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ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1768/95
της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1995
για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά µε την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου σχετικά µε τα κοινοτικά δικαιώµατα επί
φυτικών ποικιλιών
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΡΙΘ. L 173 της 25/07/1995 σ. 0014 - 0021
Μεταγενέστερες τροποποιήσεις:
Τροποποίηση από 398R2605 (ΕΕ L 328 04.12.98 σ.6)
Κείµενο:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1768/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση εκτελεστικών
κανόνων σχετικά µε την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου σχετικά µε 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 στο εξής «βασικός κανονισµός» (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
ότι το άρθρο 14 του βασικού κανονισµού προβλέπει παρέκκλιση από το κοινοτικό δικαίωµα περί φυτικών ποικιλιών
µε σκοπό τη διασφάλιση της γεωργικής παραγωγής (γεωργική εξαίρεση) 7 ότι οι όροι που θέτουν σε ισχύ την
παρέκκλιση αυτή και διασφαλίζουν τα νόµιµα συµφέροντα του κτηνοτρόφου και του καλλιεργητή θα πρέπει να
θεσπίζονται µε εκτελεστικούς κανόνες, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του βασικού
κανονισµού 7 ότι ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους όρους αυτούς προσδιορίζοντας, ειδικότερα, τις υποχρεώσεις
του καλλιεργητή, των µεταποιητών και των κατόχων, οι οποίες απορρέουν από τα προαναφερθέντα κριτήρια 7 ότι
οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως την καταβολή, εκ µέρους των καλλιεργητών, µιας δίκαιης αµοιβής στον
κάτοχο για τη χρήση της παρέκκλισης, για την παροχή πληροφοριών, για τη διασφάλιση της ταυτότητας του
προϊόντος συγκοµιδής που εισάγεται προς µεταποίηση µε το προϊόν που προκύπτει από τη µεταποίηση καθώς και
για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις που αφορούν την παρέκκλιση 7 ότι, επίσης, ο ορισµός
«µικροκαλλιεργητές», ο οποίος δεν απαιτείται για την καταβολή αµοιβής στον κάτοχο για τη χρήση της
παρέκκλισης, καλύπτεται ιδιαίτερα όσον αφορά τους καλλιεργητές που καλλιεργούν κτηνοτροφικά φυτά και
πατάτες 7 ότι η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά σε ολόκληρη την Κοινότητα, τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει
στον παρόντα κανονισµό ο ορισµός των «µικροκαλλιεργητών», όπως αναφέρεται στο βασικό κανονισµό και
ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες της παύσης της καλλιέργειας και, στην περίπτωση των γεωµήλων, το µέγιστο
µέγεθος της έκτασης, σε ό,τι αφορά το ρόλο της αµοιβής όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισµού
αυτού, και όταν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις ή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα
µε σκοπό την καθιέρωση συνεκτικής προσέγγισης σε κοινοτική κλίµακα όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της χρήσης
του πολλαπλασιαστικού υλικού για το οποίο χορηγείται άδεια και του προϊόντος συγκοµιδής βάσει της παρέκκλισης
που προβλέπεται στο άρθρο 14 του βασικού κανονισµού.
ότι, ωστόσο, δεν έχει καταστεί ακόµα δυνατή η αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο έχει γίνει χρήση παρόµοιων
παρεκκλίσεων στο πλαίσιο των νοµοθεσιών που ισχύουν σήµερα στα κράτη µέλη, σε σχέση µε τα ποσά που
χρεώνονται για τη, βάσει αδείας, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών που προστατεύονται βάσει των
νοµοθεσιών των κρατών µελών που προαναφέρθηκαν 7 ότι, εποµένως, η Επιτροπή µπορεί επί του παρόντος να µην
προσδιορίσει ικανοποιητικά, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που έχει αποδοθεί στο νοµοθέτη της
Κοινότητας βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, το επίπεδο της δίκαιης αυτής αµοιβής, η
οποία θα πρέπει να είναι αισθητά χαµηλότερη από το ποσό που καταβάλλεται για τη, βάσει αδείας, παραγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού 7 ότι, ωστόσο, το αρχικό επίπεδο καθώς επίσης και το σύστηµα για µεταγενέστερες
προσαρµογές πρέπει να διευκρινιστούν το συντοµότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 1997 7 ότι,
επιπλέον, ο κανονισµός αυτός έχει ως στόχο, αφενός, τον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ του κοινοτικού
δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
βασικού κανονισµού, και, αφετέρου, της σχέσης µεταξύ της αδείας που χορηγείται στον καλλιερτητή και της
εκµετάλλευσής του 7 ότι, τέλος, οι επιπτώσεις της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρρέουν από τις
σχετικές διατάξεις θα πρέπει να διευκρινιστούν 7 ότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις µε το διοικητικό συµβούλιο 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:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο
1. Ο κανονισµός αυτός θεσπίζει τους εκτελστικούς κανόνες σχετικά µε τους όρους που θέτουν σε ισχύ την
παρέκκλιση που ορίζεται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού.
2. Οι όροι ισχύουν για τα δικαιώµατα του κατόχου και την άσκησή τους αλλά και για τις υποχρεώσεις του κατόχου
και την εκπλήρωσή τους στο πλαίσιο της έννοιας του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού 7 επίσης,
ισχύουν για τη χορήγηση άδειας και τη χρήση της αλλά και για τις υποχρεώσεις του καλλιεργητή και την
εκπλήρωσή τους στο µέτρο που αυτά τα δικαιώµατα, η άδεια και οι υποχρεώσεις απορρέουν από τις διατάξεις του
άρθρου 14 του βασικού κανονισµού. Ισχύουν επίσης σε σχέση προς τα δικαιώµατα, την άδεια και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού για άλλους.
3. Εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, οι λεπτοµέρειες που αφορούν
την άσκηση των δικαιωµάτων, τη χρήση των αδειών ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ρυθµίζονται από το
δίκαιο του κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένου του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο εντοπίζεται η
εκµετάλλευση του καλλιεργητή επί της οποίας γίνεται χρήση της παρέκκλισης.
Άρθρο 2
∆ιασφάλιση συµφερόντων
1. Οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 1 θα πρέπει να εφαρµόζονται τόσο από τον κάτοχο, ο οποίος εκπροσωπεί το
δηµιουργό, όσο και από τον καλλιεργητή κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα νόµιµα συµφέροντα και των δύο.
2. Τα νόµιµα συµφέροντα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διασφαλίζονται εάν ένα ή περισσότερα από τα
συµφέροντα αυτά επηρεάζονται δυσµενώς χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη να διατηρηθεί µία λογική
ισορροπία µεταξύ όλων αυτών ή η ανάγκη για αναλογικότητα µεταξύ του σκοπού του σχετικού όρου και του
αποτελέσµατος της εφαρµογής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
Άρθρο 3
Ο κάτοχος
1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κατόχου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 14 του βασικού
κανονισµού, όπως διευκρινίζονται στον παρόντα κανονισµό, εκτός από το δικαίωµα καταβολής της δίκαιης αµοιβής
η οποία µπορεί ήδη να προσδιοριστεί ποσοτικά, που αναφέρεται στο άρθρο 5, δεν µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο µεταβίβασης σε άλλους. Ωστόσο, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
που αφορούν τη µεταβίβαση του κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του βασικού κανονισµού.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να τα επικαλεστούν οι κάτοχοι είτε µεµονωµένα
είτε συλλογικά µαζί µε άλλους κατόχους είτε µέσω οργάνωσης κατόχων µε έδρα την Κοινότητα σε κοινοτικό,
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η οργάνωση κατόχων µπορεί να ενεργήσει µόνο για τα µέλη της και µόνο
για τα µέλη εκείνα που έχουν δώσει γραπτώς σχετική εντολή στην οργάνωση. Ενεργεί µέσω ενός ή περισσοτέρων
εκπροσώπων της ή µέσω ελεγκτών εξουσιοδοτηµένων από αυτή εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών.
3. Ο εκπρόσωπος του κατόχου ή της οργάνωσης κατόχων καθώς και ένας εξουσιοδοτηµένος ελεγκτής θα πρέπει:
α) να είναι κάτοικος ή να έχει την έδρα του ή κάποιο γραφείο µέσα στην επικράτεια της Κοινότητας και β) να είναι
εξουσιοδοτηµένος από τον κάτοχο ή από την οργάνωση γραπτώς και γ) να παρέχει στοιχεία σχετικά µε τους όρους
που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β), είτε αναφερόµενος σε σχετικές πληροφορίες που δηµοσιεύονται από τους
κατόχους ή κοινοποιούνται από αυτούς σε οργανώσεις καλλιεργητών, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και να
παρουσιάζει, όποτε του ζητηθεί, αντίγραφο της γραπτής άδειας που αναφέρεται στο στοιχείο β), σε οποιονδήποτε
καλλιεργητή έναντι του οποίου επικαλείται τα δικαιώµατα αυτά.
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Άρθρο 4
Ο καλλιεργητής
1. Η άδεια και οι υποχρεώσεις του καλλιεργητή που απορρέουν από το άρθρο 14 του βασικού κανονισµού, και
όπως διευκρινίζονται από τον παρόντα κανονισµό ή από τις διατάξεις που εγκρίθηκαν σε εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο µεταβίβασης σε τρίτους. Ωστόσο, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης του
καλλιεργητή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την υποχρέωση καταβολής της δίκαιης αµοιβής που
αναφέρεται στο άρθρο 5, έχει γίνει άλλη συµφωνία κατά τη µεταβίβαση της εκµετάλλευσης. Η µεταβίβαση της
άδειας και των υποχρεώσεων ισχύει από τη στιγµή έναρξης ισχύος της µεταβίβασης της εκµετάλλευσης.
2. Η «εκµετάλλευση του καλλιεργητή» µε την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά οποιαδήποτε εκµετάλλευση ή µέρος αυτής, την οποία όντως ο
καλλιεργητής εκµεταλλεύεται για καλλιέργεια φυτών, είτε είναι δικής του ιδιοκτησίας είτε η διαχείρισή της γίνεται
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπ' ευθύνη του και για λογαριασµό του, ειδικότερα στην περίπτωση εκµίσθωσης. Η
διάθεση µιας εκµετάλλευσης ή µέρους αυτής προς εκµετάλλευση από άλλους θεωρείται ως µεταβίβαση µε την
έννοια της παραγράφου 1.
3. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία ανήκει η εν λόγω εκµετάλλευση τη στιγµή κατά την οποία απαιτείται η
εκπλήρωση µίας υποχρέωσης, θεωρούνται ως οι καλλιεργητές, εκτός αν µπορούν να αποδείξουν ότι κάποιο άλλο
πρόσωπο είναι ο καλλιεργητής, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να εκπληρώσει την υποχρέωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ
Άρθρο 5
Ύψος της αµοιβής
1. Το ύψος της δίκαιης αµοιβής που θα πρέπει να καταβληθεί στον κάτοχο βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3
τέταρτη περίπτωση του βασικού κανονισµού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο σύµβασης µεταξύ του κατόχου και
του ενδιαφερόµενου καλλιεργητή.
2. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί ή δεν ισχύει µια τέτοια σύµβαση, το ύψος της αµοιβής θα είναι αισθητά
χαµηλότερο από το ποσό που καταβάλλεται για τη, βάσει αδείας, παραγωγή πολλαπλασιασµού υλικού της
κατώτερης κατηγορίας που πληροί τις προϋποθέσεις για επίσηµη πιστοποίηση, της ίδιας ποικιλίας στην ίδια
περιοχή.
Εάν δεν έχει γίνει, βάσει αδείας, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της συγκεκριµένης ποικιλίας στην περιοχή
όπου βρίσκεται η εκµετάλλευση του καλλιεργητή και εάν το επίπεδο για το προαναφερθέν ποσό δεν είναι ενιαίο σε
ολόκληρη την Κοινότητα, η αµοιβή θα πρέπει να είναι αισθητά χαµηλότερη από το ποσό που κανονικά
συµπεριλαµβάνεται, για τον ανωτέρω σκοπό, στην τιµή στην οποία πωλείται πολλαπλασιαστικό υλικό της
κατώτερης κατηγορίας που πληροί τις προϋποθέσεις για επίσηµη πιστοποίηση αυτής της ποικιλίας στη
συγκεκριµένη περιοχή, αρκεί να µην είναι υψηλότερη από το προαναφερθέν ποσό που καταβάλλεται στην περιοχή
στην οποία παράγεται το πολλαπλασιαστικό υλικό.
3. Το ύψος της αµοιβής θεωρείται ότι είναι αισθητά χαµηλότερο, κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3
τέταρτη περίπτωση του βασικού κανονισµού, όπως διευκρινίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, εάν δεν υπερβαίνει
το ύψος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ή τη σταθεροποίηση, ως οικονοµικού παράγοντα που καθορίζει το
βαθµό στον οποίο χρησιµοποιείται η παρέκκλιση, µιας λογικά ισόρροπης σχέσης µεταξύ της χρήσης του
πολλαπλασιαστικού υλικού για το οποίο χορηγείται άδεια και της φύτευσης του προϊόντος της συγκοµιδής των
σχετικών ποικιλιών που καλύπτονται από κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών. Η σχέση αυτή θεωρείται ως
λογικά ισόρροπη εάν εξασφαλίζει ότι ο κάτοχος λαµβάνει, γενικά, δίκαιη αποζηµίωση για τη συνολική χρήση της
ποικιλίας του.
Άρθρο 6
Ατοµική υποχρέωση πληρωµής
1. Με κάθε επιφύλαξη ως προς τις διατάξεις της παραγράφου 2, η ατοµική υποχρέωση του καλλιεργητή να
καταβάλει τη δίκαιη αµοιβή ισχύει από τη στιγµή που αυτός όντως χρησιµοποιεί το προϊόν της συγκοµιδής για
πολλαπλασιαστικούς σκοπούς στον αγρό.
Ο κάτοχος µπορεί να προσδιορίσει τα στοιχεία και τον τρόπο πληρωµής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να προσδιορίσει
ηµέρα πληρωµής νωρίτερα από την ηµέρα κατά την οποία ξεκινά η ισχύς της υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση παραχώρησης ενός κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών βάσει του άρθρου 116 του
βασικού κανονισµού, η ατοµική υποχρέωση ενός καλλιεργητή που δικαιούται να επικαλεστεί τις διατάξεις του
άρθρου 116 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση του βασικού κανονισµού θα αρχίσει να ισχύει από τη στιγµή που
αυτός θα κάνει χρήση του προϊόντος της συγκοµιδής για πολλαπλασιαστικούς σκοπούς στον αγρό µετά τις 30
Ιουνίου 2001.
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Άρθρο 7
Μικροκαλλιεργητές
1. Έκταση στην οποία καλλιεργούνται φυτά µε την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του βασικού
κανονισµού θα πρέπει να είναι η έκταση µε τακτική καλλιέργεια και συγκοµιδή. Ειδικότερα, δασικές εκτάσεις,
µόνιµοι βοσκότοποι για διάρκεια άνω των πέντε ετών, µόνιµες φυσικές πράσινες εκτάσεις και παρόµοιες
περιπτώσεις, όπως έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών, δεν
θα πρέπει να θεωρούνται ως καλλιεργούµενες εκτάσεις.
2. Εκτάσεις της εκµετάλλευσης του καλλιεργητή στις οποίες υπήρχαν καλλιέργειες αλλά εν τω µεταξύ ετέθησαν
στο σύστηµα προσωρινής ή µόνιµης παύσης καλλιέργειας κατά την περίοδο εµπορίας που αρχίζει την 1η Ιουλίου
και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους («περίοδος εµπορίας»), στην οποία πρέπει να
γίνει η καταβολή της αµοιβής, θεωρούνται ως εκτάσεις οι οποίες εξακολουθούν να καλλιεργούνται εφόσον
χορηγούνται από την Κοινότητα ή από κάποιο κράτος µέλος επιδοτήσεις ή αντισταθµιστικές πληρωµές για την εν
λόγω παύση καλλιέργειας.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση πρώτο εδάφιο του βασικού
κανονισµού, ως µικροκαλλιεργητές στην περίπτωση άλλων φυτικών ειδών (άρθρο 14 παράγραφος 3 τρίτη
περίπτωση δεύτερο εδάφιο του βασικού κανονισµού) θεωρούνται οι καλλιεργητές οι οποίοι:
α) στην περίπτωση των κτηνοτροφικών φυτών που εµπίπτουν σε αυτή την τελευταία διάταξη, ανεξάρτητα από την
έκταση στην οποία καλλιεργούν φυτά εκτός των κτηνοτροφικών φυτών, δεν καλλιεργούν τα κτηνοτροφικά αυτά
φυτά για διάστηµα µικρότερο από πέντε έτη σε έκταση µεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την παραγωγή 92
τόνων σιτηρών ανά συγκοµιδή 7 β) στην περίπτωση της καλλιέργειας πατάτας, ανεξάρτητα από την έκταση
καλλιεργειών άλλων εκτός της πατάτας, εκείνοι οι οποίοι δεν καλλιεργούν πατάτες σε έκταση µεγαλύτερη από
εκείνη που απαιτείται για την παραγωγή 185 τόνων πατάτας ανά συγκοµιδή.
