου
Ο πρόεδρος του γραφείου µεριµνά για τη συνέπεια των εκδιδοµένων υπό την ευθύνη του αποφάσεων. Ειδικότερα
καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους λαµβάνονται οι αποφάσεις επί ενστάσεων βάσει του άρθρου 59 του βασικού
κανονισµού, όπως επίσης και οι αποφάσεις κατά τα άρθρα 61, 62, 63 και 66 του βασικού κανονισµού.
Άρθρο 10
∆ιαβουλεύσεις
Οι υπάλληλοι του γραφείου µπορούν, άνευ επιβαρύνσεων, να χρησιµοποιούν τα γραφεία των εθνικών οργανισµών
στους οποίους ανατίθενται ορισµένα διοικητικά καθήκοντα σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού και των γραφείων εξέτασης για την πραγµατοποίηση των περιοδικών διαβουλεύσεων µε τους διαδίκους
και τρίτα πρόσωπα.
Τµήµα 2
Τµήµατα προσφυγών
Άρθρο 11
Τµήµατα προσφυγών
1. Συνιστάται τµήµα προσφυγών προκειµένου να αποφαίνεται επί των προσφυγών κατά αποφάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 67 του βασικού κανονισµού. Αν είναι αναγκαίο, το διοικητικό συµβούλιο µπορεί, κατόπιν
προτάσεως του γραφείου, να συστήσει και άλλα τµήµατα προσφυγών. Στην περίπτωση αυτή, καθορίζει την
κατανοµή εργασίας µεταξύ των συσταθέντων τµηµάτων προσφυγών.
2. Κάθε τµήµα προσφυγών συντίθεται από µέλη που διαθέτουν τεχνική ή νοµική κατάρτιση. Το άρθρο 6
παράγραφοι 2 και 3, εφαρµόζεται κατ' αναλογία. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι νοµικός.
3. Η εξέταση µιας προσφυγής ανατίθεται από τον πρόεδρο της επιτροπής προσφυγών σε ένα από τα µέλη του, το
οποίο ορίζεται ως εισηγητής. Η εξέταση περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, αποδεικτική διαδικασία.
4. Οι αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.

395R1239
Άρθρο 12
Γραµµατεία για το τµήµα προσφυγών
1. Ο πρόεδρος του γραφείου δηµιουργεί γραµµατεία για το τµήµα προσφυγών 7 υπάλληλοι του γραφείου
αποκλείονται από τη γραµµατεία, εφόσον µετείχαν στη διαδικασία που αφορά την προσβαλλόµενη απόφαση.
2. Οι υπάλληλοι της γραµµατείας αυτής είναι ειδικότερα υπεύθυνοι για:
- την τήρηση των πρακτικών της προφορικής διαδικασίας και της αποδεικτικής διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 63
και - τον προσδιορισµό των δαπανών που κατανέµονται δυνάµει του άρθρου 85 παράγραφος 5 του βασικού
κανονισµού και του άρθρου 76 του παρόντος κανονισµού,
- τη βεβαίωση των διακανονισµών δαπανών κατά το άρθρο 77 του παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 13
Ανάθεση σε γραφείο εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού
1. Στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο αναθέτει την τεχνική εξέταση στο αρµόδιο γραφείο ενός κράτους
µέλους, ο πρόεδρος του γραφείου κοινοποιεί την εν λόγω απόφαση στο συγκεκριµένο γραφείο, στο εξής καλούµενο
γραφείο εξέτασης. Η ανάθεση αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα κοινοποίησης της σχετικής απόφασης από τον
πρόεδρο του γραφείου. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται κατ' αναλογία στην περίπτωση ανάκλησης της ανάθεσης στο
γραφείο εξέτασης, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 6.
2. Οι υπάλληλοι του γραφείου εξέτασης που λαµβάνουν µέρος στην τεχνική εξέταση, δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιήσουν χωρίς άδεια ή να γνωστοποιήσουν σε οποιοδήποτε αναρµόδιο πρόσωπο περιστατικά, έγγραφα ή
πληροφορίες, που περιέχονται σε γνώση τους κατά τη διάρκεια ή σε σχέση µε την τεχνική εξέταση 7 η δέσµευση
αυτή εξακολουθεί να ισχύει και µετά την περάτωση της σχετικής τεχνικής εξέτασης, µετά την αποχώρηση από την
υπηρεσία και µετά την ανάκληση της ανάθεσης στο οικείο γραφείο εξέατασης.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία για το υλικό της ποικιλίας, που έχει διατεθεί από τον
αιτούντα στο γραφείο εξέτασης.
4. Το γραφείο ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 και αποφαίνεται ως προς τον
αποκλεισµό ή τις εξαιρέσεις των υπαλλήλων των γραφείων εξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισµού.
Άρθρο 14
Ανάθεση γραφείο εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού
1. Στην περίπτωση που το γραφείο προτίθεται να αναθέσει σε οργανισµούς την ευθύνη για την τεχνική εξέταση
ποικιλιών, σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο
προς έγκριση, επεξηγηµατικό έγγραφο ως προς την τεχνική καταλληλότητα του συγκεκριµένου οργανισµού για να
θεωρηθεί γραφείο εξέτασης.
2. Στην περίπτωση που το γραφείο προτίθεται να ιδρύσει δική του τοπική υπηρεσία για την τεχνική εξέταση
ποικιλιών, διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο προς έγκριση, επεξηγηµατικό έγγραφο ως προς την τεχνική και
οικονοµική καταλληλότητα ίδρυσης τέτοιας τοπικής υπηρεσίας για τον σκοπό αυτό και για την έδρα της τοπικής
αυτής υπηρεσίας.
3. Στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του στα επεξηγηµατικά έγγραφα που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο πρόεδρος του γραφείου κοινοποιεί την ανάθεση στον οργανισµό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή, αντίστοιχα, δηµοσιεύει την ανάθεση σε τοπική υπηρεσία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανάκληση της ανάθεσης επιτρέπεται µόνον
µε τη συγκατάθεση του διοικητικού συµβουλίου. Το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζεται, κατ' αναλογία,
στους υπαλλήλους του αναφερόµενου στην παράγραφο 1 οργανισµού.
Άρθρο 15
Υλοποίηση της ανάθεσης
1. Η ανάθεση σε γραφείο εξέτασης γίνεται µε γραπτή συµφωνία µεταξύ του γραφείου και του γραφείου εξέτασης, η
οποία προβλέπει την πραγµατοποίηση της τεχνικής εξέτασης ποικιλιών από το γραφείο εξέτασης και την καταβολή
αµοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 58 του βασικού κανονισµού. Στην περίπτωση της τοπικής υπηρεσίας που
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας
του γραφείου.
2. Η σύναψη της γραπτής συµφωνίας συνεπάγεται ότι πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν ή θα πραγµατοποιηθούν
από υπαλλήλους του γραφείου εξέτασης βάσει της συµφωνίας αυτής, θεωρούνται, έναντι τρίτων, ως πράξεις του
γραφείου.
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3. Στην περίπτωση που το γραφείο εξέτασης προτίθεται να προσφύγει σε υπηρεσίες άλλων οργανισµών που
διαθέτουν τεχνική εξειδίκευση, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, οι οργανισµοί
αυτοί πρέπει ήδη να αναφέρονται στην γραπτή συµφωνία µε το γραφείο. Το άρθρο 81 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισµού και το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους αρµόδιους υπαλλήλους οι
οποίοι αναλαµβάνουν γραπτή δέσµευση να τηρήσουν την υποχρέωση εχεµύθειας.
4. Η καταβολή της αµοιβής από το γραφείο στο γραφείο εξέτασης γίνεται σύµφωνα µε τα ανώτατα και κατώτατα
όρια που θα περιληφθούν στον παρόντα κανονισµό το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, βάσει του άρθρου 93
παράγραφος 1. Τα καθοριζόµενα ανώτατα και κατώτατα όρια µπορούν να τροποποιηθούν µόνον κατόπιν
τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής (1) (περί τελών).
5. Το γραφείο εξέτασης υποβάλλει περιοδικά στο γραφείο έκθεση κατανοµής των δαπανών για την
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης τεχνικής εξέτασης και για τη διατήρηση των απαραιτήτων συλλογών
αναφοράς. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το γραφείο εξέτασης υποβάλλει στο γραφείο
χωριστή έκθεση ελέγχου των οργανισµών.
6. Η ανάκληση της ανάθεσης σε γραφείο εξέτασης δεν παράγει αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία τίθεται σε ισχύ η καταγγελία της γραπτής συµφωνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Τµήµα 1
Ενέργειες του αιτούντος
Άρθρο 16
Υποβολή της αίτησης
1. Η αίτηση για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας υποβάλλεται εις διπλούν στο γραφείο, ή γραπτώς εις
τριπλούν στον εγκεκριµένο εθνικό οργανισµό, ή στις τοπικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 30
παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.
2. Η ενηµέρωση, για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισµού,
περιλαµβάνει:
- στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και, εφόσον απαιτείται, του αντιπροσώπου του,
- τον εθνικό οργανισµό ή την τοπική υπηρεσία. όπου υποβλήθηκε η αίτηση για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής
ποικιλίας και - την προσωρινή ονοµασία της εν λόγω ποικιλίας.
3. Το γραφείο διαθέτει, ατελώς, τα ακόλουθα έντυπα, που πρέπει να συµπληρώσει και να υπογράψει ο αιτών:
α) έντυπο αίτησης και ερωτηµατολόγιο τεχνικών στοιχείων για υποβολή αίτησης για κοινοτικό δικαίωµα επί
φυτικής ποικιλίας 7 β) έντυπο παροχής των πληροφοριών που ορίζονται στην παράγραφο 2, στο οποίο
διευκρινίζονται οι συνέπειες παράληψης υποβολής αυτών των στοιχείων.
Άρθρο 17
Παραλαβή της αίτησης
1. Όταν ο εξουσιοδοτηµένος εθνικός οργανισµός ή ιδρυθείσα τοπική υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 30
παράγραφος 4 του κανονισµού, παραλαµβάνει την αίτηση, διαβιβάζει µαζί µε την αίτηση και σύµφωνα µε το άρθρο
49 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, απόδειξη παραλαβής της αίτησης στο γραφείο. Η απόδειξη παραλαβής
πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αριθµό πρωτοκόλλου του εθνικού οργανισµού, τον αριθµό των
διαβιβαζοµένων εγγράφων και την ηµεροµηνία παραλαβής από τον εθνικό οργανισµό ή την τοπική υπηρεσία.
Αντίγραφο της διαβιβαζόµενης απόδειξης παραλαβής χορηγείται στον αιτούντα από τον εθνικό οργανισµό ή την
τοπική υπηρεσία.
2. Όταν το γραφείο παραλαµβάνει απευθείας την αίτηση από τον αιτούντα ή µέσω τοπικής υπηρεσίας ή εθνικού
οργανισµού, µε την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, χορηγεί στα έγγραφα που συνθέτουν την αίτηση αριθµό
πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία παραλαβής από το γραφείο και χορηγεί στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής. Η
απόδειξη παραλαβής πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τον αριθµό πρωτοκόλλου του γραφείου, τον αριθµό των
υποβληθέντων εγγράφων, την ηµεροµηνία παραλαβής από το γραφείο και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
κατά την έννοια του άρθρου 51 του βασικού κανονισµού. Αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής χορηγείται στον
εθνικό οργανισµό ή στην τοπική υπηρεσία στην περίπτωση που το γραφείο παραλαµβάνει την αίτηση µέσω αυτών.
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3. Στην περίπτωση που το γραφείο παραλαµβάνει την αίτηση µέσω τοπικής υπηρεσίας ή εθνικού οργανισµού µετά
την πάροδο µηνός από την υποβολή της εκ µέρους του αιτούντος, η ηµεροµηνία της αίτησης κατά το άρθρο 51 του
βασικού κανονισµού δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας παραλαβής από το γραφείο, εκτός αν το
γραφείο κρίνει βάσει επαρκών εγγράφων αποδείξεων ότι ο αιτών το έχει ενηµερώσει σύµφωνα µε το άρθρο 49
παράγραφος 1 στοιχείο β) του βασικού κανονισµού και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 18
Οι όροι που προβλέπει το άρθρο 50 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού
1. Αν το γραφείο διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν πληροί τους όρους του άρθρου 50 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού, ενηµερώνει τον αιτούντα για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και ότι µόνο η ηµεροµηνία παραλαβής
των στοιχείων που θα αποκαταστήσουν τις κοινοποιηθείσες ελλείψεις θα θεωρηθεί ως ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του βασικού κανονισµού.
2. Μία αίτηση θεωρείται ότι πληροί τους όρους του άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του βασικού κανονισµού,
εφόσον αναφέρονται η ηµεροµηνία και η χώρα της πρώτης διάθεσης κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 1
του βασικού κανονισµού, ή ελλείψει διάθεσης, σχετική δήλωση.
3. Μία αίτηση θεωρείται ότι πληροί τους όρους του άρθρου 50 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του βασικού κανονισµού,
εφόσον περιέχει, στο βαθµό που γνωρίζει ο αιτών, την ηµεροµηνία τυχόν προγενέστερης αίτησης για την εν λόγω
ποικιλία και το κράτος και εφόσον η προγενέστερη αίτηση αφορά:
- αίτηση για τη χορήγηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας επί της ποικιλίας και - αίτηση για επίσηµη έγκριση της ποικιλίας
για πιστοποίηση και διάθεση στο εµπόριο, εφόσον η επίσηµη έγκριση περιλαµβάνει περιγραφή της ποικιλίας,
σε κράτος µέλος ή σε µέλος της διεθνούς ενώσεως προστασίας φυτών.
