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1. Europejskie regulacje prawne dotyczące

ochrony prawnej roślin
1.1 Rozporządzenie Rady (WE) NR 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w
sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U.UE L z
dnia 1 września 1994 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3,
a także mając na uwadze, co następuje:
odmiany roślin stwarzają szczególne problemy w zakresie systemu ochrony praw
własności przemysłowej, który powinien być do nich stosowany;
systemy ochrony własności przemysłowej dla odmian roślin nie zostały zharmonizowane
na poziomie wspólnotowym i nadal są regulowane przez ustawodawstwa Państw
Członkowskich, które nie są jednolite;
1

Dz.U. C 244 z 28.9.1990, str. 1 i Dz.U. C 113 z 23.4.1993, str. 7.

2

Dz.U. C 305 z 23.11.1992, str. 55 i Dz.U. C 67 z 16.3.1992, str. 148.

3

Dz.U. C 60 z 8.3.1991, str. 45.
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w tych okolicznościach stosownym jest stworzenie wspólnotowego systemu, który,
współistniejąc z systemami krajowymi, dopuszcza przyznawanie praw własności
przemysłowej, ważnych na całym obszarze Wspólnoty;
jest stosowne, aby wdrażanie i stosowanie tego systemu wspólnotowego nie było
realizowane przez władze Państw Członkowskich, ale przez Wspólnotowy Urząd
posiadający osobowość prawną - "Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin";
system powinien uwzględniać rozwój technik hodowlanych, łącznie z biotechnologią; aby
pobudzać hodowlę i rozwój nowych odmian, należy poprawić ochronę dla wszystkich
hodowców roślin w porównaniu z obecną sytuacją, jednak bez nieuzasadnionego
ograniczenia dostępu do ochrony ogólnej lub w przypadku pewnych technik
hodowlanych;
odmiany wszystkich botanicznych rodzajów i gatunków powinny być przedmiotem
ochrony;
odmiany, które powinny być chronione muszą spełniać międzynarodowo uznane
wymagania, jak odrębność, wyrównanie, trwałość i nowość, a także muszą być oznaczone
określoną nazwą;
w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu należy przyjąć definicję odmiany
rośliny;
definicja ta nie ma na celu zmiany definicji ustanowionych w dziedzinie praw własności
intelektualnej, a w szczególności w dziedzinie patentu, ani nie wyłącza stosowania praw
regulujących ochronę produktów, łącznie z roślinami i materiałem roślinnym lub
procesów podlegających innym prawom własności przemysłowej;
jest jednak wysoce pożądane, aby w obu dziedzinach mieć wspólną definicję; dlatego
należy popierać stosowne wysiłki na płaszczyźnie międzynarodowej, aby ustalić taką
definicję;
w celu objęcia wspólnotowym systemem ochrony odmian roślin konieczna jest ocena
ważnych cech odmiany; jednakże właściwości nie muszą być związane z jej znaczeniem
gospodarczym;
w ramach systemu należy wyjaśnić, kogo dotyczy wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin, w pewnych przypadkach może ono dotyczyć nie jednej lecz, wielu osób
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łącznie; dlatego też konieczne jest formalne uregulowane uprawnienia do składania
wniosków;
w systemie powinno także zostać zdefiniowane wyrażenie "posiadacz" używane w
niniejszym rozporządzeniu; za każdym razem, gdy wyrażenie "posiadacz" bez dalszego
definiowania jest używane w niniejszym rozporządzeniu, włączając w art. 29 ust. 5,
należy rozumieć je jak w art. 13 ust. 1;
działanie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin powinno być jednolite na
obszarze Wspólnoty, transakcje handlowe wymagające zgody posiadacza muszą zostać
ściśle określone; zakres ochrony w porównaniu do większości systemów krajowych
powinien być rozszerzony na określony materiał odmiany, biorąc pod uwagę handel z
krajami spoza Wspólnoty, w których nie ma ochrony; natomiast wprowadzenie zasady
wyczerpania praw musi zapewnić, by ochrona nie była nadmierna;
w celu wspierania hodowli roślin, system potwierdza uznaną międzynarodową zasadę
wolnego dostępu do chronionych odmian w celu otrzymania z nich nowych odmian i
korzystania z tych odmian;
w niektórych przypadkach, kiedy nowa odmiana, chociaż odrębna, jest pochodną odmiany
macierzystej, powinna istnieć pewna formę zależności posiadacza odmiany macierzystej;
wykonanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin powinno zostać poddane
pewnym ograniczeniom ustanowionym w przepisach przyjętych w interesie publicznym;
obejmuje to ochronę produkcji rolnej; w tym celu, pod pewnymi warunkami, rolnicy
powinni zostać upoważnieni do używania materiału ze zbioru plonów do rozmnażania;
warunki te powinny zostać ustanowione na poziomie wspólnotowym;
w pewnych okolicznościach należy także umożliwić udzielenie licencji przymusowej w
celu zapewnienia ochrony interesu publicznego, co może obejmować konieczność
zaopatrywania rynku w materiał przedstawiający szczególne właściwości lub wspierania
dalszego prowadzenia hodowli ulepszonych odmian;
używanie określonych nazw odmian powinno być obowiązkowe;
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wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin powinno zasadniczo trwać co najmniej 25
lat, a w przypadku winorośli i gatunków drzew co najmniej 30 lat, inne powody jego
wygaśnięcia powinny zostać szczegółowo określone;
wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin jest przedmiotem prawa własności
posiadacza, a więc jego stosunek do niezharmonizowanych przepisów prawa Państw
Członkowskich, w szczególności prawa cywilnego, powinien zostać uregulowany
dotyczy to dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń oraz zapewnienia wykonania
prawdo wspólnotowego prawa ochrony odmian roślin;
konieczne jest zapewnienie, aby stosowanie zasad wspólnotowego systemu ochrony
odmian roślin nie było naruszone w wyniku obowiązywania innych systemów; w tym
celu konieczne jest ustanowienie określonych zasad zgodnych z istniejącymi
międzynarodowymi zobowiązaniami Państw Członkowskich, odnoszących się do innych
praw własności przemysłowej;
niezbędne jest zbadanie, czy i w jakim zakresie warunki ochrony udzielonej w innych
systemach własności przemysłowej, takich jak patenty, powinny zostać dostosowane lub
w inny sposób zmienione w celu zapewnienia ich spójności ze wspólnotowym systemem
ochrony odmian roślin; w tym celu, gdzie konieczne, powinny zostać ustanowione
odpowiednie zasady w dodatkowych przepisach prawa wspólnotowego;
obowiązki i kompetencje Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, włączając w to jego
Izby Odwoławcze, odnoszące się do przyznawania, pozbawiania lub badania praw do
odmian roślin oraz publikacji powinny, tak dalece jak to możliwe, wzorować się na
przepisach odnoszących się do podobnych systemów, włączając w to struktury i
regulamin Urzędu i, współpracę z Komisją i Państwami Członkowskimi, w szczególności
z Radą Administracyjną, uwzględniając Urzędy Badawcze w badaniu technicznym oraz
niezbędne środki budżetowe;
Urząd powinien wspomagać i nadzorować wymienioną wcześniej Radę Administracyjną,
w skład której wchodzą przedstawiciele Państw Członkowskich i Komisji;
Traktat nie przewiduje innej podstawy do wydania niniejszego rozporządzenia, niż
zawartą w art. 235;
niniejsze rozporządzenie uwzględnia istniejące umowy międzynarodowe, takie jak
Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Nowych Odmian Roślin (Konwencja UPOV),
9
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Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencją o patencie europejskim) oraz
Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, łącznie z
handlem podrabianymi towarami; w konsekwencji oznacza to wyłączenie możliwości
uzyskania ochrony patentowej na odmiany roślin, tylko w zakresie przewidzianym w
Konwencji o Patencie Europejskim, to jest na odmiany roślin jako takie;
w świetle rozwoju wspomnianych wyżej konwencji, niniejsze rozporządzenie zostanie
ponownie rozpatrzone w celu wprowadzenia do niego niezbędnych zmian,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