4. Ο υπολογισµός των εκτάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 θα πρέπει να γίνεται, για την
επικράτεια κάθε κράτους µέλους,
- στην περίπτωση φυτικών ειδών στα οποία εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συµβουλίου (1),
και στην περίπτωση κτηνοτροφικών φυτών άλλων από αυτά πυο εµπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού,
και ιδίως τα άρθρα 3 και 4 ή σύµφωνα µε τις διατάξεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισµού αυτού και στην περίπτωση των γεωµήλων, βάσει της µέσης απόδοσης ανά εκτάριο στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος,
σύµφωνα µε τις στατιστικές πληροφορίες που χορηγούνται βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του
Συµβουλίου (2) όσον αφορά τις στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε προϊόντα
καλλιέργειας εκτός των σιτηρών.
5. Ένας καλλιεργητής που ισχυρίζεται ότι είναι «µικροκαλλιεργητής», σε περίπτωση διαφωνίας, θα πρέπει να
παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές αυτής της κατηγορίας.
Ωστόσο, οι προδιαγραφές για ένα «µικροπαραγωγό» µε την έννοια του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 δεν ισχύουν για το σκοπό αυτό εκτός και αν ο κάτοχος συµφωνήσει περί του
αντιθέτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Άρθρο 8
Πληροφόρηση από τον καλλιεργητή
1. Οι λεπτοµέρειες των σχετικών πληροφοριών που θα πρέπει να παράσχει ο καλλιεργητής προς τον κάτοχο βάσει
του άρθρου 14 παράγραφος 3 έκτη περίπτωση του βασικού κανονισµού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
σύµβασης µεταξύ του κατόχου και του ενδιαφερόµενου καλλιεργητή.
2. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί ή δεν ισχύει µία τέτοια σύµβαση, µε κάθε επιφύλαξη ως προς τις
απαιτήσεις πληροφόρησης που απορρέουν από άλλη κοινοτική νοµοθεσία ή από τη νοµοθεσία κρατών µελών, µετά
από αίτηση του κατόχου, ο καλλιεργητής θα πρέπει να παράσχει στον κάτοχο ορισµένες χρήσιµες πληροφορίες.
Χρήσιµα θεωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνοµα του καλλιεργητή, ο τόπος διαµονής του και η διεύθυνση της εκµετάλλευσής του 7 β) το αν ο
καλλιεργητής έχει χρησιµοποιήσει το προϊόν συγκοµιδής που ανήκει σε µία ή περισσότερες ποικιλίες του κατόχου,
για φύτευση στον αγρό ή στους αγρούς της εκµετάλλευσής του 7 γ) εάν ο καλλιεργητής έχει χρησιµοποιήσει τέτοιο
υλικό, η ποσότητα του προϊόντος της συγκοµιδής που ανήκει στη συγκεκριµένη ποικιλία ή ποικιλίες, που
χρησιµοποιήθηκαν από τον καλλιεργητή σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού 7 δ) υπό
τον ίδιο όρο, το όνοµα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που παρείχαν κάποια υπηρεσία
µεταποίησης του σχετικού προϊόντος συγκοµιδής για τον καλλιεργητή προς φύτευση 7 ε) εάν οι πληροφορίες που
θα ληφθούν βάσει των στοιχείων β), γ) ή δ) δεν µπορούν να επιβεβαιωθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14, η ποσότητα του βάσει αδείας πολλαπλασιαστικού υλικού των εν λόγω ποικιλιών που χρησιµοποιήθηκε καθώς
και το όνοµα και η διεύθυνση του προµηθευτή ή των προµηθευτών αυτού και στ) σε περίπτωση που ο καλλιεργητής
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επικαλεστεί τις διατάξεις του άρθρου 116 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση του βασικού κανονισµού, εάν έχει ήδη
χρησιµοποιήσει την εν λόγω ποικιλία για τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του
βασικού κανονισµού, χωρίς πληρωµή αµοιβής, και αν ναι, από πότε.
3. Οι πληροφορίες που θα δοθούν βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία β), γ), δ) και ε) πρέπει να αναφέρονται στην
τρέχουσα περίοδο εµπορίας και σε µία ή περισσότερες από τις τρεις προηγούµενες περιόδους εµπορίας για τις
οποίες ο κάτοχος δεν έχει ήδη κάνει προηγούµενη αίτηση πληροφοριών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
παραγράφους 4 ή 5.