Άρθρο 19
Οι όροι που προβλέπει το άρθρο 50 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού
1. Αν το γραφείο διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν συµφωνεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ή του άρθρου
16, εφαρµόζει το άρθρο 17 παράγραφος 2, αλλά ζητεί από τον αιτούντα να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις εντός προθεσµίας που τάσσει το γραφείο. Εάν δεν αποκατασταθούν σε εύθετο χρόνο οι ελλείψεις που
έχουν ανακοινωθεί, το γραφείο απορρίπτει αµέσως την αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του βασικού κανονισµού.
2. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:
α) την ιθαγένεια του αιτούντος, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, και το διορισµό του ως διαδίκου, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2, καθώς και, αν δεν είναι ο δηµιουργός, το όνοµα και τη διεύθυνση του δηµιουργού της ποικιλίας 7 β) τη
λατινική ονοµασία του γένους ή της διάκρισης στην οποία ανήκει η ποικιλία καθώς και την κοινή ονοµασία 7 γ) την
περιγραφή των χαρακτηριστικών της ποικιλίας στην οποία ιδίως θα διευκρινίζεται, κατά τη γνώµη του αιτούντος,
κατά τι αυτή διακρίνεται σαφώς από άλλες ποικιλίες 7 οι άλλες αυτές ποικιλίες µπορούν να αναφερθούν ως
ποικιλίες αναφοράς για τις δοκιµές 7 δ) την καλλιέργεια, διατήρηση και αναπαραγωγή της ποικιλίας 7 η ενηµέρωση
αυτή περιλαµβάνει ιδίως στοιχεία ως προς:
- τα χαρακτηριστικά, την ονοµασία της ποικιλίας ή, ελλείψει ονοµασίας, τον προσωρινό χαρακτηρισµό και
καλλιέργεια φυτών άλλης ποικιλίας ή άλλων ποικιλιών, το υλικό των οποίων πρέπει να χρησιµοποιείται
επανειληµµένα για την παραγωγή της ποικιλίας ή - τα χαρακτηριστικά που έχουν τροποποιηθεί γενετικώς στην
περίπτωση, που η συγκεκριµένη ποικιλία αποτελεί έναν γενετικώς τροποποιηµένο οργανισµό κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) 7 ε) την περιοχή και τη χώρα στην οποία
δηµιουργήθηκε, ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε η ποικιλία 7 στ) την ηµεροµηνία και τη χώρα της πρώτης
διάθεσης των συστατικών της ποικιλίας ή συγκοµιδής της ποικιλίας, προς αναγνώριση του νέου κατά το άρθρο 10
του κανονισµού ή, ελλείψει αυτών, δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ακόµη διαθέσιµα 7 ζ) τη µνεία της αρχής
στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση και του αριθµού πρωτοκόλλου της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 18
παράγραφος 3 7 η) υφιστάµενα εθνικά δικαιώµατα επί φυτικής ποικιλίας ή ενδεχόµενο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για
τη συγκεκριµένη ποικιλία εντός της Κοινότητας.
3. Το γραφείο µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε αναγκαία πληροφόρηση ή τεκµηρίωση, καθώς επίσης, εφόσον
χρειάζονται επαρκή σχέδια ή φωτογραφίες για τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης, εντός τακτής προθεσµίας που
ορίζεται.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία η σχετική ποικιλία αντιπροσωπεύει γενετικώς τροποποιηµένο οργανισµό κατά
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, το γραφείο θα ζητήσει από τον αιτούντα να
υποβάλει αντίγραφο της γραπτής συγκατάθεσης των αρµόδιων αρχών ότι η ποικιλία δεν προκαλεί κινδύνους στο
περιβάλλον από την τεχνική εξέταση πουπροβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του βασικού κανονισµού και σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.
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Άρθρο 20
Προτεραιότητα αξίωσης
Εάν ο αιτών αξιώνει δικαίωµα προτεραιότητας για αίτηση η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισµού δεν είναι η παλαιότερη από χρονολογική άποψη βάσει αυτών που πρέπει να προσδιορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση, το γραφείο προσδιορίζει ότι η ηµεροµηνία
προτεραιότητας µπορεί µόνο να δοθεί στην εν λόγω παλαιότερη αίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία το
γραφείο εξέδωσε αποδεικτικό παραλαβής στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία καταχώρησης αιτήσεως, η οποία
δεν είναι παλαιότερη από χρονολογικής απόψεως βάσει των στοιχείων που πρέπει να προσδιορίζονται, η εν λόγω
ηµεροµηνία προτεραιότητας θεωρείται άκυρη.
Άρθρο 21
∆ικαίωµα επί κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
1. Σε περίπτωση που διεκδικητική αγωγή δυνάµει του άρθρου 98 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού κατά του
αιτούντος έχει εγγραφεί στο πρωτόκολλο αιτήσεων για τη χορήγηση κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών
ποικιλιών, το γραφείο µπορεί να αναστείλει τη διαδικασία αίτησης. Το γραφείο µπορεί να ορίσει ηµεροµηνία κατά
την οποία προτίθεται να συνεχίσει την εκκρεµούσα ενώπιόν του διαδικασία.
2. Στην περίπτωση που τελεσίδικη απόφαση ή άλλης µορφής περάτωση της αγωγής που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 καταχωριστεί στο πρωτόκολλο των κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών, το γραφείο
συνεχίζει τη διαδικασία. Μπορεί να τη συνεχίσει ενωρίτερα, αλλά όχι πριν από την ηµεροµηνία που έχει ήδη
οριστεί κατά την παράγραφο 1.
3. Στην περίπτωση µεταβίβασης σε άλλο πρόσωπο κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, η οποία αφορά το
γραφείο, το πρόσωπο αυτό µπορεί να συνεχίσει την αίτηση του πρώτου αιτούντος ως δική του, υπό την προϋπόθεση
ότι ενηµερώνει σχετικώς το γραφείο εντός µηνός από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο µητρώο
αιτήσεων για κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικής ποικιλίας. Τέλη οφειλόµενα κατά το άρθρο 83 του βασικού
κανονισµού και ήδη καταβληθέντα από τον πρώτο αιτούντα, θεωρούνται ότι κατεβλήθησαν από το νέο αιτούντα.
Τµήµα 2
∆ιεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης
Άρθρο 22
Απόφαση ως προς τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση
1. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει κατόπιν προτάσεως του προέδρου του γραφείου, ως προς τις
κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση. Η ηµεροµηνία και τα προς εξέταση είδη της απόφασης
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα που αναφέρεται στο άρθρο 87.
2. Ελλείψει σχετικής αποφάσεως του διοικητικού συµβουλίου, ο πρόεδρος του γραφείου αποφασίζει προσωρινώς.
Η προσωρινή απόφαση παύει να υφίσταται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του διοικητικού
συµβουλίου. Στην περίπτωση που η προσωρινή απόφαση του προέδρου του γραφείου διαφέρει από την απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου, τεχνική εξέταση που άρχισε πριν από την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου δεν
επηρεάζεται. Το διοικητικώ συµβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει διαφορετικά εάν το επιβάλουν οι περιστάσεις.
Άρθρο 23
Εξουσιοδότηση στον πρόεδρο του γραφείου
1. Στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει ως προς τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων
γίνεται η εξέταση, εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του γραφείου να προσθέσει επί πλέον χαρακτηριστικά της ποικιλίας,
και την έκφραση των χαρακτηριστικών αυτών.
2. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος του γραφείου κάνει χρήση της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το άρθρο 22 παράγραφος 2 εφαρµόζεται κατ' αναλογίαν.
Άρθρο 24
Ενηµέρωση του γραφείου εξέτασης από το γραφείο
Σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, το γραφείο διαβιβάζει στο γραφείο εξέτασης
αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων που αφορούν τη συγκεκριµένη ποικιλία:
α) της αίτησης, του τεχνικού ερωτηµατολογίου και κάθε άλλου εγγράφου που υπέβαλε ο αιτών, που περιέχει
στοιχεία ως προς τη διεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης 7 β) των εντύπων που συµπλήρωσε ο αιτών κατά το άρθρο 86
7 γ) των εγγράφων των σχετικών µε τυχόν ένσταση που υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι των άρθρων 7 έως 9
του βασικού κανονισµού.
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Άρθρο 25
Συνεργασία µεταξύ του γραφείου και του γραφείου εξέτασης
Οι υπάλληλοι υο γραφείου εξέτασης που είναι υπεύθυνοι για την τεχνική εξέταση, συνεργάζονται επί όλων των
θεµάτων µε τον εισηγητή που ορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 1. Η συνεργασία αυτή αφορά
τουλάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:
α) παρακολούθηση από πλευράς εισηγητή της διεξαγωγής της τεχνικής εξέτασης που περιλαµβάνει επιθεώρηση
των χώρων και των αγροτεµαχίων πειραµατισµού, καθώς και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές 7 β)
ενηµέρωση από το γραφείο εξέτασης σχετικά µε τις λεπτοµέρειες τυχόν προηγούµενης διαθέσεως της ποικιλίας στο
εµπόριο, µε την επιφύλαξη των άλλων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν από το γραφείο 7 γ) υποβολή ενδιάµεσων
εκθέσεων σχετικά µε κάθε περίοδο καλλιέργειας από το γραφείο εξέτασης προς το γραφείο.
Άρθρο 26
Τύπος των εκθέσεων εξέτασης
1. Η κατά το άρθρο 57 του κανονισµού έκθεση εξέτασης, υπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο του γραφείου
εξέτασης και αναφέρει ότι υπόκειται στα αποκλειστικά δικαιώµατα διάθεσης του γραφείου, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται κατ' αναλογίαν σε όλες τις ενδιάµεσες εκθέσεις που υποβάλλονται
προς το γραφείο. Το γραφείο εξέτασης διαβιβάζει αντίγραφο της εν λόγω ενδιάµεσης έκθεσης απευθείας στον
αιτούντα.
Άρθρο 27
Άλλες εκθέσεις εξέτασης
1. Μία έκθεση εξέτασης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της τεχνικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε ή διενεργείται
σε ένα κράτος µέλος από ένα από τα εξουσιοδοτηµένα γραφεία για συγκεκριµένο είδος φυτού σύµφωνα µε το
άρθρο 55 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού µπορεί να θεωρηθεί από το γραφείο ότι συνιστά µία επαρκή βάση
για λήψη απόφασης, υπό τον όρο ότι:
- το υλικό που παρουσιάστηκε για τεχνική εξέταση πληροί, από πλευράς ποσότητας και ποιότητας, τα επίπεδα που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού,
- η τεχνική εξέταση διενεργήθηκε κατά τρόπο ο οποίος είναι σύµφωνος µε την ανάθεση από το διοικητικό
συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, και διεξάχθηκε σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες κατευθυντήριες αρχές εκτέλεσης πειραµάτων ή τις γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού και τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος κανονισµού,
- το γραφείο έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εκτέλεση της τεχνικής εξέτασης και - εφόσον η τελική έκθεση δεν
είναι διαθέσιµη οι ενδιάµεσες εκθέσεις σχετικά µε κάθε περίοδο καλλιέργειας υποβάλλονται στο γραφείο πριν από
την έκθεση εξέτασης.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία το γραφείο δεν θεωρεί ότι η έκθεση εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1
συνιστά επαρκή βάση για λήψη απόφασης, είναι δυνατόν να ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 55 του βασικού
κανονισµού, µετά τη διαβούλευση του αιτούντος µε το σχετικό γραφείο εξέτασης.
3. Το γραφείο και κάθε αρµόδιος εθνικός οργανισµός για τις φυτικές ποικιλίες σε κράτος µέλος παρέχουν αµοιβαία
διοικητική αρωγή, ατελώς, διαθέτοντας ήδη υφιστάµενες παραγράφους εξέτασης της ποικιλίας, κατόπιν αιτήσεως,
προκειµένου να εκτιµηθεί η δυνατότητα διάκρισης, η οµοιοµορφία και η σταθερότητα της ίδιας ποικιλίας. Ένα
συγκεκριµένο ποσό θα χρεώνεται από το γραφείο ή το αρµόδιο εθνικό γραφείο ποικιλιών φυτών για την υποβολή
µιας τέτοιας περιγραφής στον παραλήπτη, το οποίο έχει συµφωνηθεί από τα ενδιαφερόµενα γραφεία.
Τµήµα 3
Ονοµασία της ποικιλίας
Άρθρο 28
Πρόταση σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας
Η πρόταση σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας πρέπει να υπογράφεται και να υποβάλλεται εγγράφως εις
διπλούν στο γραφείο, ή, σε περίπτωση που η πρόταση συνοδεύει την αίτηση για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής
ποικιλίας που υπεβλήθη στον εγκεκριµένο εθνικό οργανισµό ή την ιδρυθείσα τοπική υπηρεσία κατά το άρθρο 30
παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, εις τριπλούν. Το γραφείο διαθέτει, ατελώς, έντυπο για την υποβολή
προτάσεως σχετικά µε την ονοµασία της ποικιλίας.
Άρθρο 29
Εξέταση της πρότασης
1. Στην περίπτωση που η πρόταση δεν συνοδεύει αίτηση για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας ή στην
περίπτωση που πρόταση ονοµασίας µίας ποικιλίας δεν µπορεί να εγκριθεί από το γραφείο, το γραφείο ενηµερώνει
πάραυτα τον αιτούντα, του ζητεί να υποβάλει πρόταση ή νέα πρόταση, διευκρινίζοντας σχετικώς τις συνέπειες της
παραλήψεώς του.