CZĘŚĆ PIERWSZA

Wspólnotowa ochrona odmian roślin
Niniejszym ustanawia się wspólnotowy system
ochrony odmian roślin, jako jedyną i wyłączną
formę wspólnotowego prawa własności
przemysłowej do odmian roślin.

PRZEPISY OGÓNE

Artykuł 2
Jednolity skutek wspólnotowej ochrony odmian roślin
Wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin wywierają jednolity skutek na całym obszarze Wspólnoty
i nie mogą być przyznawane, przenoszone i nie można ich pozbawić w odniesieniu do tego terytorium
inaczej, niż na jednolitej podstawie.

Artykuł 3
Krajowe prawa własności do ochrony odmian roślin
Niniejsze rozporządzenie, z zastrzeżeniem przepisów art. 92 ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla prawa
Państw Członkowskich do przyznawania krajowych praw własności do odmian roślin.

Artykuł 4
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Wspólnotowy Urząd
W celu stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejszym ustanawia się Wspólnotowy Urząd Ochrony
Odmian Roślin, zwany dalej "Urzędem".

Artykuł 5
Przedmiot wspólnotowych praw do
ochrony odmian roślin

ROZDZIAŁ
I
CZĘŚĆ
DRUGA
ZASADY REGULUJĄCE
PRAWO
MATERIALNE
PRZYZNAWANIE
WSPÓLNOTOWYCH PRAW
DO OCHRONY ODMIAN
ROŚLIN
2. Do

1. Odmiany wszystkich botanicznych
rodzajów i gatunków oraz mieszańce
pomiędzy rodzajami i gatunkami, mogą być
przedmiotem wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin.

celów niniejszego rozporządzenia "odmiana"
oznacza zbiorowość roślin jednej botanicznej jednostki
systematycznej najniższego znanego stopnia, którą, niezależnie od tego czy w pełni odpowiada warunkom
przyznania prawa do odmian roślin, można:
określić na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub
kombinacji genotypów,
odróżnić od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie przejawiania co najmniej jednej
wspomnianej właściwości,
uznać za jednostkę systematyczną ze względu na jej właściwość rozmnażania się bez zmian.
3. Zbiorowość roślin składa się z całych roślin lub części roślin, o ile te części mogą wytwarzać całe
rośliny, zwanych dalej "składnikami odmiany".
4. Przejawiane właściwości, wspomniane w ust. 2 pierwsze tiret, mogą zmieniać się lub nie między tego
samego rodzaju składnikami odmiany, o ile stopień zmienności również wynika z genotypu lub
kombinacji genotypów.

Artykuł 6
Odmiany podlegające ochronie
Wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin przyznaje się w odniesieniu do odmian, które są:
11
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a)

odrębne;

b)

wyrównane;

c)

trwałe; i

d)

nowe.
Ponadto odmiana musi być oznaczona nazwą zgodnie z przepisami art. 63.