Ωστόσο, η πρώτη περίοδος εµπορίας στην οποία θα αναφέρονται οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι η περίοδος
κατά την οποία έγινε η πρώτη αίτηση πληροφοριών σχετικά µε την εν λόγω ποικιλία ή ποικιλίες και τον εν λόγω
καλλιεργητή, µε την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος θα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα φροντίζοντας ώστε ο
καλλιεργητής, κατά την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας ή των ποικιλιών πριν ή κατά τη
στιγµή εκείνη, να είναι ενήµερος τουλάχιστον σχετικά µε την κατάθεση της αίτησης για την παραχώρηση
κοινοτικού δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών ή σχετικά µε την παραχώρηση ενός τέτοιου δικαιώµατος αλλά και
σχετικά µε τις συνθήκες που αφορούν τη χρήση αυτού του πολλαπλασιαστικού υλικού.
Στην περίπτωση ποικιλιών που εµπίπτουν στις διατάξεις τους άρθρου 116 του βασικού κανονισµού και όσον αφορά
τους καλλιεργητές που δικαιούνται να επικαλούνται τις διατάξεις του άρθρου 116 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο
του βασικού κανονισµού, η πρώτη περίοδος εµπορίας θα είναι το 2001/02.
4. Στην αίτησή του, ο κάτοχος θα πρέπει να δηλώνει το όνοµα και τη διεύθυνσή του, την ποικιλία ή τις ποικιλίες για
τις οποίες ενδιαφέρεται να λάβει πληροφορίες, και θα πρέπει να κάνει αναφορά στο/στα σχετικό(ά) κοινοτικό(ά)
δικαίωµα(τα) επί φυτικών ποικιλιών. Αν ζητηθεί από τον καλλιεργητή, η αίτηση θα πρέπει να γίνει γραπτώς και να
παρουσιαστεί απόδειξη της κατοχής. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, η αίτηση θα πρέπει να
γίνεται απευθείας στον ενδιαφερόµενο καλλιεργητή.
5. Αίτηση η οποία δεν έχει γίνει απευθείας στον ενδιαφερόµενο καλλιεργητή θεωρείται ότι είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις της παραγράφου 4 τρίτη πρόταση, εφόσον αποστέλλεται στον καλλιεργητή µέσω των ακόλουθων φορέων
ή προσώπων, µε αντίστοιχη προηγούµενη συµφωνία:
- οργανώσεις καλλιεργητών ή συνεταιρισµοί, για όλους τους καλλιεργητές που είναι µέλη τέτοιων οργανώσεων ή
συνεταιρισµών,
- µεταποιητές για όλους τους καλλιεργητές στους οποίους οι πρώτοι έχουν παράσχει υπηρεσίες µεταποίησης του εν
λόγω προϊόντος συγκοµιδής για καλλιέργεια, στην τρέχουσα περίοδο εµπορίας και κατά τις τρεις προηγούµενες
περιόδους εµπορίας, µε έναρξη την περίοδο εµπορίας που ορίζεται στην παράγραφο 3,
- προµηθευτές βάσει αδείας πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών του κατόχου, για όλους τους καλλιεργητές στους
οποίους οι πρώτοι έχουν προµηθεύσει τέτοιο πολλαπλασιαστικό υλικό κατά την τρέχουσα περίοδο εµπορίας και
κατά τις τρεις προηγούµενες περιόδους εµπορίας, µε έναρξη την περίοδο εµπορίας που ορίζεται στην παράγραφο 3.
6. Για αιτήσεις που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεν απαιτείται ο προσδιορισµός
συγκεκριµένων καλλιεργητών. Οι οργανώσεις, συνεταιρισµοί, µεταποιητές ή προµηθευτές µπορούν να λάβουν
εξουσιοδότηση από τους ενδιαφερόµενους καλλιεργητές προκειµένου να προωθήσουν τις απαιτούµενες
πληροφορίες στον κάτοχο.
Άρθρο 9
Πληροφόρηση από το µεταποιητή
1. Οι λεπτοµέρειες των χρήσιµων πληροφοριών που θα πρέπει να παράσχει ο µεταποιητής στον κάτοχο βάσει του
άρθρου 14 παράγραφος 3 έκτη περίπτωση του βασικού κανονισµού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο σύµβασης
µεταξύ του κατόχου και του ενδιαφερόµενου µεταποιητή.
2. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί ή δεν ισχύει µία τέτοια σύµβαση, µε κάθε επιφύλαξη ως προς τις
απαιτήσεις πληροφόρησης που απορρέουν από άλλη κοινοτική νοµοθεσία ή από τη νοµοθεσία κρατών µελών, µετά
από αίτηση του κατόχου, ο µεταποιητής θα πρέπει να παράσχει χρήσιµες πληροφορίες στον κάτοχο. Χρήσιµα
θεωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνοµα του µεταποιητή, ο τόπος διαµονής του και το επίσηµο όνοµα και η διεύθυνση της επιχείρησής του 7 β)
το αν ο µεταποιητής έχει παράσχει υπηρεσίες µεταποίησης του προϊόντος συγκοµιδής που ανήκει σε µία ή
περισσότερες ποικιλίες του κατόχου για καλλιέργεια, όπου η ποικιλία ή οι ποικιλίες δηλώθηκαν ή έγιναν γνωστές
στον µεταποιητή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 7 γ) εάν ο µεταποιητής έχει παράσχει τέτοια υπηρεσία, η ποσότητα
του προϊόντος συγκοµιδής που ανήκει στη συγκεκριµένη ποικιλία ή ποικιλίες, που µεταποιήθηκαν για καλλιέργεια
από τον µεταποιητή, καθώς και η συνολική ποσότητα που προέκυψε από τη µεταποίηση αυτή 7 δ) οι ηµεροµηνίες
και οι τόποι όπου πραγµατοποιήθηκε η µεταποίηση που αναφέρεται στο στοχείο γ) 7 ε) το όνοµα και η διεύθυνση
του προσώπου ή των προσώπων στους οποίους παρείχε την υπηρεσία µεταποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο γ)
καθώς και τις σχετικές ποσότητες.