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2. Στην περίπτωση που το γραφείο διαπιστώσει κατά το χρόνο παραλαβής των αποτελεσµάτων της τεχνικής
εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο 57 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού ότι ο αιτών δεν έχει υποβάλει
οποιαδήποτε πρόταση για ονοµασία ποικιλίας, απορρίπτει πάραυτα την αίτηση για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικών
ποικιλιών σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του βασικού κανονισµού.
Άρθρο 30
Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις ονοµασίες ποικιλίας
Καθορίζονται ενιαία και οριστικά κριτήρια ως προς τα κωλύµατα του κατά γένος καθορισµού µιας ονοµασίας
ποικιλίας, κατά το άρθρο 63 παράγραφος 3 και 4 του βασικού κανονισµού, σε κατευθυντήριες γραµµές που εγκρίνει
το διοικητικό συµβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΝΣΤΑΣΗ
Άρθρο 31
Κατάθεση της ένστασης
1. Οι µνηµονευόµενες στο άρθρο 59 του βασικού κανονισµού ενστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα:
α) το όνοµα του αιτούντος και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης κατά της οποίας υποβάλλεται η ένσταση 7 β)
τα στοιχεία του ενισταµένου, µε την ιδιότητα του διαδίκου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 7 γ) εάν ο
ενιστάµενος έχει ορίσει αντίκλητο, το όνοµα και τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου 7 δ) δήλωση επί της
µνηµονευόµενης στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού διαφοράς, στην οποία στηρίζεται η
ένσταση, καθώς και επί των πραγµατικών γεγονότων, αποδείξεων και αποδεικτικών µέσων που έχουν υποβληθεί
προς στήριξη της ένστασης.
2. Εάν έχουν κατατεθεί περισσότερες της µιας ενστάσεις κατά της αυτής αιτήσεως περί χορηγήσεως κοινοτικού
δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, το γραφείο δύναται να τις εξετάσει στα πλαίσια µιας ενιαίας διαδικασίας.
Άρθρο 32
Απόρριψη ενστάσεως
1. Εάν το γραφείο διαπιστώσει ότι η ένσταση δεν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 59 παράγραφοι 1 και 3 του
βασικού κανονισµού ή του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισµού ή ότι δεν διευκρινίζει
επαρκώς τα στοιχεία της αίτησης κατά της οποίας έχει κατατεθεί, τότε απορρίπτει αµέσως την ένσταση ως
απαράδεκτη, εκτός κι αν αυτές οι ελλείψεις καλυφθούν εντός της προθεσµίας την οποία αυτό δύναται να ορίζει.
2. Εάν το γραφείο διαπιστώσει ότι η ένσταση δεν πληροί κάποιες διατάξεις του βασικού κανονισµού ή του
παρόντος κανονισµού, τότε απορρίπτει την ένσταση ως απαράδεκτη, εκτός κι αν οι παρατυπίες διορθωθούν πριν
από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΦΥΤΙKΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Άρθρο 33
Υποχρεώσεις του κατόχου βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού
1. Ο κάτοχος οφείλει να επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχου στο υλικό της οικείας ποικιλίας, στο χώρο όπου
φυλάσσεται η ταυτότητα της ποικιλίας, ώστε να είναι διαθέσιµες όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την αξιολόγηση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού.
2. Ο κάτοχος οφείλει να τηρεί γραπτά πρακτικά που να επιτρέπουν να εξακριβωθεί αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα
µέτρα που µνηµονεύει το άρθρο 64 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
Άρθρο 34
Τεχνική εξέταση της προστατευοµένης ποικιλίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 87 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, η τεχνική εξέταση της
προστατευοµένης ποικιλίας διενεργείται δεόντως, βάσει των κατευθυντήριων αρχών, εφόσον έχει παραχωρηθεί
κοινοτικό δικαίωµα για τη συγκεκριµένη ποικιλία. Τα άρθρα 22 και 24 έως 27 ισχύουν, κατ' αναλογία, για το
γραφείο, το γραφείο εξέτασης και τον κάτοχο.
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Άρθρο 35
Λοιπό υλικό προς χρήση για µία τεχνική εξέταση
Εάν ο κάτοχος έχει προσκοµίσει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, υλικό της ποικιλίας,
το γραφείο εξέτασης δύναται, µε τη συγκατάθεση του γραφείου, να εξετάσει το προσκοµισθέν υλικό µε τη βοήθεια
άλλου υλικού που έχει ληφθεί από εγκαταστάσεις που, από τον κάτοχο ή µε τη συναίνεσή του, παράγουν υλικό ή
έχει ληφθεί από υλικό που, από τον κάτοχο ή µε συναίνεσή του, διατίθεται στην αγορά, ή έχει ληφθεί από επίσηµες
υπηρεσίες κράτους µέλους στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις της ονοµασίας της ποικιλίας
1. Εάν η ονοµασία της ποικιλίας οφείλει να τροποποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 66 του κανονισµού, το γραφείο
ανακοινώνει στον κάτοχο τους λόγους, ορίζει προθεσµία εντός της οποίας ο κάτοχος οφείλει να υποβάλει µία
ικανοποιητική πρόταση περί τροποποιηµένης ονοµασίας της ποικιλίας και υποδεικνύει ότι, σε περίπτωση µη
υποβολής τέτοιας πρότασης, το κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας δυνατόν να ακυρωθεί, δυνάµει του
άρθρου 21 του βασικού κανονισµού. Κάθε πρόταση εκ µέρους του κατόχου κατατίθεται εγγράφως εις διπλούν στο
γραφείο.
2. Εάν η πρόταση περί τροποποιηµένης ονοµασίας της ποικιλίας δεν εγκριθεί από το γραφείο, τότε το γραφείο
γνωστοποιεί τούτο χωρίς καθυστέρηση στον κάτοχο, ορίζει εκ νέου προθεσµία εντός της οποίας ο κάτοχος οφείλει
να υποβάλει ικανοποιητική πρόταση και υποδεικνύει ότι, σε περίπτωση αδυναµίας του κατόχου, το κοινοτικό
δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας δυνατόν να ακυρωθεί δυνάµει του άρθρου 21 του βασικού κανονισµού.
3. Τα άρθρα 31 και 32 ισχύουν κατ' αναλογία για τις ενστάσεις που κατατίθενται βάσει του άρθρου 66 παράγραφος
3 του βασικού κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Τµήµα 1
∆ικαιώµατα αναγκαστικής εκµετάλλευσης
Άρθρο 37
Αιτήσεις χορηγήσεως δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης πρέπει να περιέχει:
α) το όνοµα του αιτούντος και το όνοµα του αντιτασσοµένου κατόχου της οικείας ποικιλίας, ως διαδίκων 7 β) την
την ονοµασία της ποικιλίας και το βοτανικό είδος της οικείας ποικιλίας ή ποικιλιών 7 γ) πρόταση περί του είδους
των πράξεων που θα πρέπει να καλύπτονται από το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης 7 δ) δήλωση που να
διευκρινίζει τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που την υπαγορεύουν, συµπεριλαµβανοµένων των πραγµατικών
περιστατικών, των αποδείξεων και των αποδεικτικών µέσων που προβάλλονται προς στήριξη του περί λόγων
δηµοσίου συµφέροντος επιχειρήµατος 7 ε) σε περίπτωση αιτήσεως του είδους που µνηµονεύεται στο άρθρο 29
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, πρόταση περί της κατηγορίας προσώπων στα οποία θα πρέπει να
χορηγηθεί δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως και ειδικών όρων τους
οποίους θα πρέπει να πληροί η εν λόγω κατηγορία προσώπων.
2. Η αίτηση, που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και 5 του βασικού κανονισµού, πρέπει να συνοδεύεται
από έγγραφα που να αποδεικνύουν τις ανεπιτυχείς προηγούµενες προσπάθειές του για την εκ µέρους του
αντιτασσοµένου κατόχου εκχώρηση συµβατικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης.
3. Η µνηµονευόµενη στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού αίτηση, πρέπει να συνοδεύεται από
έγγραφα που να αποδεικνύουν τις ανεπιτυχείς προηγούµενες προσπάθειες του αιτούντος για την εκ µέρους του
αντιτασσοµένου κατόχου εκχώρηση συµβατικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση που αιτών για τη
χορήγηση δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης είναι η Επιτροπή ή ένα κράτος µέλος, το γραφείο µπορεί να
τους απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
4. Μία αίτηση για τη χορήγηση συµβατικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης θεωρείται ανεπιτυχής υπό την έννοια των
ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 εάν:
α) ο αντιτασσόµενος κάτοχος δεν έδωσε οριστική απάντηση στον αιτούντα εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ή
β) ο αντιτασσόµενος κάτοχος αρνήθηκε να εκχωρήσει συµβατικό δικαίωµα εκµετάλλευσης στον αιτούντα ή γ) ο
αντιτασσόµενος κάτοχος προσέφερε συµβατικό δικαίωµα εκµετάλλευσης στον αιτούντα υπό εκδήλως
καταχρηστικούς όρους, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών µε το θέµα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που θα
πρέπει να του καταβάλλονται, ή υπό όρους που στο σύνολό τους είναι εκδήλως καταχρηστικοί.
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Άρθρο 38
Εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης
1. Η προφορική και η αποδεικτική διαδικασία πραγµατοποιούνται, κατ' αρχήν, από κοινού στα πλαίσια µίας και
µόνης συνεδρίασης.
2. Αιτήσεις περί συµπληρωµατικών συνεδριάσεων γίνονται δεκτές µόνον εφόσον βασίζονται σε πραγµατικά
περιστατικά που µεταβλήθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή µετά.
3. Πριν λάβει απόφαση, το γραφείο καλεί τους ενδιαφερόµενους διαδίκους να επιτύχουν συµβιβασµό για ένα
συµβατικό δικαίωµα εκµετάλλευσης. Το γραφείο δύναται ενδεχοµένως να υποβάλει συγκεκριµένη συµβιβαστική
πρόταση.
Άρθρο 39
Κυριότητα κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας
1. Εάν στο µητρώο των κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών έχει καταχωριστεί διεκδικητική αγωγή,
δυνάµει του άρθρου 98 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, κατά του κατόχου, το γραφείο δύναται να
αναστείλει τη διαδικασία για τη χορήγηση δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης. Τη συνεχίζει µόνο µετά την
εγγραφή στο προαναφερθέν µητρώο τελεσίδικης αποφάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο παύσης της αγωγής.
2. Σε περίπτωση µεταβίβασης του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας που παράγει αποτελέσµατα έναντι
του γραφείου, τότε ο νέος κάτοχος εισέρχεται στη διαδικασία ως διάδικος, κατόπιν αιτήµατος του αιτούντος, εάν ο
αιτών έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να λάβει από το νέο κάτοχο την εκχώρηση συµβατικού δικαιώµατος
εκµετάλλευσης εντός διµήνου από την εκ µέρους του γραφείου κοινοποίηση της καταχωρίσεως του ονόµατος του
νέου κατόχου στο µητρώο κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών. Το αίτηµα του αιτούντος πρέπει να
συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις άκαρπες προσπάθειές του και τις ενδεχόµενες
ενέργειες του νέου κατόχου.
3. Στην περίπτωση της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, ο νέος
κάτοχος εισέρχεται στη διαδικασία ως διάδικος. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται.
Άρθρο 40
Περιεχόµενο της αποφάσεως της σχετικής µε την αίτηση
Η γραπτή απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του γραφείου. Η απόφαση πρέπει να περιέχει:
α) µνεία ότι η απόφαση έχει εκδοθεί από το γραφείο 7 β) την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως 7 γ) τα ονόµατα
των µελών της επιτροπής που συµµετείχαν στη διαδικασία 7 δ) τα ονόµατα των διαδίκων και των αντικλήτων τους
7 ε) µνεία της γνωµοδότησης του διοικητικού συµβουλίου 7 στ) κατάλογο των θεµάτων επί των οποίων θα ληφθεί
απόφαση 7 ζ) συνοπτική έκθεση των πραγµατικών περιστατικών 7 η) το σκεπτικό επί του οποίου θεµελιώνεται η
απόφαση 7 θ) το διατακτικό της απόφασης του γραφείου. Ενδεχοµένως, το διατακτικό περιλαµβάνει το είδος των
πράξεων που καλύπτονται από το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, τους εύλογους όρους προς τον σκοπό
αυτό, καθώς και την κατηγορία προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων, όπου είναι αναγκαίο, των ειδικών
προϋποθέσεων που αφορούν την εν λόγω κατηγορία προσώπων.
Άρθρο 41
Χορήγηση δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης
1. Η απόφαση περί χορηγήσεως δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης περιέχει διευκρινιστική µνεία περί των
λόγων δηµοσίου συµφέροντος.
2. ∆ηµόσιο συµφέρον µπορούν ειδικότερα να αφορούν οι ακόλουθοι λόγοι:
α) προστασία της ζωής ή της υγείας ανθρώπων, ζώων ή φυτών ή β) ανάγκη εφοδιασµού της αγοράς µε υλικό
ειδικών προδιαγραφών ή γ) ανάγκη διατήρησης κινήτρων για τη συνεχή εξάπλωση βελτιωµένων ποικιλιών.
3. Το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης δεν είναι αποκλειστικό.
4. Το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης δεν µεταβιβάζεται, εξαιρέσει του τµήµατος εκείνου µιας επιχείρησης
που κάνει χρήση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης ή, στη µνηµονευόµενη από άρθρο 29 παράγραφος
5 του βασικού κανονισµού περίπτωση, της µεταβίβασης της κυριότητας επί µιας κατ' ουσίαν παραγώγου ποικιλίας.