Artykuł 7
Odrębność
1. Odmianę uważa się za odrębną, jeżeli odróżnia się wyraźnie przejawianymi właściwościami
wynikającymi ze szczególnego genotypu lub kombinacji genotypów każdej innej odmiany, powszechnie
znanej w dniu złożenia wniosku, określonym zgodnie z art. 51.
2. Inną odmianę uważa się w szczególności za powszechnie znaną, jeżeli w dniu złożenia wniosku,
określonym zgodnie z art. 51:
a)

była ona przedmiotem prawa do ochrony odmian roślin lub wpisano ją do urzędowego rejestru
odmian roślin we Wspólnocie lub jakimkolwiek Państwie lub w międzynarodowej organizacji
o odpowiednich kompetencjach;

b)

zgłoszono wniosek o przyznanie w stosunku do niej prawa do ochrony odmian roślin lub o wpisanie
jej do urzędowego rejestru odmian, o ile w międzyczasie doszło do przyznania prawa lub
do wpisania do rejestru.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114 mogą wyszczególnić przykłady innych
przypadków, w których uważa się odmianę za powszechnie znaną.

Artykuł 8
Wyrównanie
Odmianę uważa się za wyrównaną, jeżeli, przy uwzględnieniu sposobu rozmnażania właściwego tej
odmianie, jest ona wystarczająco jednolita we właściwościach uwzględnianych przy badaniu jej
odrębności, jak również wszelkich innych właściwościach użytych do opisu tej odmiany.

Artykuł 9
Trwałość
12
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Odmianę uważa się za trwałą, jeżeli właściwości, uwzględnione przy badaniu jej odrębności, jak
również inne właściwości użyte do opisu odmiany, nie zmieniają się po jej powtarzanym rozmnażaniu, w
przypadku szczególnego cyklu rozmnażania lub na końcu takiego cyklu.

Artykuł 10
Nowość
1. Odmianę uważa się za nową, jeżeli przed dniem zgłoszenia wniosku określonym zgodnie z art. 51, jej
hodowca, określony na podstawie art. 11, nie sprzedał lub w inny sposób nie przekazał osobom trzecim
składników lub materiału ze zbioru lub nie wyraził na to zgody:
a)

na terytorium Wspólnoty wcześniej niż jeden rok przed wskazaną uprzednio datą;

b)

poza terytorium Wspólnoty wcześniej niż cztery lata, a w przypadku drzew i winorośli wcześniej niż
sześć lat przed wskazaną uprzednio datą.

2. Przekazanie składników odmiany urzędowej instytucji do celów statutowych lub osobom trzecim na
podstawie stosunków umownych lub innych stosunków prawnych, wyłącznie do wytwarzania,
reprodukcji, rozmnażania, przygotowanie do rozmnażania lub przechowywania nie uważa się za
przekazanie osobom trzecim w rozumieniu ust. 1, jeżeli hodowca zachowuje wyłączne prawo
przekazywania tych i innych składników odmiany i nie nastąpi dalsze przekazanie. Jednak tego rodzaju
przekazanie uważa się za przekazanie w rozumieniu ust. 1, jeżeli składników tych używa się powtarzalnie
w wytwarzaniu odmiany mieszańcowej i jeżeli ma miejsce przekazanie składników odmiany lub materiału
ze zbioru odmiany mieszanej.
Podobnie, przekazanie odmiany przez spółkę, w rozumieniu art. 58 ust. 2 Traktatu, innej spółce nie
uważa się za przekazanie osobom trzecim, jeżeli jedna z nich należy w całości do drugiej albo obie należą
w całości do trzeciej spółki lub przedsiębiorstwa, o ile nie nastąpi dalsze przekazanie. Przepisu tego nie
stosuje się do spółdzielni.
3. Przekazania składników lub materiału ze zbioru odmiany wytworzonych z roślin uprawianych w celach
określonych w art. 15 lit. b) i c) i których nie używa się do dalszej reprodukcji lub rozmnażania, nie uważa
się za wykorzystywanie odmiany, o ile cele tego przekazania nie dotyczą tej odmiany.
Podobnie, nie bierze się pod uwagę przekazania osobom trzecim, o ile doszło do niego bezpośrednio
lub pośrednio w wyniku wystawienia odmiany przez hodowcę na oficjalnej lub oficjalnie uznanej
wystawie w rozumieniu Konwencji o Wystawach Międzynarodowych lub na wystawie w Państwie
Członkowskim oficjalnie uznanej za równorzędną przez to Państwo Członkowskie.
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Artykuł 11
Prawo do wspólnotowej ochrony odmian roślin

1. Osoba, która wyhodowała lub odkryła i rozwinęła odmianę lub jej
następca prawny, zwana dalej "hodowcą", jest uprawniona do
wspólnotowej ochrony odmian roślin
2. Jeżeli dwie lub więcej osób wspólnie wyhodowało lub odkryło i rozwinęło odmianę, wówczas oni i ich
następcy prawni wspólnie korzystają z tego prawa. Przepis ten stosuje się również do dwóch lub więcej
osób, jeżeli jedna lub więcej osób odkryła odmianę, a inna lub inne ją rozwinęły.
3. Uprawnienie przysługuje wspólnie hodowcy i każdej innej osobie lub osobom, jeżeli hodowca i inna
osoba lub osoby zgodziły się w pisemnym oświadczeniu, by prawo przyznać im łącznie.
4. Jeżeli hodowca jest pracownikiem, prawo do wspólnotowej ochrony odmian roślin określa prawo
krajowe właściwe dla stosunku pracy, w ramach którego wyhodowano lub odkryto i rozwinięto odmianę.
5. Jeżeli prawo do wspólnotowej ochrony odmian roślin przysługuje łącznie dwóm lub więcej osobom,
zgodnie z ust. 2-4, wówczas jedna lub więcej z nich może w pisemnym oświadczeniu upoważnić inne
osoby do domagania się dla nich takiej ochrony.

