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ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε της την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, αν δεν καθοριστεί άλλη ημερομηνία σε κυρωμένη
συμφωνία αποχώρησης1, το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της
Ένωσης θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019, ώρα
00:00 Κεντρικής Ευρώπης («ημερομηνία αποχώρησης»)2. Εκείνη τη χρονική στιγμή το
Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλους τους δημιουργούς κατά
την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα
κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών (εφεξής, ο «βασικός κανονισμός»)
ορισμένες έννομες συνέπειες τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους εν όψει του ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδεχομένως θα συμπεριληφθούν
σε μια ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες
της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών θα παύσουν να ισχύουν ως
προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό θα έχει τις ακόλουθες, ιδίως, συνέπειες:


Όλα τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών τα οποία έχουν χορηγηθεί
σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στην επικράτεια
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Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.
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Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.





της Ένωσης, ανεξαρτήτως της προέλευσης του δημιουργού ή της έδρας των
γραφείων εξέτασης.
Τα γραφεία εξέτασης στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στον τεχνικό έλεγχο σχετικά με τη διατήρηση των υπό προστασία
ποικιλιών σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 του βασικού κανονισμού. Μετά τις 30
Μαρτίου 2019, οι τεχνικοί έλεγχοι θα διοργανώνονται από το ΚΓΦΠ σε γραφείο
εξέτασης που θα εδρεύει σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27.
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του βασικού κανονισμού, άτομα που δεν έχουν κατοικία ή
έδρα ή εγκατάσταση στο έδαφος της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν ως διάδικοι
ενώπιον του γραφείου μόνον εάν έχουν διορίσει αντίκλητο που έχει την κατοικία ή
την έδρα του ή εγκατάσταση στο έδαφος της ΕΕ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί
οι οποίοι έχουν σήμερα κατοικία ή έδρα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να
εξετάσουν το κατά πόσο είναι αναγκαίο να ορίσουν εγκαίρως αντίκλητο με σκοπό τη
συμμόρφωση με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
(ΚΓΦΠ)
Τα γραφεία εξέτασης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά με 864
βοτανικές ταξινομικές ομάδες. Για 678 από αυτές, δεν έχει εξουσιοδοτηθεί άλλο γραφείο
εξέτασης στην Ένωση. Το ΚΓΦΠ έχει λάβει αιτήσεις για 324 από τις προαναφερθείσες
678 φυτικές ταξινομικές ομάδες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της τεχνικής
εξέτασης για τις ποικιλίες που ανήκουν τις στις βοτανικές ταξινομικές ομάδες αυτές, το
ΚΓΦΠ έχει διοργανώσει μια διαδικασία («διαδικασία για τα νέα είδη») ώστε, το
αργότερο από τις 30 Μαρτίου 2019 και έπειτα, να διασφαλιστεί η εξουσιοδότηση
γραφείων εξέτασης στην Ένωση με σκοπό την κάλυψη τουλάχιστον του συνόλου των
324 βοτανικών ταξινομικών ομάδων για τις οποίες το ΚΓΦΠ έχει λάβει αίτηση για την
παροχή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας. Η διαδικασία έχει προχωρήσει
ικανοποιητικά και έξι γραφεία εξέτασης έχουν εξουσιοδοτηθεί στην Ένωση για 322 από
τα ως άνω είδη. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ορισμένων γραφείων να
προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές απαιτήσεις, οι δοκιμές ΔΟΣ για ορισμένα είδη
μπορούν να ξεκινήσουν μόνο τον Οκτώβριο του 2018 ή τον Ιανουάριο του 2019.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα γραφεία εξέτασης και τα είδη είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΚΓΦΠ4.
Προκειμένου να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, δυσκολίες κατά τη μετάβαση, το
ΚΓΦΠ θα σταματήσει να αναθέτει την τεχνική εξέταση ποικιλιών (άρθρο 55
παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού) στα γραφεία εξέτασης του Ηνωμένου
Βασιλείου, στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω εξέταση αναμένεται να συνεχιστεί και μετά
τις 29 Μαρτίου 2019.
Στον ιστότοπο της Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση «Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων»,
στην ενότητα «Φυτά» (Plants), παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τα
δικαιώματα ιδιοκτησίας επί φυτικών ποικιλιών5. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται
με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
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http://cpvo.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en
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