Άρθρο 42
Όροι που οφείλει να τηρεί το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης
1. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων που θέτει το άρθρο 29 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, το πρόσωπο
στο οποίο έχει χορηγηθεί δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, οφείλει να διαθέτει τις κατάλληλες οικονοµικές
και τεχνικές δυνατότητες για να κάνει χρήση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης.
2. Η τήρηση ή µή των όρων που διέπουν το δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης και τους οποίους επιβάλλει η
ως άνω αναφερθείσα απόφαση, θεωρείται ως µία από τις οριζόµενες στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του βασικού
κανονισµού περιστάσεις.
3. Το γραφείο αποφασίζει ότι το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης, δύναται
να ασκήσει αγωγή για παραβίαση κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας µόνον στην περίπτωση όπου ο
κάτοχος αρνηθεί ή αµελήσει να το πράξει εντός διµήνου από τη στιγµή που του ζητηθεί τούτο.
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Άρθρο 43
Κατηγορία προσώπων που πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις
1. Κάθε πρόσωπο υπαγόµενο στην κατηγορία των προσώπων που πληρούν τις µνηµονευόµενες στο άρθρο 29
παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού συγκεκριµένες προϋποθέσεις και προτίθεται να κάνει χρήση ενός
δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης, οφείλει να ανακοινώσει στο γραφείο και στον κάτοχο την πρόθεσή του
µε συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η ανακοίνωση πρέπει ειδικότερα να περιέχει:
α) το όνοµα και τη διεύθυνση του εν λόγω προσώπου, υπό τους όρους που ισχύουν για τους διαδίκους σύµφωνα µε
το άρθρο 2 7 β) έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις 7 γ)
έκθεση των ενεργειών που πρόκειται να γίνουν και δ) διαβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο διαθέτει το κατάλληλο
οικονοµικό υπόβαθρο, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές του δυνατότητες και κάνει χρήση του
δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης.
2. Κατόπιν αιτήσεως το γραφείο καταχωρίζει ένα πρόσωπο στο µητρώο των κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών
ποικιλιών εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις προϋποθέσεις τις σχετικές µε τη µνηµονευόµενη στην παράγραφο 1
ανακοίνωση. Το εν λόγω πρόσωπο δεν δύναται να κάνει χρήση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης εάν
δεν καταχωριστεί προηγουµένως στο µητρώο. Η καταχώριση κοινοποιείται στο εν λόγω πρόσωπο και στον κάτοχο.
3. Το άρθρο 42 παράγραφος 3 ισχύει, κατ' αναλογία, και για πρόσωπα καταχωρισµένα δυνάµει της παραγράφου 2.
Κάθε δικαστική απόφαση ή άλλη τελική έκβαση της ένδικης δράσεως επί παραβιάσει ισχύει και για τα άλλα
καταχωρισµένα ή µέλλοντα να καταχωριστούν πρόσωπα.
4. Η µνηµονευόµενη στην παράγραφο 2 καταχώριση δύναται να διαγραφεί για το µόνο λόγο ότι οι συγκεκριµένες
προϋποθέσεις τις οποίες όριζε η απόφαση περί χορηγήσεως δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης ή οι
οικονοµικές και τεχνικές δυνατότητες, που είχαν διαπιστωθεί, βάσει της παραγράφου 2, µεταβλήθησαν µετά την
πάροδο έτους από τη χορήγηση του δικαιώµατος αναγκαστικής εκµετάλλευσης και εντός της ενδεχόµενης
προθεσµίας που όριζε η απόφαση. Η διαγραφή της καταχώρισης κοινοποιείται, στο πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί
και στον κάτοχο.
Τµήµα 2
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης βάσει του άρθρου 100, παράγραφος 2, του βασικού κανονισµού
Άρθρο 44
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης βάσει του άρθρου 100 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού
1. Η µνηµονευόµενη στο άρθρο 100 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού αίτηση περί συµβατικού µη
αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης από ένα νέο κάτοχο, πρέπει να υποβάλλεται, στην περίπτωση του
παλαιού κατόχου, εντός διµήνου και, στην περίπτωση προσώπου που είχε ασκήσει δικαιώµατα εκµετάλλευσης,
εντός τετραµήνου από την παραλαβή της ανακοίνωσης του γραφείου ότι το όνοµα του νέου κατόχου έχει
καταχωριστεί στο µητρώο των κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών.
2. Η αίτηση για την χορήγηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης δυνάµει του άρθρου 100 παράγραφος 2 του βασικού
κανονισµού πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία της µνηµονευόµενης στην παράγραφο 1 ανεπιτυχούς
προσπάθειας. Οι διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και παράγραφος 4, του άρθρου 38,
του άρθρου 39 παράγραφος 3, του άρθρου 40 πλην του στοιχείου στ), του άρθρου 41 παράγραφοι 3 και 4 και του
άρθρου 42 εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 45
Περιεχόµενο του δικογράφου της προσφυγής
Το δικόγραφο της προσφυγής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του προσφεύγοντος, µε την ιδιότητα του διαδίκου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 7 β) τον
αριθµό πρωτοκόλλου της αποφάσεως κατά της οποίας κατατίθεται η προσφυγή και διευκρίνιση περί του βαθµού
της ζητουµένης τροποποιήσεως ή ακυρώσεως.
Άρθρο 46
Παραλαβή του δικογράφου προσφυγής
Όταν το γραφείο παραλαµβάνει ένα δικόγραφο προσφυγής, το πρωτοκολλεί µε αριθµό διαδικασίας προσφυγής και
ηµεροµηνία παραλαβής και ανακοινώνει στον προσφεύγοντα την προθεσµία εντός της οποίας αυτός οφείλει να
εκθέσει τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε προσφυγή. Οι διάδικοι δεν µπορούν να προβάλουν καµία αξίωση σε
περίπτωση παράλειψης της υπόµνησης περί της προθεσµίας.
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Άρθρο 47
Συµµετοχή υπό την ιδιότητα διαδίκου σε διαδικασία προσφυγής
1. Το γραφείο κοινοποιεί αµελλητί αντίγραφο του δικογράφου προσφυγής, µε τον αριθµό πρωτοκόλλου και την
ηµεροµηνία παραλαβής, στους διαδίκους που συµµετείχαν στις ενώπιον του γραφείου διαδικασίες.
2. Οι µνηµονευόµενοι στην παράγραφο 1 διάδικοι, δύνανται να συµµετάσχουν ως µέρη στη διαδικασία προσφυγής
εντός διµήνου από την κοινοποίηση του αντιγράφου του δικογράφου προσφυγής.
Άρθρο 48
Καθήκοντα του γραφείου
1. Το αναφερόµενο στο άρθρο 70 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού αρµόδιο τµήµα του γραφείου και ο
πρόεδρος του τµήµατος προσφυγών, µεριµνούν, µε εσωτερικά προπαρασκευαστικά µέτρα, ώστε να µπορέσει το
τµήµα προσφυγών να εξετάσει την υπόθεση αµέσως µετά την υποβολή της. Ο πρόεδρος ειδικότερα, επιλέγει τα δύο
άλλα µέρη, βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού και ορίζει έναν εισηγητή, πριν από την
παραποµπή της υποθέσεως.
2. Πριν από την παραποµπή της υποθέσεως, στο τµήµα προσφυγών το αναφερόµενο στο άρθρο 70 παράγραφος 1
του βασικού κανονισµού αρµόδιο τµήµα του γραφείου, κοινοποιεί αµελλητί σε κάθε διαδικό αντίγραφο των
υποβληθέντων από τον αντίδικο εγγράφων.
3. Ο πρόεδρος του γραφείου µεριµνά για τη δηµοσίευση των µνηµονευοµένων στο άρθρο 89 πληροφοριών, πριν
από την παραποµπή της υποθέσεως.
Άρθρο 49
Απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης
1. Εάν η προσφυγή δεν πληροί τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του βασικού κανονισµού ή τις διατάξεις του
άρθρου 45, του παρόντος κανονισµού, το τµήµα προσφυγών το γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα και του ζητεί να
προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις εντός της προθεσµίας που του ορίζει. Εάν η προσφυγή δεν διορθωθεί εγκαίρως,
το τµήµα προσφυγών την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
2. Εάν ασκηθεί προσφυγή κατά αποφάσεως του γραφείου κατά της οποίας επίσης έχει ασκηθεί απευθείας προσφυγή
που προβλέπεται στο άρθρο 74 του βασικού κανονισµού, τότε το τµήµα προσφυγών προβλέπει αµελλητί την
προσφυγή ως απευθείας προσφυγή στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε τη συγκατάθεση του
προσφεύγοντος. Εάν ο προσφεύγων δεν δίνει τη συγκατάθεσή του, τότε το τµήµα προσφυγών απορρίπτει την
προσφυγή ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση παραποµπής της προσφυγής στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η προσφυγή λογίζεται κατατεθείσα στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ηµέρα
παραλαβής της από το γραφείο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 50
Προφορικές διαδικασίες
1. Μετά την παραποµπή της υπόθεσης στο τµήµα προσφυγών, ο πρόεδρος αυτού κλητεύει αµελλητί τους διαδίκους
στην προφορική διαδικασία, τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου 77 του βασικού κανονισµού και εφιστά
την προσοχή αυτών επί του περιεχοµένου του άρθρου 59 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.
2. Η προφορική διαδικασία και η αποδεικτική διαδικασία διεξάγονται καταρχήν ταυτοχρόνως, σε µία επ'
ακροατηρίω συνεδρίαση.
3. Αιτήσεις για συµπληρωµατικές συνεδριάσεις γίνονται δεκτές µόνο εφόσον στηρίζονται σε πραγµατικά
περιστατικά που µετεβλήθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή µετά.
Άρθρο 51
Εξέταση των προσφυγών
Εκτός κι αν άλλως ορίζεται, οι διατάξεις οι σχετικές µε τις ενώπιον του γραφείου διαδικασίες εφαρµόζονται κατ'
αναλογία και για τις διαδικασίες προσφυγής. Ο διάδικοι θεωρούνται ως µέρη της διαδικασίας προσφυγής.
Άρθρο 52
Απόφαση επί της προσφυγής
1. Εντός τριµήνου από την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας, η απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται
εγγράφως στα µέρη της διαδικασίας προσφυγής.
2. Η γραπτή απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του τµήµατος προσφυγών και από τον εισηγητή που είχε
ορισθεί βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 1. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
α) τη µνεία ότι η απόφαση εκδίδεται από το τµήµα προσφυγών 7 β) την ηµεροµηνία εκδόσεως της απόφασης 7 γ) τα
ονόµατα του προέδρου και των λοιπών µελών της Επιτροπής προσφυγών που µετείχαν στην εκδίκαση της
προσφυγής 7 δ) τα ονόµατα των µερών της διαδικασίας προσφυγής και των αντικλήτων τους 7 ε) τον κατάλογο των
θεµάτων επί των οποίων θα ληφθεί απόφαση 7 στ) τη συνοπτική έκθεση των πραγµατικών περιστατικών 7 ζ) το
σκεπτικό επί του οποίου θεµελιώνεται η απόφαση 7 η) το διατακτικό της απόφασης του τµήµατος προσφυγών,
συµπεριλαµβανοµένης, εάν χρειάζεται, µιας αποφάσεως επί του επιµερισµού των δαπανών και της επιστροφής των
τελών.
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3. Η γραπτή απόφαση του τµήµατος προσφυγών συνοδεύεται από µνεία περί της δυνατότητας άσκησης περαιτέρω
προσφυγής, συµπεριλαµβανοµένης και της προθεσµίας για την κατάθεσή της. Οι διάδικοι δεν µπορούν να
προβάλουν καµία αξίωση παράλειψης της ανωτέρω µνείας.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 53
Αποφάσεις
1. Κάθε απόφαση του γραφείου πρέπει να φέρει την υπογραφή και το όνοµα των αρµοδίων υπό την εξουσία του
προέδρου του γραφείου, συµφώνως προς το άρθρο 35 του βασικού κανονισµού.
2. Σε περίπτωση προφορικής διαδικασίας ενώπιον του γραφείου, η απόφαση µπορεί να εκδοθεί προφορικώς. Η
γραπτή απόφαση επιδίδεται αργότερα στους διαδίκους.
3. Οι υποκείµενες σε προσφυγή δυνάµει του άρθρου 67 του βασικού κανονισµού ή σε απευθείας προσφυγή,
δυνάµει του άρθρου 74 του βασικού κανονισµού, αποφάσεις του γραφείου συνοδεύονται από µνεία περί της
δυνατότητας ασκήσεως προσφυγής, συµπεριλαµβανοµένης και της προθεσµίας για την κατάθεσή τους. Τα αντίδικα
µέρη δεν µπορούν να προβάλουν αξιώσεις σε περίπτωση παράλειψης της εν λόγω µνείας.
4. Τα γλωσσικά σφάλµατα, γραφικά λάθη και προφανή σφάλµατα που τυχόν υπάρχουν στο κείµενο µιας απόφασης
του γραφείου, διορθώνονται.
Άρθρο 54
Βεβαίωση περί κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας
1. Κάθε φορά που το γραφείο χορηγεί κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας, εκδίδει, µαζί µε τη σχετική
απόφαση, και βεβαίωση περί κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας ως αποδεικτικό στοιχείο της απόφασης.
2. Το γραφείο χορηγεί το πιστοποιητικό για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας στις επίσηµες γλώσσες των
Κοινοτήτων εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο κάτοχο.
3. Κατόπιν αιτήσεως, το γραφείο δύναται να εκδώσει αντίγραφο στο δικαιούχο, εάν διαπιστώσει ότι το πρωτότυπο
της βεβαίωσης απωλέσθη ή κατεστράφη.