Artykuł 12

ROZDZIAŁ III
SKUTKI WSPÓLNOTOWEJ
OCHRONY ODMIAN
ROŚLIN
ROZDZIAŁ II

Uprawnienie do złożenia wniosku o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna,
lub każda instytucja, którą zgodnie z mającym wobec niej
zastosowanie prawem traktuje się jako osobę prawną.
Wniosek może zostać
przynajmniej dwie osoby.

złożony

łącznie

przez

OSOBY UPRAWNIONE
LUB NASTĘPCY PRAWNI
Artykuł 13
Uprawnienia posiadacza wspólnotowego prawa do
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ochrony odmian roślin i jego ograniczenia
1. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin wywiera taki skutek, iż posiadaczowi lub posiadaczom
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, zwanym dalej "posiadaczami", przysługuje prawo do
wykonywania działań wymienionych w ust. 2.
2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 15 i 16, następujące działania w odniesieniu do składników odmiany
lub materiału ze zbioru odmiany chronionej, zwanych dalej "materiałem", wymagają upoważnienia
posiadacza:
a)

wytwarzanie lub rozmnażanie (reprodukcja);

b)

przygotowanie do rozmnażania;

c)

oferowanie do sprzedaży;

d)

sprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu;

e)

eksport ze Wspólnoty;

f)

import do Wspólnoty;

g)

przechowywanie do każdego z celów wymienionych w lit. a)-f).
Posiadacz może udzielić swojego upoważnienia na określonych warunkach i z ograniczeniami.

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do materiału ze zbioru tylko wówczas, jeżeli ten materiał otrzymano w
drodze nieupoważnionego użytkowania składników chronionej odmiany i, o ile posiadacz nie miał
wystarczającej możliwości wykonywania jego prawa w odniesieniu do wymienionych składników
odmiany.
4. Przepisy wykonawcze określone w art. 114 mogą przewidywać, że w szczególnych przypadkach
stosuje się przepisy ust. 2 niniejszego artykułu w odniesieniu do produktów wytworzonych bezpośrednio z
materiału chronionej odmiany. Można je stosować tylko wówczas, jeżeli takie produkty wytworzono w
drodze nieuprawnionego użytkowania materiału chronionej odmiany i o ile posiadacz nie miał
wystarczającej możliwości do wykonywania jego prawa w odniesieniu do tego materiału; jeżeli stosuje się
przepisy ust. 2 do wyrobów otrzymywanych bezpośrednio uznaje się je także za "materiał".
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się także do:
a)

odmian w przeważającej mierze pochodnych od odmiany macierzystej, w stosunku do której
przyznano wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, o ile ta odmiana sama nie jest odmianą
pochodną;

b)

odmian, które nie są odrębne od odmiany chronionej, zgodnie z przepisami art. 7; i
15
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c)

odmian, których wytwarzanie wymaga powtórnego używania chronionej odmiany.

6. Do celów stosowania ust. 5 lit. a) odmianę uznaje się za pochodną od innej odmiany, zwanej dalej
"odmianą macierzystą", gdy:
a)

w przeważającej mierze pochodzi ona od odmiany macierzystej lub od innej odmiany, która sama
jest pochodna od tej samej odmiany macierzystej;

b)

jest odrębna od odmiany macierzystej, zgodnie z przepisami art. 7; i

c)

odpowiada odmianie macierzystej w przejawie właściwości wynikających z genotypu lub
kombinacji genotypów odmiany macierzystej, pomijając różnice wynikające z czynności jej
wytworzenia.

7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 można określić możliwe czynności
wytworzenia, które podlegają przepisom określonym ust. 6.
8. Bez uszczerbku dla art. 14 i 29, wykonywanie praw wynikających ze wspólnotowej ochrony odmian
roślin nie może naruszać jakichkolwiek przepisów przyjętych w celu ochrony moralności publicznej,
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub ochrony
roślin, ochrony środowiska naturalnego, ochrony własności przemysłowej lub handlowej albo
zapewnienie konkurencji w handlu i w produkcji rolnej.

Artykuł 14
Odstępstwo od wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
1. Nie naruszając przepisów art. 13 ust. 2 i w celu ochrony produkcji rolnej rolnicy są upoważnieni do
używania do rozmnażania w uprawie polowej materiału ze zbioru uzyskanego w ich własnym
gospodarstwie, z uprawy materiału rozmnożeniowego odmiany chronionej wspólnotowym prawem do
ochrony odmian roślin, ale niebędącej mieszańcem lub odmianą syntetyczną.
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2. Przepisy ust. 2 odnoszą się tylko do następujących gatunków
roślin uprawnych:
rośliny pastewne:
Cicer arietinum L. - ciecierzyca pospolita
Lupinus luteus L. - łubin żółty
Medicago sativa L. - lucerna siewna
Pisum sativum L. (partim) - groch zwyczajny
Trifolium resupinatum L. - koniczyna perska
Trifolium alexandrinum L. – koniczyna aleksandryjska
Vicia faba - bobik
Vicia sativa L. - wyka siewna,
Lolium multiflorum Lam. - rajgras włoski (w przypadku Portugalii)

z

boża:

Avena sativa - owies zwyczajny

Hordeum vulgare L. - jęczmień
Oryza sativa L. - ryż
Phalaris canariensis L. - kanar
Secale cereale L. - żyto
X Triticosecale Wittm. - pszenżyto
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - pszenica
Triticum durum Desf. - pszenica Durum
Triticum spelta L. - pszenica orkisz;
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z

iemniaki:
Solanum tuberosum L. - ziemniak;

r

ośliny oleiste i włókniste:
Brassica napus L. (partim) - rzepak
Brassica rapa L. (partim) - rzepik

Linum usitatissimum - len oleisty, z wyłączeniem lnu włóknistego

3. Warunki mające na celu uregulowanie odstępstwa przewidzianego w ust. 1 i ochronę uzasadnionych
interesów określonych hodowców i rolników, zostaną ustanowione przed wejściem w życie niniejszego
rozporządzenia w drodze przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 i w oparciu o
następujące kryteria:
nie zostaną ustanowione żadne ograniczenia ilościowe w odniesieniu do gospodarstw rolnych tych
rolników, o ile jest to niezbędne dla wymogów tych gospodarstw,
materiał ze zbioru może być przygotowany do uprawy przez samego rolnika lub w ramach
świadczonych mu usług, nie naruszając przepisów ograniczających, które mogą wprowadzić
Państwa Członkowskie w odniesieniu do organizacji przygotowania do siewu tego materiału, aby
w szczególności zapewnić tożsamość materiału oddanego do przygotowania z materiałem
otrzymanym po przygotowaniu,
rolników prowadzących małe gospodarstwa nie obowiązuje wymóg zapłaty wynagrodzenia
posiadaczowi; za rolników prowadzących małe gospodarstwa uważa się:
 w przypadku gatunków roślin wymienionych w ust. 2 niniejszego art., do których stosuje się
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1795/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. ustanawiające system
pomocy dla producentów niektórych roślin uprawnych4, rolników, którzy nie uprawiają
roślin na powierzchni większej niż ta, która potrzebna jest do wytworzenia 92 ton zboża; do
obliczenia powierzchni stosuje się art. 8 ust. 2 wymienionego uprzednio rozporządzenia,
 w przypadku innych gatunków roślin wymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu,
rolników, którzy spełniają stosowne porównywalne kryteria,

4

Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1552/93 (Dz.U. L 154 z
25.6.1993, str. 19).
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inni rolnicy obowiązani są do zapłaty godziwego wynagrodzenia posiadaczowi, którego wysokość
powinna być w rozsądnym stopniu niższa od wysokości wynagrodzenia pobieranego w przypadku
umowy licencyjnej na produkcję materiału rozmnożeniowego tej samej odmiany, na tym samym
obszarze; właściwa wysokość godziwego wynagrodzenia może podlegać zmianom w czasie, w
zależności od stopnia w jakim stosuje się odstępstwo określone w ust. 1, w odniesieniu do tej
odmiany,
monitorowanie zgodności z przepisami niniejszego artykułu lub przepisami przyjętymi zgodnie z
niniejszym artykułem spoczywa wyłącznie na posiadaczach, którzy nie mogą, przy organizacji
tego monitorowania, korzystać z pomocy organów publicznych,
rolnicy, a także świadczący usługi przygotowawcze, przekazują posiadaczom na ich żądanie istotne
informacje; także organy urzędowe biorące udział w monitorowaniu produkcji rolnej mogą
przekazywać istotne informacje, o ile zbiera się je w ramach normalnej działalności i nie jest to
związane z dodatkowym obciążeniem lub kosztami. Niniejsze przepisy, w odniesieniu do danych
osobowych, nie naruszają ustawodawstwa Wspólnoty i ustawodawstwa krajowego w odniesieniu
do ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu i swobodnym przepływie danych osobowych.

Artykuł 15
Ograniczenie skutków wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
Wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin nie obejmują działań:
a)

podjętych w celach prywatnych i niehandlowych;

b)

podjętych w celach doświadczalnych;

c)

podjętych w celu hodowli lub odkrycia i rozwijania innych odmian;

d)

określonych w art. 13 ust. 2-4 w odniesieniu do tych innych odmian, z wyjątkiem kiedy stosuje się
przepisy art. 13 ust. 5 lub gdy inna odmiana lub materiał tej odmiany chroniony jest prawem
niezawierającym porównywalnych przepisów; oraz

e)

których zakaz naruszałby przepisy art. 13 ust. 8, art. 14 lub art. 29.

Artykuł 16
Wyczerpanie wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin nie obejmuje działań dotyczących jakiegokolwiek
materiału chronionej odmiany lub odmiany chronionej przepisami art. 13 ust. 5 oraz jakiegokolwiek
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materiału pochodzącego z wymienionego materiału, który został przekazany
osobom trzecim przez posiadacza lub za jego zgodą w jakiejkolwiek części
Wspólnoty, chyba że działania te:
a)

obejmują dalsze rozmnażanie danej odmiany, chyba że takie
rozmnażanie było zamierzone gdy przekazywano ten materiał; lub

b)

obejmują wywóz składników odmiany do kraju trzeciego, który nie
chroni rodzaju lub gatunku, do którego przynależy odmiana, chyba że
wywożony materiał przeznaczono do konsumpcji.

Artykuł 17

ROZDZIAŁ IV

Używanie nazwy odmiany

1. Każdy, kto na terytorium
Wspólnoty oferuje lub zbywa w
celu
zarobkowym
składniki
chronionej odmiany lub odmiany,
do której odnoszą się przepisy art.
13 ust. 5, musi używać nazwy
odmiany określonej na podstawie
art. 63; w przypadku używania
nazwy odmiany na piśmie jest ona
łatwo odróżnialna i wyraźnie
czytelna. Jeżeli z ustaloną nazwą odmiany łączy się znak towarowy, nazwa
handlowa lub podobny znak, to nazwa odmiany jako taka musi być łatwo
rozpoznawalna.