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3. Οι πληροφορίες που θα δοθούν βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία β), γ), δ) και ε) θα πρέπει να αναφέρονται στην
τρέχουσα περίοδο εµπορίας και σε µια ή περισσότερες από τις τρεις προηγούµενες περιόδους εµπορίας για τις
οποίες ο κάτοχος δεν έχει ήδη κάνει προηγούµενη αίτηση πληροφοριών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
παραγράφους 4 ή 5. Ωστόσο, η πρώτη περίοδος εµπορίας στην οποία θα αναφέρονται οι πληροφορίες θα πρέπει να
είναι εκείνη κατά την οποία έγινε η πρώτη αίτηση πληροφοριών σχετικά µε την εν λόγω ποικιλία ή ποικιλίες και τον
εν λόγω µεταποιητή.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 ισχύουν τηρουµένων των αναλογιών.
5. Αίτηση η οποία δεν έχει γίνει απευθείας στον ενδιαφερόµενο µεταποιητή θεωρείται ότι είναι σύµφωνη µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 4 τρίτη πρόταση, εφόσον αποστέλλεται στο µεταποιητή µέσω των ακόλουθων
φορέων ή προσώπων, µε αντίστοιχη προηγούµενη συµφωνία:
- οργανώσεις µεταποιητών στην Κοινότητα, οι οποίες λειτουργούν σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, για όλους τους µεταποιητές που είναι µέλη ή εκπροσωπούνται από τέτοιες οργανώσεις,
- καλλιεργητές, για όλους τους µεταποιητές που έχουν παράσχει υπηρεσίες µεταποίησης του σχετικού προϊόντος
συγκοµιδής στους καλλιεργητές αυτούς για καλλιέργεια, κατά την τρέχουσα περίοδο εµπορίας και κατά τις τρεις
προηγούµενες περιόδους εµπορίας, µε έναρξη την περίοδο εµπορίας που ορίζεται στην παράγραφο 3.
6. Για αιτήσεις που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, δεν απαιτείται ο προσδιορισµός
συγκεκριµένων µεταποιητών. Οι οργανώσεις καλλιεργητών µπορούν να λάβουν εξουσιοδότηση από τους
ενδιαφερόµενους µεταποιητές προκειµένου να προωθήσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες στον κάτοχο.
Άρθρο 10
Πληροφόρηση από τον κάτοχο
1. Οι λεπτοµέρειες των πληροφοριών που θα πρέπει να παράσχει ο κάτοχος προς τον καλλιεργητή βάσει του
άρθρου 14 παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση του βασικού κανονισµού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο σύµβασης
µεταξύ του καλλιεργητή και του ενδιαφερόµενου κατόχου.
2. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί ή δεν ισχύει µία τέτοια σύµβαση, µε κάθε επιφύλαξη ως προς τις
απαιτήσεις πληροφόρησης που απορρέουν από άλλη κοινοτική νοµοθεσία ή από τη νοµοθεσία κρατών µελών, µετά
από αίτηση του καλλιεργητή από τον οποίο ο κάτοχος ζητά την καταβολή της αµοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 5,
ο κάτοχος θα πρέπει να παράσχει χρήσιµες πληροφορίες στον καλλιεργητή. Χρήσιµα θεωρούνται τα ακόλουθα
στοιχεία:
- το ποσό που καταβάλλεται για την, βάσει αδείας, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της κατώτερης
κατηγορίας που πληροί τις προϋποθέσεις για επίσηµη πιστοποίηση, της ίδιας ποικιλίας στην περιοχή όπου
βρίσκεται η εκµετάλλευση του καλλιεργητή ή - εάν δεν έχει γίνει βάσει αδείας παραγωγή πολλαπλασιαστικού
υλικού της συγκεκριµένης ποικιλίας στην περιοχή όπου βρίσκεται η εκµετάλλευση του καλλιεργητή και εάν το
επίπεδο για το προαναφερθέν ποσό δεν είναι ενιαίο σε ολόκληρη την Κοινότητα, το ποσό που κανονικά
συµπεριλαµβάνεται, για τον ανωτέρω σκοπό, στην τιµή στην οποία πωλείται πολλαπλασιαστικό υλικό της
κατώτερης κατηγορίας που πληροί τις προϋποθέσεις για επίσηµη πιστοποίηση αυτής της ποικιλίας στη
συγκεκριµένη περιοχή, καθώς και το προαναφερθέν ποσό που καταβάλλεται στην περιοχή στην οποία παράγεται το
πολλαπλασιαστικό υλικό.
Άρθρο 11
Πληροφόρηση από επίσηµους φορείς
1. Η αίτηση που απευθύνει ο κάτοχος σε έναν επίσηµο φορέα για τη χορήγηση πληροφοριών που αφορούν αυτή
καθαυτή τη χρήση του υλικού, µέσω καλλιέργειας, συγκεκριµένων φυτικών ειδών ή ποικιλιών, ή που αφορούν τα
αποτελέσµατα µιας τέτοιας χρήσης, θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Στην αίτηση αυτή, ο κάτοχος θα πρέπει να
δηλώνει το όνοµα και τη διεύθυνσή του, την ποικιλία ή τις ποικιλίες για τις οποίες ενδιαφέρεται να λάβει
πληροφορίες καθώς και τον τύπο πληροφορίας που ζητά. Θα πρέπει επίσης να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία της
κατοχής του.