Άρθρο 55
Ανακοινώσεις
Εκτός και αν άλλως ορίζεται, κάθε ανακοίνωση του γραφείου ή οποιουδήποτε γραφείου εξέτασης οφείλει να
αναφέρει τουλάχιστον το όνοµα του αρµοδίου υπαλλήλου.
Άρθρο 56
∆ικαίωµα ακρόασης
1. Εάν το γραφείο διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να λάβει απόφαση σύµφωνη µε τα αιτούµενα ή τα ζητούµενα,
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο για τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και τον καλεί να τις καλύψει εντός της προθεσµίας
που του θέτει. Εάν οι διαπιστωθείσες και κοινοποιηθείσες ελλείψεις δεν καλυφθούν εγκαίρως, το γραφείο προχωρεί
στην έκδοση απόφασης.
2. Εάν το γραφείο λάβει παρατηρήσεις εκ µέρους ενός εκ των διαδίκων, τις κοινοποιεί στους λοιπούς διαδίκους και
τους καλεί, εάν το θεωρήσει αναγκαίο, να απαντήσουν εντός της προθεσµίας που αυτό τάσσει. Εάν δεν ληφθεί
απάντηση εγκαίρως, το γραφείο δεν λαµβάνει υπόψη τα εκπροθέσµως παραληφθέντα έγγραφα.
Άρθρο 57
Έγγραφα κατατιθέµενα από τους διαδίκους
1. Ως ηµεροµηνία παραλαβής ενός εγγράφου κατατιθέµενου από ένα διάδικο λογίζεται η ηµέρα πραγµατικής
αφίξεως του εγγράφου στους χώρους του γραφείου, του εξουσιοδοτηµένου εθνικού οργανισµού ή της
εγκατεστηµένης, δυνάµει του άρθρου 30 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, τοπικής υπηρεσίας του.
2. Εξαιρέσει των προσηρτηµένων εγγράφων, όλα τα κατατιθέµενα από τους διαδίκους έγγραφα πρέπει να φέρουν
την υπογραφή των ιδίων ή των αντικλήτων τους.
3. Με σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, το γραφείο δύναται να επιτρέψει σε διάδικο να καταθέσει
έγγραφα τηλεγραφικώς, µε τηλέτυπο, τηλεαντίγραφο ή οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό µέσον και να θεσπίσει
διατάξεις για τον τρόπο χρήσεώς τους.
4. Εάν ένα έγγραφο δεν είναι δεόντως υπογεγραµµένο ή έχει γίνει δεκτό να κατατεθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3, ο ενδιαφερόµενος διάδικος καλείται να καταθέσει το πρωτότυπο του εγγράφου, υπογεγραµµένο
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός προθεσµίας που αυτό τάσσει. Εάν το έγγραφο κατατεθεί εγκαίρως,
διατηρείται ως ηµεροµηνία παραλαβής εκείνη του πρώτου εγγράφου. ∆ιαφορετικά, λογίζεται ως µη παραληφθέν.
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5. Το γραφείο µπορεί να παρατείνει την προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 στην περίπτωση κατά την
οποία ο ενδιαφερόµενος διάδικος προβεί στην καταχώρηση του σχετικού εγγράφου απευθείας µόνο στο γραφείο. Η
εν λόγω παρέκκλιση δεν µπορεί να υπερβεί δύο επιπλέον εβδοµάδες.
6. ∆εδοµένου ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στους άλλους διαδίκους καθώς και στο οικείο γραφείο
εξέτασης ή πιθανόν να αφορούν δύο ή περισσότερες αιτήσεις χορηγήσεως κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής
ποικιλίας ή δικαιώµατος εκµετάλλευσης, πρέπει να κατατίθενται σε επαρκή αριθµό αντιγράφων. Τα ελλείποντα
αντίγραφα εκδίδονται δαπάναις του ενδιαφεροµένου διαδίκου.
Άρθρο 58
Αποδεικτικά έγγραφα
1. Τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις άλλες από εκείνες του
γραφείου, θεωρούνται έγκυρα εφόσον υποβληθεί αντίγραφο δεόντως επικυρωµένο από το δικαστήριο ή από την
αρµόδια για την σχετική απόφαση αρχή.
2. Λοιπά έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους διαδίκους θεωρούνται έγκυρα εφόσον
υποβληθεί το πρωτότυπο ή κάποιο επικυρωµένο αντίγραφο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 59
Κλήτευση σε προφορική διαδικασία
1. Οι διάδικοι κλητεύονται σε προφορική διαδικασία την οποία προβλέπει το άρθρο 77 του βασικού κανονισµού και
η προσοχή τους εφιστάται επί της παραγράφου 2. Στους διαδίκους χορηγείται προθεσµία ενός τουλάχιστον µηνός
από την ηµεροµηνία κλήτευσης, εκτός κι αν οι διάδικοι και το γραφείο συµφωνήσουν για µια συντοµότερη
προθεσµία.
2. Εάν δεν εµφανισθεί ενώπιον του γραφείου ένας διάδικος ο οποίος έχει κανονικά κλητευθεί, τότε η διαδικασία
δύναται να συνεχισθεί χωρίς αυτόν.
Άρθρο 60
Αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του γραφείου
1. Εάν το γραφείο θεωρήσει απαραίτητο να ακούσει τους διαδίκους, µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες ή να προβεί σε
αυτοψία, εκδίδει σχετική απόφαση ορίζοντας το αποδεικτικό µέσον, τα προς απόδειξη πραγµατικά περιστατικά,
καθώς και την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο διενέργειας της ακρόασης ή της αυτοψίας. Εάν η ακρόαση µαρτύρων
και πραγµατογνωµόνων έχει ζητηθεί από έναν εκ των διαδίκων, η απόφαση του γραφείου καθορίζει την προθεσµία
εντός της οποίας ο αιτών διάδικος οφείλει να του κοινοποιήσει τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των µαρτύρων και
πραγµατογνωµόνων των οποίων την ακρόαση έχει ζητήσει.
2. Στους κλητευόµενους προς ακρόαση µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες δίδεται προθεσµία ενός τουλάχιστον µηνός,
εκτός και αν το γραφείο και οι ίδιοι συµφωνήσουν για µια συντοµότερη προθεσµία. Η κλήση πρέπει να περιέχει τα
ακόλουθα:
α) απόσπασµα της µνηµονευοµένης στην παράγραφο 1 απόφασης, το οποίο να ορίζει ειδικότερα την ηµέρα, την
ώρα και τον τόπο της συγκεκριµένης εξέτασης, καθώς και τα γεγονότα επί των οποίων θα καταθέσουν οι µάρτυρες
και οι πραγµατογνώµονες 7 β) τα ονόµατα των διαδίκων και λεπτοµέρειες περί της αποζηµιώσεως την οποία οι
µάρτυρες ή οι πραγµατογνώµονες δύνανται να απαιτήσουν δυνάµει του άρθρου 62 παράγραφος 2 έως 4 7 γ)
υπόµνηση ότι ο διάδικος, µάρτυρας ή πραγµατογνώµων δύναται να ζητήσει να καταθέσει ενώπιον των αρµοδίων
δικαστικών ή άλλων αρχών της χώρας διαµονής του, καθώς και παράκληση να γνωστοποιήσει στο γραφείο, εντός
προθεσµίας οριζοµένης από το γραφείο, κατά πόσον προτίθεται να εµφανιστεί ενώπιόν του.
3. Πριν να καταθέσει ένας διάδικος, µάρτυρας ή πραγµατογνώµων, πρέπει να ενηµερωθεί ότι το γραφείο δύναται να
ζητήσει από την αρµόδια δικαστική ή άλλη αρχή του τόπου διαµονής του εκ νέου κατάθεσή του ενόρκως ή µε άλλο
δεσµευτικό τρόπο.
4. Οι διάδικοι πρέπει να τηρούνται ενήµεροι για κάθε µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα που καταθέτει ενώπιον µιας
αρµόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής. Έχουν το δικαίωµα να είναι παρόντες και να θέτουν ερωτήσεις στους
καταθέτοντες διαδίκους, µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες, είτε µέσω της εν λόγω αρµόδιας αρχής, είτε απευθείας οι
ίδιοι.
Άρθρο 61
∆ιορισµός πραγµατογνωµόνων
1. Το γραφείο αποφασίζει για τη µορφή των εκθέσεων που θα υποβάλει ένας διορισµένος από αυτό
πραγµατογνώµων.
2. Η εντολή προς τον πραγµατογνώµονα προβλέπει:
α) ακριβή περιγραφή των καθηκόντων του 7 β) την προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλει την έκθεσή
του 7 γ) τα ονόµατα των διαδίκων 7 δ) λεπτοµέρειες σχετικά µε την αποζηµίωση την οποία αυτός δύναται να
απαιτήσει δυνάµει του άρθρου 62 παράγραφος 2 έως 4.
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3. Για τους σκοπούς της έκθεσης του πραγµατογνώµονα, το γραφείο δύναται να καλέσει το γραφείο εξέτασης που
πραγµατοποίησε την τεχνική εξέταση της συγκεκριµένης ποικιλίας να παρουσιάσει το σχετικό υλικό βάσει των
οδηγιών που του δόθηκαν. Εάν είναι ανάγκη, το γραφείο δύναται να ζητήσει από τους διαδίκους ή από τρίτους να
παρουσιάσουν υλικό.
4. Στους διαδίκους διαβιβάζεται αντίγραφο και, εάν είναι αναγκαίο, µετάφραση κάθε γραπτής έκθεσης.
5. Οι διάδικοι δύνανται να ζητήσουν την εξαίρεση ενός πραγµατογνώµονα. Το άρθρο 48 παράγραφος 3 και το
άρθρο 81 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
6. Το άρθρο 13 παράγραφος 2 και 3 εφαρµόζεται κατ' αναλογία, στον εµπειρογνώµονα που διορίσθηκε από το
γραφείο. Κατά το διορισµό του εµπειρογνώµονα, το γραφείο τον ενηµερώνει σχετικά µε την απαίτηση της τήρησης
του απορρήτου.
Άρθρο 62
∆απάνες της αποδεικτικής διαδικασίας
1. Για την πραγµατοποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας, δυνατόν να τεθεί ως προϋπόθεση η εκ µέρους του
αιτούντος διαδίκου κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το γραφείο σε συνάρτηση µε τη
συνολική εκτιµούµενη δαπάνη.
2. Οι µάρτυρες και πραγµατογνώµονες που κλητεύονται από το γραφείο και παρουσιάζονται ενώπιόν του,
δικαιούνται την επιστροφή των σχετικών εξόδων µετακίνησης και παραµονής. ∆ύνανται να λάβουν προκαταβολή.
3. Οι δικαιούµενοι, βάσει της παραγράφου 2, αποζηµίωση µάρτυρες δικαιούνται επίσης µία εύλογη αποζηµίωση
έναντι διαφυγόντος εισοδήµατος, οι δε πραγµατογνώµονες, εκτός κι αν είναι µέλη του προσωπικού των γραφείων
εξέτασης, δικαιούνται αµοιβή για την εργασία τους. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται στους µεν µάρτυρες µετά το
τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, στους δε πραγµατογνώµονες µετά την εκπλήρωση των καθηκόντων ή της
αποστολής τους.
4. Τα ποσά που οφείλονται δυνάµει των παραγράφων 2 και 3 και συµφώνως προς τους όρους και τα ανώτατα όρια
που καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 63
Πρακτικά των προσφορών και των αποδεικτικών διαδικασιών
1. Για τις προφορικές και τις αποδεικτικές διαδικασίες, συντάσσονται πρακτικά τα οποία περιέχουν τα ουσιώδη
σηµεία των εν λόγω διαδικασιών, τις νοµικά ουσιώδεις δηλώσεις των διαδίκων, τις µαρτυρίες των διαδίκων,
µαρτύρων ή πραγµατογνωµόνων και τα αποτελέσµατα κάθε αυτοψίας.
2. Τα πρακτικά της κατάθεσης ενός µάρτυρα, πραγµατογνώµονα ή διαδίκου αναγιγνώσκονται ενώπιόν του ή του
διαβιβάζονται προς εξέταση. Στα πρακτικά γίνεται µνεία ότι εξεπληρώθη η τυπική αυτή διαδικασία και ότι το
πρόσωπο που κατέθεσε τη µαρτυρία ενέκρινε τα πρακτικά. Εάν δεν τα εγκρίνει, λαµβάνονται υπό σηµείωση οι
αντιρρήσεις του.
3. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον υπάλληλο που τα συνέταξε και από τον υπάλληλο που διηύθηνε την
προφορική ή αποδεικτική διαδικασία.
4. Οι διάδικοι λαµβάνουν αντίγραφο και, εάν είναι αναγκαίο, µετάφραση των πρακτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Άρθρο 64
Γενικές διατάξεις περί εκδόσεως
1. Στις διαδικασίες ενώπιον του γραφείου, κάθε επίδοση εγγράφου σε διάδικο γίνεται µε τη µορφή επίδοσης του
πρωτοτύπου, σε περίπτωση βεβαιώσεων, ή επικυρωµένου από το γραφείο αντιγράφου. Τα αντίγραφα εγγράφων
προερχοµένων από άλλους διαδίκους δεν χρειάζονται επικύρωση από το γραφείο.
2. Εάν ένας ή περισσότεροι διάδικοι έχουν ορίσει αντίκλητο, η επίδοση γίνεται σε αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 1.
3. Η επίδοση γίνεται:
α) ταχυδροµικώς, σύµφωνα µε το άρθρο 65 7 β) µε άµεση επίδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 66 7 γ) µε δηµόσια
κοινοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 67.