CZAS TRWANIA I
WYGAŚNIĘCIE
WSPÓLNOTOWYCH
PRAW DO OCHRONY
ODMIAN ROŚLIN

Wspólnotowe prawo
do ochrony odmian
roślin rozpoczyna się i
trwa do końca 25-go
dnia miesiąca roku
kalendarzowego, a w
przypadku odmian
winorośli i gatunków
drzew - do końca 30go dnia miesiąca roku
kalendarzowego
następującego po
roku przyznania tego
prawa.

2. Każdy, kto wykonuje wspomniane działania w stosunku do materiału odmiany, musi powiadamiać o tej
nazwie zgodnie z innymi przepisami prawa lub na żądanie organu władzy, kupującego lub jakąkolwiek
inną osobę, która ma w tym interes prawny.
3. Ustęp 1 i 2 stosuje się także po wygaśnięciu wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

Artykuł 18
Ograniczenia używania nazwy odmiany
1. Posiadacz nie może używać jakiegokolwiek prawa przyznanego w odniesieniu do oznaczenia
tożsamego z nazwą odmiany, aby przeszkadzać w swobodnym używaniu tego oznaczenia w odniesieniu
do odmiany, także po wygaśnięciu wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.
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2. Osoba trzecia może używać prawa przyznanego do oznaczania tożsamego znazwą odmiany tylko
wówczas, gdy takie prawo zostało przyznane przed ustaleniem nazwy odmiany na podstawie art. 63.
3. Jeżeli odmianę chroni wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin lub krajowe prawo własności
intelektualnej w Państwie Członkowskim albo w państwie członkowskim Międzynarodowego Związku
ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin, nie można używać na terytorium Wspólnoty jej ustalonej nazwy ani
jakiegokolwiek oznaczenia, które może być nierozróżnialne od niej, w odniesieniu do innej odmiany tego
samego gatunku botanicznego lub gatunku uważanego za pokrewny w oparciu o ogłoszenie dokonane na
podstawie art. 63 ust. 5.

Artykuł 19
Czas trwania wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
1. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin rozpoczyna się i trwa do końca 25-go dnia miesiąca
roku kalendarzowego, a w przypadku odmian winorośli i gatunków drzew - do końca 30-go dnia miesiąca
roku kalendarzowego następującego po roku przyznania tego prawa.
2. Na wniosek Komisji Rada może kwalifikowaną większością głosów postanowić o przedłużeniu tych
okresów o dalsze pięć lat w odniesieniu do ściśle określonych rodzajów i gatunków.
3. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin wygasa przed upływem okresów wymienionych w ust.
1 lub na podstawie ust. 2, jeżeli posiadacz zrzeknie się go przesyłając na piśmie oświadczenie do Urzędu,
ze skutkiem od dnia następującego po dniu otrzymania oświadczenia przez Urząd.

Artykuł 20
Unieważnienie wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
1. Urząd unieważnia wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, jeżeli ustalono, że:
a)

nie spełniono warunków przewidzianych w art. 7 lub 10 w czasie, w którym przyznano
wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin; lub

b)

nie spełniono warunków przewidzianych w art. 8 i 9 przy przyznawaniu wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin, w przypadku gdy przyznanie prawa oparto na informacjach i dokumentach
dostarczonych przez wnioskującego; lub

c)

przyznano prawo osobie nieuprawnionej, chyba że zostało ono przeniesione na osobę uprawnioną.

2. W przypadku unieważnienia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, uważa się, że od
początku nie miały miejsca skutki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 21
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Uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
1. Urząd uchyla wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin ze skutkiem ex nunc, jeżeli stwierdzi, że
warunki ustanowione w art. 8 lub 9 nie są już spełnione. Jeżeli stwierdzono, że tych warunków nie
spełniono od dnia poprzedzającego to cofnięcie skutkuje od tego dnia.
2. Urząd może uchylić wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin ze skutkiem ex nunc, jeżeli
posiadacz, mimo odpowiedniego upomnienia, w ciągu okresu czasu określonego przez Urząd:
a)

nie dopełnił obowiązku określonego w art. 64 ust. 3; lub

b)

nie zaproponował innej stosownej nazwy odmiany w przypadku określonym w art. 66; lub

c)

nie uiszcza ewentualnych opłat za utrzymywanie w mocy wspólnotowego prawa do ochrony odmian
roślin; lub

d)

nie spełnia już warunków przewidzianych w art. 12 i 82, czy to jako pierwszy posiadacz czy to jako
następca prawny w oparciu o przekazanie prawa na podstawie art. 23.