2. Ο επίσηµος φορέας µπορεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, να µην χορηγήσει τις ζητούµενες
πληροφορίες µόνον εφόσον:
- δεν εµπλέκεται στην παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής,
- δεν επιτρέπεται, βάσει των κοινοτικών κανόνων ή των κανόνων των κρατών µελών που ρυθµίζουν τη γενική
διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επίσηµων φορέων να παρέχουν τέτοιες
πληροφορίες στους κατόχους,
- είναι η διακριτική του ευχέρεια, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία των κρατών µελών βάσει
της οποίας έχουν συλλεγεί οι πληροφορίες, να µην χορηγήσει τέτοιες πληροφορίες,
- οι ζητούµενες πληροφορίες δεν είναι ή δεν είναι πλέον διαθέσιµες,
- τέτοιου είδους πληροφορίες δεν µπορούν να ληφθούν µέσω της άσκησης των συνήθων καθηκόντων που επίσηµου
φορέα,
- τέτοιου είδους πληροφορίες µπορούν να ληφθούν µόνο µε πρόσθετο βάρος εργασίας ή κόστος,
- τέτοιου είδους πληροφορίες αφορούν ειδικά υλικό το οποίο δεν ανήκει στις ποικιλίες του κατόχου.
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Οι ενδιαφερόµενοι επίσηµοι φορείς θα πρέπει να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
ασκούν τη διακριτική ευχέρεια που αναφέρεται στην τρίτη περίπτωση ανωτέρω.
3. Κατά την παροχή πληροφοριών, ο επίσηµος φορέας δεν θα πρέπει να κάνει διακρίσεις µεταξύ των κατόχων. Ο
επίσηµος φορέας µπορεί να χορηγήσει τις ζητούµενες πληροφορίες διαθέτοντας στον κάτοχο αντίγραφα εγγράφων
που περιέχουν πληροφορίες συµπληρωµατικές προς αυτές που αφορούν το υλικό που ανήκει στις ποικιλίες του
κατόχου, µε την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε πιθανότητα εντοπισµού ατόµων που προστατεύονται βάσει των
διατάξεων του άρθρου 12 έχει αποκλειστεί.
4. Εάν κάποιος επίσηµος φορέας αποφασίσει να µην χορηγήσει τις ζητούµενες πληροφορίες, θα πρέπει να
πληροφορήσει τον αιτούντα κάτοχο γραπτώς και να δηλώσει τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 12
Προστασία προσωπικών στοιχείων
1. Οποιοδήποτε πρόσωπο περέχει ή λαµβάνει πληροφορίες βάσει των διατάξεων των άρθρων 8, 9, 10 ή 11
υπόκειται, όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, στις διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας των
κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των ατόµων απέναντι στην εξέταση και την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσωπικών του στοχείων.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαµβάνει πληροφορίες βάσει των άρθρων 8, 9, 10 ή 11 δεν θα πρέπει, χωρίς προηγούµενη
συγκατάθεση του προσώπου που έχει παράσχει τις πληροφορίες, να µεταφέρει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε
άλλο πρόσωπο ούτε να τη χρησιµοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό παρά µόνο για την άσκηση του κοινοτικού
δικαιώµατος επί φυτικών ποικιλιών ή για τη χρήση της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 14 του βασικού
κανονισµού, αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις σε περίπτωση µεταποίησης έξω από την εκµετάλλευση του καλλιεργητή
1. Με την επιφύλαξη των περιορισµών τους οποίους τα κράτη µέλη µπορεί να έχουν θεσπίσει βάσει του άρθρου 14
παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο του βασικού κανονισµού, το προϊόν συγκοµιδής µιας ποικιλίας που καλύπτεται από
ένα κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικών ποικιλιών δεν θα πρέπει, χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κατόχου, να
µετακινηθεί από την εκµετάλλευση στην οποία αποκτήθηκε, µε σκοπό τη µεταποίηση για καλλιέργεια, εκτός εάν ο
καλλιεργητής α) έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει την ταυτότητα του προϊόντος που εισάγεται για
µεταποίηση µε το προϊόν που προκύπτει από τη µεταποίηση και β) έχει φροντίσει ώστε η µεταποίηση να
πραγµατοποιηθεί από έναν µεταποιητή για την παροχή υπηρεσιών µεταποίησης του προϊόντος συγκοµιδής προς
καλλιέργεια, ο οποίος:
- είτε είναι εγγεγραµµένος σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους η οποία έχει θεσπιστεί µε
γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, είτε έχει αναλάβει απέναντι στον καλλιεργητή την υποχρέωση, όσον αφορά τις
ποικιλίες που καλύπτονται από κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικών ποικιλιών, να γνωστοποιήσει τη δραστηριότητα
αυτή στον αρµόδιο φορέα που έχει δηµιουργηθεί οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί στο κράτος µέλος για το σκοπό αυτό είτε
από έναν επίσηµο φορέα είτε από οργάνωση κατόχων, καλλιεργητών ή µεταποιητών, για µετέπειτα εγγραφή στον
κατάλογο που έχει καταρτιστεί από τον εν λόγω αρµόδιο φορέα και - έχει αναλάβει απέναντι στον καλλιεργητή την
υποχρέωση να λάβει επίσης τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει την ταυτότητα του προϊόντος που
εισάγεται από τον καλλιεργητή προς µεταποίηση µε το προϊόν που θα προκύψει από την µεταποίηση.
2. Για την καταγραφή των µεταποιητών σε κατάλογο όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίσουν προδιαγραφές των προσόντων που θα πρέπει να καλύπτουν οι µεταποιητές.