Άρθρο 65
Ταχυδροµική επίδοση
1. Τα έγγραφα ή τα αντίγραφά τους, που περιέχουν ενέργειες για τις οποίες το άρθρο 79 του βασικού κανονισµού
προβλέπει επίδοση, επιδίδονται µε συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.
2. Η επίδοση στην περίπτωση παραληπτών που δεν έχουν διεύθυνση ή έδρα ή εγκατάσταση εντός της Κοινότητας
και δεν έχουν ορίσει αντίκλητο βάσει του άρθρου 82 του βασικού κανονισµού, γίνεται δια ταχυδροµικής αποστολής
των προς επίδοση εγγράφων µε απλή επιστολή στην τελευταία γνωστή στο γραφείο διεύθυνση του παραλήπτη. Η
επίδοση λογίζεται πραγµατοποιηθείσα µόλις ταχυδροµηθεί η επιστολή, έστω και αν αυτή επιστραφεί ως ανεπίδοτη.
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3. Εάν η επίδοση γίνει µε συστηµένη επιστολή, µε ή χωρίς απόδειξη παραλαβής, λογίζεται πραγµατοποιηθείσα τη
δέκατη ηµέρα κατά την ταχυδρόµησή της, εκτός κι αν δεν κατέστη δυνατόν να παραδοθεί η επιστολή στον
παραλήπτη ή του παρεδόθη σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αµφισβήτησης, εναπόκειται
στο γραφείο να αποφανθεί ότι η επιστολή έφθασε όντως στον προορισµό της ή ενδεχοµένως να προσδιορίσει την
ηµεροµηνία κατά την οποία επιδόθηκε η επιστολή στον παραλήπτη.
4. Η επίδοση µε συστηµένη επιστολή, µε ή χωρίς απόδειξη παραλαβής, λογίζεται πραγµατοποιηθείσα ακόµη κι αν ο
παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επιστολή ή να επιβεβαιώσει τη λήψη της.
5. Στις περιπτώσεις ταχυδροµικής επίδοσης που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1 έως 4, ισχύει το δίκαιο του
κράτους στο έδαφος του οποίου γίνεται η επίδοση.
Άρθρο 66
Άµεση επίδραση
Στους χώρους του γραφείου, η επίδοση ενός εγγράφου στον παραλήπτη µπορεί να γίνει άµεσα, ο δε παραλήπτης
επιβεβαιώνει τη λήψη του. Η επίδοση λογίζεται πραγµατοποιηθείσα ακόµη κι αν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί
το έγγραφο ή να επιβεβαιώσει τη λήψη του.
Άρθρο 67
∆ηµόσια κοινοποίηση
Εάν καταστεί αδύνατον να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη, ή εάν η βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 1
επίδοση απεδείχθη αδύνατη ακόµη και µετά από µια δεύτερη προσπάθεια εκ µέρους του γραφείου, τότε η επίδοση
γίνεται δια δηµοσίας κοινοποιήσεως µέσω των τακτικών δηµοσιεύσεων που µνηµονεύονται στο άρθρο 89 του
βασικού κανονισµού. Ο πρόεδρος του γραφείου καθορίζει τις λεπτοµέρειες τις σχετικές µε τη δηµοσίευση της
δηµόσιας κοινοποίησης.
Άρθρο 68
Αντικανονική επίδοση
Εάν το γραφείο δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι ένα έγγραφο που έχει ληφθεί από τον παραλήπτη του έχει
επιδοθεί νοµοτύπως ή εάν δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις οι σχετικές µε την επίδοση εγγράφων, τότε το έγγραφο
λογίζεται επιδοθέν την ηµεροµηνία που το γραφείο θα καθορίσει ως ηµέρα λήψεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 69
Υπολογισµός των προθεσµιών
1. Οι προθεσµίες υπολογίζονται σε πλήρη έτη, µήνες, εβδοµάδες ή ηµέρες.
2. Η προθεσµία αρχίζει να τρέχει την εποµένη ηµέρα κατά την οποία συνέβη το κρίσιµο γεγονός, όπου ως γεγονός
νοούνται είτε µια ενέργεια είτε η εκπνοή µιας άλλης προθεσµίας. Εκτός κι αν άλλως ορίζεται, η ενέργεια συνίσταται
στην επίδοση του εγγράφου, το δε γεγονός είναι η λήψη του επιδιδοµένου εγγράφου.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2, η προθεσµία αρχίζει να τρέχει τη 15η ηµέρα µετά την
ηµέρα δηµοσίευσης µιας ενέργειας, όπου ως ενέργεια θεωρείται είτε η µνηµονευόµενη στο άρθρο 67 δηµόσια
κοινοποίηση, είτε µια απόφαση του γραφείου, εκτός κι αν έχει επιδοθεί στον ενδιαφερόµενο, ή οποιαδήποτε προς
δηµοσίευση ενέργεια ενός διαδίκου.
4. Όταν η προθεσµία είναι ενός ή περισσοτέρων ετών, αυτή εκπνέει εντός του οικείου µεταγενέστερου µήνα, τον
αυτό µήνα και την κατ' αριθµόν αντίστοιχη ηµέρα προς εκείνη κατά την οποία συνέβη το γεγονός. Εάν ο σχετικός
µήνας δεν έχει κατ' αριθµόν αντίστοιχη ηµέρα, τότε η προθεσµία εκπνέει την τελευταία ηµέρα του εν λόγω µήνα.
5. Όταν η προθεσµία είναι ενός ή περισσοτέρων µηνών, αυτή εκπνέει εντός του οικείου µεταγενέστερου µήνα, την
κατ' αριθµόν αντίστοιχη ηµέρα εκείνη κατα την οποία συνέβη το γεγονός. Εάν ο σχετικός µήνας δεν έχει κατ'
αριθµόν αντίστοιχη ηµέρα, τότε η προθεσµία εκπνέει την τελευταία ηµέρα του εν λόγω µήνα.
6. Όταν η προθεσµία είναι µιας ή περισσοτέρων εβδοµάδων, αυτή εκπνέει εντός της οικείας µεταγενέστερης
εβδοµάδος, την αντίστοιχη ηµέρα προς εκείνη κατά την οποία συνέβη το γεγονός.
Άρθρο 70
∆ιάρκεια των προθεσµιών
Όπου ο βασικός κανονισµός ή ο παρών κανονισµός µνηµονεύουν προθεσµία της οποίας η διάρκεια πρέπει να
προσδιοριστεί από το γραφείο, η εν λόγω διάρκεια δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός µηνός ούτε µεγαλύτερη
των τριών µηνών. Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, η διάρκεια της προθεσµίας δύναται να παραταθεί έως έξι
µήνες, κατόπιν αιτήσεως υποβαλλοµένης πριν από την εκπνοή της προθεσµίας.
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Άρθρο 71
Παράταση των προθεσµιών
1. Εάν µια προθεσµία εκπνέει ηµέρα κατά την οποία το γραφείο δεν είναι ανοικτό για τη λήψη εγγράφων ή κατά
την οποία, για άλλους λόγους άλλους από εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 2, το κανονικό ταχυδροµείο δεν
διενεµήθηκε στον τόπο όπου είναι εγκατεστηµένο το γραφείο, τότε η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως
εποµένη ηµέρα από εκείνη κατά την οποία το γραφείο ανοίγει για τη λήψη εγγράφων ή από εκείνη κατά την οποία
επανήρχισε η διανοµή του κανονικού ταχυδροµείου. Οι ηµέρες για τις οποίες γίνεται λόγος στην πρώτη φράση,
καθορίζονται και ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του γραφείου πριν από την έναρξη του κάθε ηµερολογιακού
έτους.
2. Εάν µια προθεσµία εκπνέει ηµέρα κατά την οποία σηµειώθηκε γενική διακοπή της διανοµής του ταχυδροµείου ή
διαταραχή της διανοµής οφειλόµενη στη γενική διακοπή, είτε σε ένα κράτος µέλος είτε µεταξύ ενός κράτους µέλους
και του τόπου όπου είναι εγκατεστηµένο το γραφείο τότε η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την αµέσως εποµένη
ηµέρα από εκείνη κατά την οποία λήγη η διακοπή ή διαταραχή, για τους διαδίκους εκείνους που έχουν τη µόνιµη
κατοικία τους ή την έδρα τους ή την εγκατάστασή τους στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή των οποίων οι αντίκλητοι
έχουν έδρα στο εν λόγω κράτος µέλος. Σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος µέλος συµπίπτει να είναι το κράτος
που είναι εγκατεστηµένο και το γραφείο, τότε η διάταξη αυτή ισχύει για όλους τους διαδίκους. Ως διάρκεια της
περιόδου διακοπής ή διαταραχής θεωρείται εκείνη την οποία προσδιορίζει και ανακοινώνει ο πρόεδρος του
γραφείου.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τους εξουσιοδοτηµένους εθνικούς οργανισµούς και
τις εγκατεστηµένες τοπικές υπηρεσίες του γραφείου περί των οποίων ορίζει το άρθρο 30 παράγραφος 4 του
κανονισµού, όπως και για τα γραφεία εξέτασης.
Άρθρο 72
∆ιακοπή των διαδικασιών
1. Οι ενώπιον του γραφείου διαδικασίες διακόπτονται:
α) σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, του αιτούντος ή του κατόχου του κοινοτικού
δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, ή του αιτούντος από το γραφείο τη χορήγηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης, ή
του δικαιούχου ενός δικαιώµατος εκµετάλλευσης, ή του αντίκλητου ενός εκ των ανωτέρων διαδίκων ή β) σε
περίπτωση που, ως αποτέλεσµα αγωγής ασκηθείσης κατά της ιδιοκτησίας του, ένα από τα προαναφερθέντα
πρόσωπα κωλύεται για νοµικούς λόγους να συνεχίσει τη διαδικασία ενώπιον του γραφείου.
2. Όταν τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας του προσώπου, του εξουσιοδοτηµένου να συνεχίσει ως διάδικος ή ως
αντίκλητος ενώπιον του γραφείου, καταχωριστούν στο σχετικό µητρώο, τότε το γραφείο γνωστοποιεί στο εν λόγω
πρόσωπο και στους λοιπούς διαδίκους την επανάληψη της διαδικασίας κατά την ηµέρα την οποία αυτό καθορίζει.
3. Οι ήδη τεθείσες προθεσµίες αρχίζουν και πάλι να τρέχουν από την ηµέρα που επαναλαµβάνεται η διαδικασία.
4. Η διακοπή της διαδικασίας δεν επηρεάζει την εκ µέρους ενός γραφείου εξέτασης συνέχιση της τεχνικής εξέτασης
ή του ελέγχου της ποικιλίας, εφόσον έχουν ήδη καταβληθεί στο γραφείο τα σχετικά τέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ
Άρθρο 73
∆ιορισµός αντικλήτων
1. Κάθε διορισµός αντικλήτου γνωστοποιείται στο γραφείο. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει το όνοµα και τη
διεύθυνση του αντικλήτου. Το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, εφαρµόζονται κατ' αναλογία.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 4, η µνηµονευόµενη στην ανωτέρω παράγραφο 1
γνωστοποίηση πρέπει επίσης να διευκρινίζει τυχόν υπαλληλική σχέση του αντικλήτου προς τον διάδικο. Υπάλληλος
ενός διαδίκου δεν δύναται να διορισθεί αντίκλητός του κατά την έννοια του άρθρου 82 του βασικού κανονισµού.
3. Η µη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 έχει ως αποτέλεσµα να λογισθεί η γνωστοποίηση ως µη
ληφθείσα.
4. Ένας αντίκλητος ο οποίος έχει παυθεί, συνεχίζει να θεωρείται αντίκλητος µέχρις ότου γνωστοποιηθεί στο
γραφείο η ανάκληση του διορισµού του ως αντικλήτου. Πλην αντιθέτου ρητής προβλέψεως πάντως, η ιδιότητα του
αντικλήτου παύει να ισχύει για το γραφείο σε περίπτωση θανάτου εκείνου ο οποίος τον διόρισε.
5. Εάν στη διαδικασία εµφανίζονται από κοινού περισσότεροι του ενός διάδικοι, οι οποίοι δεν έχουν διορίσει κοινό
αντίκλητο ενώπιον του γραφείου, ο διάδικος του οποίου το όνοµα αναγράφεται πρώτο στην αίτηση περί
χορηγήσεως, εκ µέρους του γραφείου, κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας ή δικαιώµατος εκµετάλλευσης
ή του οποίου το όνοµα αναγράφεται πρώτο στην ένσταση, λογίζεται διορισµένος ως κοινός αντίκλητος.
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Άρθρο 74
Πληρεξούσιο των αντικλήτων
1. Όταν γνωστοποιείται στο γραφείο ο διορισµός ενός αντικλήτου, το αναγκαίο υπογεγραµµένο πληρεξούσιο
κατατίθεται προς καταχώριση στο φάκελλο εντός της προθεσµίας που ορίζει το γραφείο, πλην αντιθέτου διατάξεως.
Εάν το πληρεξούσιο δεν κατατεθεί εγκαίρως, οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια του αντικλήτου λογίζεται ως µη
γενοµένη.
2. Το πληρεξούσιο δύναται να καλύπτει µία ή και περισσότερες διαδικασίες και κατατίθεται σε αντίστοιχο αριθµό
αντιγράφων. ∆ύνανται να κατατεθεί γενικό πληρεξούσιο αναθέτοντας στον αντίκλητο να ενεργεί σε όλες τις
διαδικασίες που αφορούν τον εκρποσωπούµενο διάδικο. Σε αυτή την περίπτωση, αρκεί ένα αντίτυπο του γενικού
πληρεξουσίου.