Artykuł 22
Włączenie do prawa krajowego
1. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów art. 23-29, wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, jako
przedmiot prawa własności, będą uważane pod każdym względem i na terytorium całej Wspólnoty za
odpowiadające mu prawo własności w Państwie Członkowskim, w którym:
a)

zgodnie z wpisem do rejestru wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, w stosownej dacie,
posiadacz stale zamieszkiwał albo miał swoją siedzibę lub w którym jego przedsiębiorstwo zostało
utworzone; lub

ROZDZIAŁ V
WSPÓLNOTOWE PRAWA
DO OCHRONY ODMIAN
ROŚLIN JAKO
PRZEDMIOT PRAWA
WŁASNOŚCI

b) jeżeli nie spełniono warunków przewidzianych w lit. a),
w którym wskazany we wspomnianym rejestrze pierwszy
pełnomocnik posiadacza miał, w dniu rejestracji, stałe
miejsce zamieszkania, siedzibę lub w którym jego
przedsiębiorstwo zostało utworzone.
2. Jeżeli nie spełniono warunków przewidzianych w ust. 1, to
Państwem Członkowskim określonym w ust. 1 jest Państwo
Członkowskie, w którym Urząd ma swoją siedzibę.
3. Jeżeli do rejestru określonego w ust. 1 wpisano w
odniesieniu do posiadacza lub pełnomocnika dwa lub więcej
stałych miejsc zamieszkania, siedzib lub państw, w których
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przedsiębiorstwo zostało utworzone, dla potrzeb ust. 1 stosuje się pierwsze wpisane stałe miejsce
zamieszkania lub siedzibę.
4. Jeżeli dwie lub więcej osób wpisano do rejestru określonego w ust. 1 jako posiadaczy solidarnych,
posiadaczem do którego stosuje się ust. 1 lit. a), jest ten z posiadaczy solidarnych, który pierwszy spełnił
warunki wpisania do rejestru. Jeżeli żaden z posiadaczy solidarnych nie spełnia warunków
przewidzianych w ust. 1 lit. a), to stosuje się ust. 2.

Artykuł 23
Przeniesienie prawa
1. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin można przenieść na jednego lub więcej następców
prawnych.
2. Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin można przenieść tylko na tych następców, którzy
spełniają warunki określone w art. 12 i 82. Wymagana jest forma pisemna, z podpisami umawiających się
stron, chyba że przeniesienie następuje na skutek wyroku sądowego lub innego aktu kończącego
procedurę sądową. W razie niespełnienia tych warunków przeniesienie jest nieważne.
3. Przeniesienie nie narusza praw osób trzecich nabytych przed datą przeniesienia, z zastrzeżeniem
odmiennych przepisów art. 100.
4. Przeniesienie nie skutkuje w stosunku do Urzędu ani wobec osób trzecich, w zakresie w jakim nie
wynika to z materiałów dowodowych przewidzianych w przepisach wykonawczych i dopiero po wpisaniu
do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Przeniesienie, którego jeszcze nie wpisano do
rejestru, jest skuteczne wobec osób trzecich, które nabyły prawa po dniu przeniesienia i wiedziały o
przeniesieniu w dniu nabycia tych praw.

Artykuł 24
Egzekucja
Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin może podlegać egzekucji i być przedmiotem środków
tymczasowych i zabezpieczających w rozumieniu art. 24 Konwencji o Jurysdykcji i Wykonywaniu
Orzeczeń Sądowych w Sprawach Cywilnych i Handlowych, podpisanej w Lugano dnia 16 sierpnia 1988
r., zwanej dalej "Konwencją z Lugano".

Artykuł 25
Postępowanie upadłościowe lub podobne postępowania
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Do czasu wejścia w życie w tej dziedzinie wspólnych przepisów dla Państw Członkowskich,
jedynym Państwem Członkowskim, w którym wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin może być
objęte postępowaniem upadłościowym jest to Państwo, w którym jako pierwszym otwarto takie
postępowanie w rozumieniu prawa krajowego lub konwencji stosowanych w tej dziedzinie.

Artykuł 26
Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin jako przedmiot prawa własności
Artykuł 22-25 stosuje się do wniosków o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, użyte w tych
artykułach odniesienia do rejestru wspólnotowych praw do ochrony
odmian roślin uważa się za odniesienia do rejestru wniosków o
przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

Artykuł 27
Umowne licencje na eksploatację
1. Wspólnotowa ochrona odmian roślin może być, w całości lub w
części, przedmiotem umownej licencji na eksploatację. Licencje
mogą być wyłączne lub niewyłączne.
2. Posiadacz może powołać się na prawa wynikające ze
wspólnotowej ochrony odmian roślin przeciwko osobie
upoważnionej do korzystania z niego, która wykracza przeciwko
jakimkolwiek warunkom lub ograniczeniom związanym z
korzystaniem z tego prawa na podstawie ust. 1.

Urząd przyznaje jednej
lub większej liczbie osób
licencję przymusową na
wniosek tej osoby lub
tych osób, wyłącznie
wtedy, gdy przemawia
za tym interes publiczny
i po konsultacji z Radą
Administracyjną
określoną w art. 36.

Artykuł 28
Współwłasność
Artykuł 22-27 stosuje się mutatis mutandis w przypadku współwłasności wspólnotowej ochrony
odmian roślin odpowiednio do posiadanego udziału, jeżeli takie udziały zostały określone.