3. Τα µητρώα και οι κατάλογοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να διατίθενται
σε οργανώσεις κατόχων, καλλιεργητών και µεταποιητών αντίστοιχα.
4. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να καταρτιστούν το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ
Άρθρο 14
Παρακολούθηση των καλλιεργητών
1. Για την εκ µέρους του κατόχου παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του
βασικού κανονισµού, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα κανονισµό, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του καλλιεργητή, ο καλλιεργητής θα πρέπει, µετά από αίτηση του κατόχου:
α) να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τις πληροφορίες που χορηγεί βάσει του άρθρου 8, µε
παρουσίαση των διαθέσιµων σχετικών εγγραφων όπως τιµολόγια, χρησιµοποιούµενες επισηµάνσεις ή οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο µέσο όπως αυτό που απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) σχετικά µε:
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- την παροχή υπηρεσιών µεταποίησης του προϊόντος συγκοµιδής µίας ποικιλίας του κατόχου προς καλλιέργεια, από
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή - στην περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε), την προµήθεια
πολλαπλασιαστικού υλικού µίας ποικιλίας του κατόχου,
ή µέσω της επίδειξης της γης ή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 7 β) να παρέχει τις αποδείξεις που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 ή 7 παράγραφος 5 ή να προσφέρει πρόσβαση σ' αυτές.
2. Με την επιφύλαξη άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας ή νοµοθεσίας των κρατών µελών, οι καλλιεργητές καλούνται να
διατηρούν κάθε σχετικό έγγραφο ή µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα
που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, µε την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των χρησιµοποιούµενων
επισηµάνσεων, οι πληροφορίες που χορηγούνται από τον κάτοχο βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
περιελάµβαναν συµβουλή για τη διατήρηση της επισήµανσης του παρασχεθέντος πολλαπλασιαστικού υλικού.
Άρθρο 15
Παρακολούθηση των µεταποιητών
1. Για την εκ µέρους του κατόχου παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 14 του
βασικού κανονισµού, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα κανονισµό, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του µεταποιητή, ο µεταποιητής θα πρέπει, µετά από αίτηση του κατόχου, να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που να
στηρίζουν τις πληροφορίες που χορηγεί βάσει του άρθρου 9, µε την παρουσίαση των διαθέσιµων σχετικών
εγγράφων, όπως: τιµολόγια, µέσα κατάλληλα για την αναγνώριση του υλικού, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
µέσο, όπως αυτό που απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1, στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση, ή δείγµατα
µεταποιηµένου υλικού, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών µεταποίησης του προϊόντος συγκοµιδής µιας ποικιλίας
του κατόχου προς τους καλλιεργητές για καλλιέργεια, ή µέσω της επίδειξης της µεταποίησης ή των εγκαταστάσεων
αποθήκευσης.
2. Με την επιφύλαξη άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας ή νοµοθεσίας των κρατών µελών, οι µεταποιητές καλούνται να
διατηρούν κάθε σχετικό έγγραφο ή µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο1 τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα
που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.
Άρθρο 16
Τρόπος παρακολούθησης
1. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται από τον κάτοχο. Μπορεί να φροντίσει ώστε να εξασφαλίσει βοήθεια από
οργανώσεις καλλιεργητών, µεταποιητές, συνεταιρισµούς ή άλλους κύκλους της γεωργικής κοινότητας.
2. Οι όροι που αφορούν τον τρόπο παρακολούθησης και που καθορίζονται σε συµφωνίες µεταξύ οργανώσεων
κατόχων και καλλιεργητών ή µεταποιητών µε έδρα την Κοινότητα σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο αντίστοιχα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως κατευθυντήριες γραµµές, εφόσον οι συµφωνίες αυτές έχουν
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή γραπτώς από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των σχετικών οργανώσεων και έχουν
δηµοσιευτεί στην «επίσηµη εφηµερίδα» που εκδίδεται από το γραφείο φυτικών ποικιλιών της Κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 17
Παραβίαση
Ο κάτοχος µπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώµατα που απορρέουν από το κοινοτικό δικαίωµα επί φυτικών ποικιλιών
έναντι οποιουδήποτε προσώπου παραβαίνει οποιουσδήποτε από τους όρους ή τους περιορισµούς που αφορούν την
παρέκκλιση βάσει του άρθρου 14 του βασικού κανονισµού, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 18
Ειδικές αξιώσεις αστικού δικαίου
1. Το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 17 µπορεί να διωχθεί δικαστικώς από τον κάτοχο προκειµένου να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, όπως αυτές
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό.
2. Εάν κάποιο τέτοιο πρόσωπο επανειληµµένως και σκοπίµως δεν συµµορφώνεται µε την υποχρέωση που απορρέει
βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3, τέταρτη περίπτωση του βασικού κανονισµού, σχετικά µε µία ή περισσότερες
ποικιλίες του ίδιου κατόχου, η ευθύνη αποζηµίωσης του κατόχου για οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία βάσει του
άρθρου 94 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα συνολικό ποσό, το
οποίο υπολογίζεται βάσει του τετραπλάσιου του µέσου ποσού που καταβάλλεται για τη, βάσει αδείας, παραγωγή
αντίστοιχης ποσότητας πολλαπλασιαστικού υλικού προστατευόµενων ποικιλιών του συγκεκριµένου φυτικού είδους
στην ίδια περιοχή, µε την επιφύλαξη αποζηµίωσης οποιασδήποτε µεγαλύτερης ζηµίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
Μέλος της Επιτροπής
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