3. Ο πρόεδρος του γραφείου δύναται να καθορίσει ποιό θα είναι το περιεχόµενο του πληρεξουσίου
συµπεριλαµβανοµένου και του αναφερόµενου στην παράγραφο 2 γενικού πληρεξουσίου και να διανείµει δωρεάν
έντυπα αυτού στους ενδιαφερόµενους προς συµπλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
Άρθρο 75
Κατανοµή των δαπανών
1. Το ζήτηµα της κατανοµής των δαπανών καθορίζεται στην απόφαση περί έκπτωσης ή ακύρωσης του κοινοτικού
δικαιώµατος φυτικής ποικιλίας ή στην απόφαση περί προσφυγής.
2. Σε περίπτωση κατανοµής δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 85 παράγραφος 1 βασικού κανονισµού, το γραφείο θα
µνηµονεύει την κατανοµή αυτή στο σκεπτικό της απόφασης για έκπτωση ή ακύρωση του κοινοτικού δικαιώµατος
φυτικής ποικιλίας ή την απόφαση επί της προσφυγής. Οι διάδικοι δεν µπορούν να επικαλεσθούν της µνείας αυτής.
Άρθρο 76
Προσδιορισµός των δαπανών
1. Αίτηση περί προσδιορισµού των δαπανών γίνεται δεκτή µόνο αν έχει ληφθεί η απόφαση για την οποία ζητείται
προσδιορισµός των δαπανών και, σε περίπτωση έφεσης κατά της απόφασης αυτής, αν η Επιτροπή προσφυγών έχει
αποφανθεί περί της προσφυγής αυτής. Η αίτηση προσδιορισµού των δαπανών πρέπει να συνοδεύεται από
κατάσταση εξόδων και δικαιολογητικών.
2. Τα έξοδα προσδιορίζονται µόλις πιστοποιηθούν.
3. Αν ένας διάδικος προκαλέσει δαπάνες σε έτερο διάδικο, δεν µπορεί να του ζητηθεί αποζηµίωση για
οποιεσδήποτε δαπάνες πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Σε περίπτωση που ο νικητής διάδικος
εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός αντιπροσώπους, συµβούλους ή δικηγόρους, ο ηττηµένος διάδικος
αναλαµβάνει τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 µόνο για ένα από τα άτοµα αυτά.
4. Οι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας δαπάνες καλύπτουν:
α) έξοδα για µάρτυρες και πραγµατογνώµονες που καταβάλλονται σε µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα για λογαριασµό
του γραφείου 7 β) δαπάνες ταξιδίου και διαµονής για διάδικο και αντιπρόσωπο, σύµβουλο ή δικηγόρο που έχει
ορισθεί ως αντιπρόσωπος ενώπιον του γραφείου, στα πλαίσια των αντίστοιχων κλιµάκων που εφαρµόζονται για
τους µάρτυρες και τους πραγµατογνώµονες και παρατίθενται στο παράρτηµα 7 γ) αποζηµίωση αντιπροσώπου,
συµβούλου ή δικηγόρου που έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος του διαδίκου ενώπιον του γραφείου, στα πλαίσια της
κλίµακας που παρατίθεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 77
∆ιακανονισµός δαπανών
Σε περίπτωση διακανονισµού των δαπανών µε βάση το άρθρο 85 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού, το
γραφείο θα επιβεβαιώνει το διακανονισµό σε ανακοίνωση των ενδιαφεροµένων διαδίκων. Σε περίπτωση που µία
τέτοια ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης το διακανονισµό των καταβλητέων δαπανών, καθίσταται απαράδεκτη
αίτηση για προσδιορισµό των δαπανών.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΜΗΤΡΩΑ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τµήµα 1
Μητρώα
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Άρθρο 78
Καταχωρίσεις που γίνονται στα µητρώα και έχουν σχέση µε τις διαδικασίες και τα κοινοτικά δικαιώµατα επι φυτικής
ποικιλίας
1. Τα ακόλουθα «άλλα στοιχεία» που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού
καταχωρούνται στο µητρώο αιτήσεων για κοινοτικό δικαίωµα επι φυτικής ποικιλίας 7 α) ηµεροµηνία δηµοσίευσης
όταν η δηµοσίευση είναι στοιχείο σχετικό µε τον υπολογισµό των χρονικών ορίων 7 β) ενστάσεις καθώς και τις
ηµεροµηνίες, το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του ενισταµένου και του αντικλήτου του 7 γ) στοιχεία
προτεραιότητας (ηµεροµηνία και κράτος της προγενέστερης αίτησης) 7 δ) κάθε ανάληψη ενεργειών σε σχέση µε
αξιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 4 και στο άρθρο 99 του βασικού κανονισµού και έχουν σχέση
µε τη χορήγηση του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας και την τελική απόφαση, ή οποιοδήποτε άλλο
τερµατισµό αυτής της ανάληψης.
2. Τα ακόλουθα «άλλα στοιχεία» που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού θα
καταχωρούνται στο µητρώο για κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας, κατόπιν αιτήσεως:
α) σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί του τίτλου κοινοτικής προστασίας φυτικής
ποικιλίας 7 β) αγωγές βάσει του άρθρου 98 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 99 του βασικού κανονισµού
σχετικά µε το κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας καθώς και η τελεσίδικη απόφαση ή η καθ' οποιοδήποτε
τρόπο περάτωση της δίκης.
3. Ο πρόεδρος του γραφείου αποφασίζει περί των λεπτοµερειών των καταχωρίσεων και επί περαιτέρω στοιχείων
που θα καταχωριστούν στα µητρώα για λόγους διαχείρισης του γραφείου.
Άρθρο 79
Καταχώριση µεταβίβασης κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας
1. Κάθε µεταβίβαση κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας πρέπει να καταχωρίζεται στο µητρώο
κοινοτικών δικαιωµάτων επι φυτικών ποικιλιών είτε µε αποδεικτικά στοιχεία της πράξης και της µεταβίβασης ή µε
επίσηµα έγγραφα που πιστοποιούν τη µεταβίβαση, ή µε αποσπάσµατα από την πράξη µεταβίβασης ή έγγραφα που
αρκούν για να πιστοποιήσουν τη µεταβίβαση. Το γραφείο κρατεί αντίγραφο των εγγράφων αυτών στους φακέλους
του.
2. Άρνηση καταχώρισης της µεταβίβασης µπορεί να γίνει µόνο στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους όρους
που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και στο άρθρο 23 του βασικού κανονισµού.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται για κάθε µεταβίβαση κοινοτικού δικαιώµατος επι φυτικής ποικιλίας για το
οποίο έχει καταχωριστεί αίτηση στο µητρώο αιτήσεων για κοινοτικά δικαιώµατα επι φυτικής ποικιλίας. Η αναφορά
στο µητρώο κοινοτικών δικαιωµάτων επι φυτικής ποικιλίας λογίζεται ως αναφορά στο µητρώο των αιτήσεων για
κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικής ποικιλίας.
Άρθρο 80
Όροι για καταχώριση στα µητρώα
Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του κανονισµού ή των εφαρµοσµένων κανόνων, αίτηση για καταχώριση ή
διαγραφή καταχώρισης στα µητρώα µπορεί να γίνει από οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Η αίτηση πρέπει να
υποβάλλεται γραπτώς συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά έγγραφα.
Άρθρο 81
Όροι για ειδικές καταχωρίσεις στα µητρώα
1. Όταν αιτούµενο ή χορηγηθέν κοινοτικό δικαίωµα επι φυτικής ποικιλίας συνδέεται µε περίπτωση πτώχευσης ή
παρεµφερή διαδικασία, το γεγονός θα πρέπει επίσης να καταχωρίζεται στο µητρώο κοινοτικών δικαιωµάτων επι
φυτικής ποικιλίας κατόπιν αίτησης της αρµόδιας εθνικής αρχής, ατελώς. Η καταχώριση αυτή διαγράφεται επίσης
κατόπιν αίτησης της αρµόδιας εθνικής αρχής, ατελώς.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται κατ' αναλογία στην άσκηση αγωγών που αναφέρονται στο άρθρα 98 και 99 του
βασικού κανονισµού και τελεσίδικη απόφαση ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο περάτωση της δίκης.
3. Σε περίπτωση προσδιορισµού ποικιλιών ως αρχικών και κατ' ουσία παραγωγών από την αρχική, η αίτηση για
καταχώριση από όλους τους διαδίκους µπορεί να υποβληθεί από κοινού ή χωριστά. Σε περίπτωση που η αίτηση
υποβληθεί από έναν µόνο διάδικο, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία των
ενεργειών που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο η) του βασικού κανονισµού, αντικαθιστώντας την
αίτηση του ετέρου διαδίκου.
4. Σε περίπτωση αίτησης για την καταχώριση συµβατικού δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης ή κοινοτικού
δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας που χορηγήθηκε ως ασφάλεια ή πραγµατοπαγές δικαίωµα, η αίτηση θα πρέπει
να συνοδεύεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 82
∆ηµόσια επιθεώρηση των µητρώων
1. Τα µητρώα είναι διαθέσιµα για δηµόσια επιθεώρηση στους χώρους του γραφείου, ατελώς.
2. Αποσπάσµατα των µητρώων παραδίδονται κατόπιν αιτήσεων οιουδήποτε προσώπου µετά την καταβολή
διοικητικού τέλους.
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3. Ο πρόεδρος του γραφείου µπορεί να επιτρέψει τη δηµόσια επιθεώρηση σε χώρους συγκεκριµένων εθνικών
υπηρεσιών ή σε εγκατεστηµένες τοπικές υπηρεσίες του γραφείου, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισµού.
Τµήµα 2
Φύλαξη εγγράφων, δηµόσια επιθεώρηση εγγράφων και καλλιεργούµενες ποικιλίες
Άρθρο 83
Φύλαξη των φακέλων
1. Τα έγγραφα που έχουν σχέση µε διαδικασίες φυλάσσονται σε φακέλους µε αριθµό φακέλου για τις διαδικασίες
αυτές, εκτός από τα έγγραφα που έχουν σχέση µε αποκλεισµό ή ένσταση κατά των µελών του τµήµατος
προσφυγών, µελών του προσωπικού του γραφείου ή του ενδιαφερόµενου γραφείου εξέτασης, τα οποία
φυλάσσονται χωριστά.
2. Το γραφείο κρατεί ένα αντίγραφο του φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 («αντίγραφο φακέλου») που
θεωρείται πιστό και πλήρες αντίγραφο του φακέλου. Τα γραφεία εξέτασης µπορούν να κρατούν αντίγραφο των
εγγράφων που έχουν σχέση µε τις διαδικασίες αυτές («αντίγραφο εξέτασης»), αλλά θα πρέπει ανά πάσα στιγµή να
µπορούν να παραδίδουν τα πρωτότυπα που δεν διαθέτει το γραφείο.
3. Ο πρόεδρος του γραφείου καθορίζει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τύπο των τηρουµένων φακέλων.
Άρθρο 84
Επιθεώρηση εγγράφων
1. Η γραπτή αίτηση για επιθεώρηση εγγράφων πρέπει να απευθύνεται στο γραφείο.
2. Η επιθεώρηση εγγράφων γίνεται στους χώρους του γραφείου. Ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως, η επιθεώρηση των
εγγράφων µπορεί να γίνει και σε χώρους εγκεκριµένων εθνικών υπηρεσιών, ή εγκατεστηµένων τοπικών υπηρεσιών
του γραφείου, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού στην επικράτεια του κράτους
µέλους στο οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του ή είναι εγκατεστηµένο το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.
3. Κατόπιν αιτήσεως η επιθεώρηση των εγγράφων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση από πλευράς
γραφείου αντιγράφων των εγγράφων προς το αιτούντα. Τα αντίγραφα αυτά µπορεί να συνεπάγονται χωριστά τέλη.
Κατόπιν αιτήσεως, επιθεώρηση των εγγράφων µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µέσω γραπτής διαβίβασης των
πληροφοριών που περιέχουν τα έγγραφα. Ωστόσο, το γραφείο µπορεί να ζητήσει από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
να πραγµατοποιήσει το ίδιο επιθεώρηση των εγγράφων, αν κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιµο να γίνει λόγω του όγκου
των ζητούµενων πληροφοριών.
Άρθρο 85
Επιθεώρηση της καλλιέργειας των ποικιλιών
1. Η γραπτή αίτηση για επιθεώρηση της καλλιέργειας ποικιλιών πρέπει να απευθύνεται στο γραφείο. Με τη
συγκατάθεση του γραφείου, το γραφείο εξέτασης µπορεί να καθορίσει την πρόσβαση στους χώρους δοκιµαστικής
καλλιέργειας.
2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 88 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, η γενική πρόσβαση των επισκεπτών
στους χώρους δοκιµαστικής καλλιέργειας δεν θα επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, υπό την
προϋπόθεση ότι όλες οι καλλιεργούµενες ποικιλίες έχουν κωδικοποιηθεί, το συµβεβληµένο γραφείο εξέτασης έχει
λάβει και το γραφείο έχει εγκρίνει τα αναγκαία µέτρα για να αποτραπεί οιαδήποτε αποµάκρυνση υλικού και έχουν
ληφθεί και όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα του αιτούντος ή κατόχου κοινοτικού
δικαιώµατος φυτικής ποικιλίας.
3. Ο πρόεδρος του γραφείου καθορίζει τις λεπτοµέρειες των διαδικασιών που έχουν σχέση µε την επιθεώρηση της
καλλιέργειας των ποικιλιών και τον έλεγχο των διασφαλίσεων που προβλέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 86
Εµπιστευτικές πληροφορίες
Για λόγους τηρήσεως των πληροφοριών εµπιστευτικών, το γραφείο διαθέτει ατελώς έντυπα που µπορεί να
χρησιµοποιήσει ο αιτών κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας προκειµένου να υποβάλει αίτηση για µη
δηµοσιοποίηση όλων των στοιχείων που έχουν σχέση µε τα συστατικά, συµπεριλαµβανοµένης και της καλλιέργειάς
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
Τµήµα 3
∆ηµοσιεύσεις
Άρθρο 87
Επίσηµη εφηµερίδα
1. Η δηµοσίευση που θα εκδίδεται τουλάχιστον κάθε δύο µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 89 του βασικού κανονισµού,
θα ονοµάζεται επίσηµη εφηµερίδα του κοινοτικού γραφείου φυτικής ποικιλίας, αποκαλούµενη χάριν συντοµίας στο
εξής επίσηµη εφηµερίδα.
2. Η επίσηµη εφηµερίδα θα περιέχει τα στοιχεία που καταχωρούνται στα µητρώα σύµφωνα µε το άρθρο 78
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) και παράγραφος 2 και το άρθρο 79.
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Άρθρο 88
∆ηµοσίευση αιτήσεων για δικαιώµατα εκµτετάλλευσης που θα χορηγούνται από το γραφείο και αποφάσεις επ' αυτού
Η ηµεροµηνία παραλαβής µιας αίτησης για δικαίωµα εκµετάλλευσης που θα χορηγηθεί από το γραφείο καθώς και η
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης αυτής, το ονοµατεπώνυµο των διαδίκων και η µορφή της
ζητούµενης ή τελικής απόφασης δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα. Σε περίπτωση έκδοσης µιας απόφασης
για χορήγηση υποχρεωτικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης, το περιεχόµενο της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται
επίσης.
Άρθρο 89
∆ηµοσίευση προσφυγών και αποφάσεων επί αυτών
Η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης προσφυγής και της έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής αυτής, τα
ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των διαδίκων της προσφυγής και η µορφή της ζητούµενης ή εκδοθείσας
απόφασης δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 90
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι ανταλλαγές πληροφοριών που γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 90 του βασικού κανονισµού, πρέπει να
πραγµατοποιούνται απευθείας µεταξύ των υπηρεσιών που µνηµονεύονται στο εν λόγω άρθρο.
2. Η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού από ή προς το
γραφείο να διενεργείται µέσω των αρµόδιων γραφείων φυτικής ποικιλίας των κρατών µελών, ατελώς.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρµόζεται κατ' αναλογία στις ανταλλαγές πληροφοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 91 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού και διενεργούνται από ή προς το γραφείο εξέτασης. Το γραφείο
λαµβάνει αντίγραφο της ανακοίνωσης αυτής.
Άρθρο 91
Επιθεώρηση από ή µέσω δικαστηρίων ή εισαγγελικών αρχών των κρατών µελών
1. Η επιθεώρηση των φακέλων που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού αφορά
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων του αντιγράφου φακέλου που εκδίδει το γραφείο αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό.
2. Τα δικαστήρια ή οι εισαγγελικές αρχές των κρατών µελών µπορούν, κατά τη διάρκεια των ενώπιόν τους
διαδικασιών, να θέσουν τα έγγραφα που έχει διαβιβάσει το γραφείο στη διάθεση τρίτων για επιθεώρηση τρίτων. Η
επιθεώρηση αυτή υπόκειται στο άρθρο 88 του βασικού κανονισµού 7 το γραφείο παρέχει αυτήν τη δυνατότητα,
ατελώς.
3. Το γραφείο, κατά τη διαβίβαση των φακέλων προς τα δικαστήρια ή τις εισαγγελικές αρχές των κρατών µελών,
πρέπει να αναφέρει τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η επιθεώρηση εγγράφων που έχουν σχέση µε
αιτήσεις ή χορηγήσεις κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικής ποικιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του βασικού
κανονισµού.
Άρθρο 92
∆ιαδικασίες επί αιτήσεων δικαστικής συνδροµής
1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία κεντρική υπηρεσία που αναλαµβάνει να παραλαµβάνει τις αιτήσεις δικαστικής
συνδροµής που υποβάλλει το γραφείο και να τις διαβιβάζει προς εκτέλεση στο αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή.
2. Το γραφείο συντάσσει τις αιτήσεις δικαστικής συνδροµής στη γλώσσα του αρµόδιου δικαστηρίου ή αρχής ή
επισυνάπτει µετάφραση σ' αυτήν τη γλώσσα.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, η αρµόδια δικαστική ή άλλη αρχή ικανοποιεί τις αιτήσεις
δικαστικής συνδροµής σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας διαδικασίας. Συγκεκριµένα,
εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε την εν λόγω νοµοθεσία.
4. Το γραφείο ενηµερώνεται για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των αποδείξεων ή των άλλων δικαστικών πράξεων
και στη συνέχεια ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους διαδίκους, µάρτυρες και πραγµατογνώµονες.
5. Κατόπιν αιτήσεως του γραφείου, η αρµόδια δικαστική ή άλλη αρχή σε µέλη της υπεύθυνης υπηρεσίας να
συµµετάσχουν στη διαδικασία και να υποβάλλουν απεθείας ή µέσω της εν λόγω δικαστικής ή άλλης αρχής,
ερωτήσεις στα εξεταζόµενα πρόσωπα.
6. Για την εκτέλεση των αιτήσεων δικαστικής συνδροµής δεν ζητείται η καταβολή τέλος ή άλλων εξόδων. Το
κράτος στο οποίο διαβιβάζεται η αίτηση έχει ωστόσο το δικαίωµα να ζητήσει από το γραφείο την επιστροφή των
αποζηµιώσεων που καταβλήθησαν στους πραγµατογνώµονες και τους διερµηνείς, καθώς και την επιστροφή των
εξόδων που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 5.
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ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 93
Μεταβατική διάταξη
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 4 το γραφείο καταβάλλει τέλος για τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης προς
το γραφείο εξέτασης µε βάση την πλήρη αποκατάσταση των διενεργηθέντων εξόδων. Το διοικητικό συµβούλιο,
µέχρι τις 27 Απριλίου 1997, θα καθορίσει ενιαίες µεθόδους υπολογισµού των εξόδων και την ενιαία σύσταση των
εξόδων που θα ισχύουν για όλα τα συγκεκριµένα γραφεία εξέτασης.
2. Το διοικητικό συµβούλιο θα αποφασίσει, πριν από τις 27 Οκτωβρίου 1996, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές βάσει των οποίων θα γίνεται η εξέταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22. Ο πρόεδρος του γραφείου θα
υποβάλλει πρόταση για τις αρχές αυτές βάσει των οποίων θα γίνεται η δοκιµαστική εξέταση, πριν από τις 27
Απριλίου 1996, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις εξέτασης που περιλαµβάνονται στα πορίσµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 116 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού.
3. Ο αιτών κοινοτικό δικαίωµα προστασίας ποικιλιών φυτών σύµφωνα µε το άρθρο 116 παράγραφος 1 ή 2 του
βασικού κανονισµού, υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο των πορισµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 116
παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 1995. Αυτό το αντίγραφο περιλαµβάνει όλα τα
έγγραφα που σχετίζονται µε τις διαδικασίες για τη χορήγηση εθνικού δικαιώµατος εθνικής προστασίας ποικιλιών
φυτών και επικυρώνεται από την υπηρεσία που τα χορήγησε. Αν δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα επικυρωµένο
αντίγραφο εφαρµόζεται το άρθρο 55 του βασικού κανονισµού.
Άρθρο 94
Παρεκκλίσεις
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 27 παράγραφος 1, το γραφείο µπορεί να λάβει υπόψη τις εκθέσεις εξέτασης
σχετικά µε τη διαδικασία επίσηµης αποδοχής µιας ποικιλίας για πιστοποίηση και εµπορία υπό την προϋπόθεση ότι η
τεχνική εξέταση της εν λόγω ποικιλίας στο εν λόγω κράτος µέλος έχει αρχίσει πριν τις 27 Απριλίου 1996, εκτός αν
το διοικητικό συµβούλιο έχει λάβει απόφαση σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές πριν από την ηµεροµηνία.
Άρθρο 95
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Το άρθρο 27 εφαρµόζεται έως τις 30 Ιουνίου 1998.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 1.
(1) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(1) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 1.
(1) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(1) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 1.
(1) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(1) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 1.
(1) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε µάρτυρες και πραγµατογνώµονες όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και
διαµονής που προβλέπει το άρθρο 62 παράγραφος 2 υπολογίζονται ως εξής:
1.1. Έξοδα ταξιδίου: για µετάβαση και επιστροφή από τον τόπο κατοικίας ή την επαγγελµατική έδρα στον τόπο της
προφορικής διαδικασίας είτε της αποδεικτικής διαδικασίας:
α) ίσα προς το αντίτιµο σιδηροδροµικού εισιτηρίου πρώτης θέσης, συµπεριλαµβανοµένων των συνήθων
προσαυξήσεων, εφόσον η συντοµότερη σιδηροδροµική απόσταση δεν υπερβαίνει τα 800 χιλιόµετρα 7 β) ίσα προς
το αντίτιµο αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης, εφόσον η συντοµότερη σιδηροδροµική απόσταση
υπερβαίνει τα 800 σιδηροδροµικά χιλιόµετρα ή η συντοµότερη διαδροµή δεν απαιτεί τη διάσχιση θάλασσας.
1.2. ∆απάνες διαµονής καταβάλλονται µέχρι του ύψους της ηµερήσιας αποζηµίωσης που ορίζει το άρθρο 13 του
παραρτήµατος VII του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για
υπαλλήλους των βαθµών Α4 έως Α8.
1.3. Όταν ένας µάρτυρας ή πραγµατογνώµονας καλείται σε συνεδριάσεις του γραφείου παραλαµβάνει µε την
πρόσκληση και ταξιδιωτική παραγγελία που περιέχει λεπτοµέρειες όσον αφορά τα ποσά που καταβάλλονται βάσει
των ανωτέρω σηµείων 1.1 και 1.2, καθώς και έντυπο αίτησης για προκαταβολή εξόδων. Πριν καταβληθεί
προκαταβολή σε µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα, θα πρέπει να πιστοποιηθεί ο διορισµός του από µέλος του
προσωπικού του γραφείου που παρήγγειλε την παροχή στοιχείων ή, σε περίπτωση διαδικασίας προσφυγής, ο
πρόεδρος της αρµοδίου επιτροπής προσφυγών. Κατά συνέπεια, το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να επιστρέφεται
στο γραφείο προς πιστοποίηση.
2. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται σε µάρτυρες έναντι διαφυγόντος εισοδήµατος, που προβλέπει το άρθρο 62
παράγραφος 3, υπολογίζεται ως εξής:
2.1. Αν ένας µάρτυρας απαιτείται να λείψει για συνολική περίοδο µέχρι δώδεκα ώρες, η αποζηµίωση για
διαφυγόντα εισοδήµατα αντιστοιχεί στο 1/60 του βασικού µηνιαίου µισθού υπαλλήλου του γραφείου στο
χαµηλότερο κλιµάκιο του βαθµού Α4.
2.2. Αν µάρτυρας χρειαστεί να απουσιάσει για συνολική περίοδο άνω των δώδεκα ωρών, δικαιούται περαιτέρω
αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στο 1/60 του βασικού µισθού που αναφέρεται στο σηµείο 2.1. για κάθε περαιτέρω
περίοδο δώδεκα ωρών που ξεκινά.
3. Οι αµοιβές σε πραγµατογνώµονες που προβλέπει το άρθρο 62 παράγραφος 3 καθορίζονται, κατά περίπτωση,
λαµβάνοντας υπόψη πρόταση του εν λόγω πραγµατογνώµονα. Το γραφείο µπορεί να αποφασίσει να ζητήσει από
τους διαδίκους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το προτεινόµενο ποσό. Αµοιβή χορηγείται σε
πραγµατογνώµονα µόνο αν παράσχει στοιχεία µε υποστηρικτικά έγγραφα ότι δεν είναι µέλος του προσωπικού ενός
γραφείου εξέτασης.
4. Οι πληρωµές µαρτύρων ή πραγµατογνωµόνων για αποζηµίωση έναντι διαφυγόντων εισοδηµάτων ή για αµοιβές
σύµφωνα µε τα σηµεία 2 και 3 ανωτέρω, καταβάλλονται µετά από πιστοποίηση του διορισµού του εν λόγω
µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα από πλευράς του µέλους του προσωπικού του γραφείου που παρήγγειλε την
κλήτευση ή, στην περίπτωση της διαδικασίας προσφυγής, ο πρόεδρος της αρµόδιας της επιτροπής προσφυγών.
5. Η αποζηµίωση πληρεξουσίου, συµβούλου ή δικηγόρου που ενεργεί ως αντιπρόσωπος διαδίκου όπως προβλέπει
το άρθρο 76 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ), βαρύνουν τον έτερο διάδικο µε βάση τους παρακάτω κατ'
ανώτατο όριο συντελεστές:
α) σε περίπτωση διαδικασίας προσφυγής, εκτός από την αποδεικτική διαδικασία που περιλαµβάνει εξέταση
µαρτύρων, γνωµοδοτήσεις πραγµατογνωµόνων ή επιθεώρηση: 500 Ecu 7 β) σε περίπτωση αποδεικτικής
διαδικασίας κατά τη διαδικασία προσφυγής, που περιλαµβάνει εξέταση µαρτύρων, γνωµοδοτήσεις
πραγµατογνωµόνων ή επιθεώρηση: 250 Ecu 7 γ) σε περίπτωση διαδικασίας για κήρυξη έκπτωσης ή ακύρωση
κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας: 250 Ecu.