Artykuł 29
Przyznawanie licencji przymusowych
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1. Urząd przyznaje jednej lub większej liczbie osób licencję przymusową na wniosek tej osoby lub
tych osób, wyłącznie wtedy, gdy przemawia za tym interes publiczny i po konsultacji z Radą
Administracyjną określoną w art. 36.
2. Na wniosek Państwa Członkowskiego, Komisji lub organizacji utworzonej dla całej Wspólnoty i
zarejestrowanej przez Komisję licencja przymusowa może zostać udzielona określonej kategorii osób
spełniających szczególne wymagania lub jakimkolwiek osobom w jednym lub więcej Państw
Członkowskich albo na obszarze całej Wspólnoty. Udzielenie to może nastąpić jedynie z uwagi na interes
publiczny i za zgodą Rady Administracyjnej.
3. Udzielając licencji przymusowej zgodnie z ust.1, 2, 5 i 5a, Urząd określa rodzaj czynności, które są
nią objęte i rozsądne warunki, które mają do niej zastosowanie oraz szczególne wymagania określone w
ust. 2. Rozsądne warunki uwzględniają interesy wszystkich posiadaczy prawa do ochrony odmian roślin,
wobec których skuteczna będzie licencja przymusowa. Rozsądne warunki mogą obejmować ograniczenia
czasowe, uiszczanie odpowiedniej opłaty licencyjnej jako słusznego wynagrodzenia dla posiadacza i
mogą nakładać pewne obowiązki, których spełnienie jest konieczne do korzystania z licencji
przymusowej.
4. Po upływie każdego okresu rocznego od udzielenia licencji przymusowej i w ramach
wspomnianego wcześniej możliwego ograniczenia czasowego określonego w ust. 3, każda ze stron może
żądać uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej udzielenia licencji. Podstawami takiego żądania może być
wyłącznie zaistniała w tym czasie zmiana okoliczności przesądzających o rozstrzygnięciu.
5. Na wniosek licencja przymusowa jest przyznawana posiadaczowi w odniesieniu do odmiany
pochodnej, jeżeli spełniono kryteria określone w ust. 1. Rozsądne warunki określone w ust. 3 obejmują
uiszczanie odpowiedniej opłaty licencyjnej, jako słusznego wynagrodzenia dla posiadacza odmiany
macierzystej.
5a. Zgodnie z art. 12 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE niewyłączna licencja przymusowa przyznawana jest
posiadaczowi patentu na wynalazek biotechnologiczny na wniosek, stosownie do uiszczenia odpowiedniej
opłaty licencyjnej jako słusznego wynagrodzenia po warunkiem, że posiadacz patentu wykazał, iż:
i)

jego wniosek do posiadacza prawa ochrony odmian roślin o licencję umowną został odrzucony, oraz

ii)

wynalazek stanowi znaczący postęp techniczny o dużym znaczeniu ekonomicznym w porównaniu z
chronionymi odmianami roślin.

W przypadku gdy w celu umożliwienia nabycia lub korzystania z jego prawa ochrony odmian roślin
posiadacz uzyskał licencję przymusową zgodnie z art.12 ust. 1 dyrektywy 98/44/WE na niewyłączne
wykorzystanie opatentowanego wynalazku, przyznawana jest posiadaczowi patentu na ten wynalazek, na
wniosek, niewyłączna licencja wzajemna na korzystanie z odmiany na rozsądnych warunkach.
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Zakres terytorialny licencji lub licencji wzajemnej, o której mowa w tym ustępie jest ograniczona do
tego lub tych obszarów Wspólnoty, które są objęte tym patentem.
6. Zgodnie z art. 114 przepisy wykonawcze mogą określić niektóre pozostałe przykłady licencji w
interesie publicznym, o których mowa w ust. 1, 2 i 5a, a ponadto określają szczególne zasady
wykonywania przepisów ust. 1-5a.
7. Licencje przymusowe nie mogą być przyznane przez Państwo Członkowskie w odniesieniu do
wspólnotowej ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

CZĘŚĆ TRZECIA

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN
Artykuł 30
Status prawny, jednostki podporządkowane
1. Urząd jest organem Wspólnoty. Posiada on osobowość prawną.
2. W każdym Państwie Członkowskim Urząd posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
w najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; może on nabywać
lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem.
3. Urząd jest reprezentowany przez jego prezesa.
4. Urząd, za zgodą Rady Administracyjnej określonej w art. 36, może zlecać krajowym instytucjom
wykonywanie szczególnych czynności administracyjnych Urzędu lub ustanawiać w tym celu własne
podporządkowane jednostki w Państwach Członkowskich, za ich zgodą.

Artykuł 31
Pracownicy
1. Do pracowników Urzędu stosuje się regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich,
warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz reguły przyjęte wspólnie przez
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instytucje Wspólnot Europejskich w celu stosowania przepisów regulaminu pracowniczego i warunków
zatrudnienia, co nie narusza przepisów art. 47 odnoszących się do członków Izby Odwoławczej.
2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 43, Urząd wykonuje wobec własnych pracowników kompetencje
organu właściwego do powołania zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego i warunkami
zatrudnienia innych pracowników.

Artykuł 32
Przywileje i immunitety
Do Urzędu stosuje się Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich.

Artykuł 33
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność umowna Urzędu podlega przepisom prawa właściwego dla danej umowy.
2. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do rozstrzygania sporów na mocy
każdej klauzuli arbitrażowej przewidzianej w umowie zawartej przez Urząd.
3. W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Urząd naprawia, zgodnie z ogólnymi zasadami
wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzone przez jego wydziały lub jego
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
4. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do rozpoznawania sporów dotyczących naprawienia szkód
określonych w ust. 3.
5. Odpowiedzialność osobista pracowników wobec Urzędu podlega przepisom przewidzianym w ich
regulaminie lub warunkach zatrudnienia stosowanych do nich.

Artykuł 33a
Dostęp do dokumentów
1. Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji5 stosuje się do
dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu.

5

Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
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2. Rada Administracyjna przyjmuje uzgodnienia praktyczne dotyczące wykonania rozporządzenia (WE)
nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1650/2003 z
dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego
systemu ochrony odmian roślin6
3. Decyzje podjęte przez Urząd na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być
przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi przed Trybunałem Sprawiedliwości, na
warunkach ustanowionych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

Artykuł 34
Języki
1. Do Urzędu stosuje się przepisy rozporządzenia nr 1 z dnia
15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu
językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej7.

6

7

W skład Rady
Administracyjnej
wchodzą
przedstawiciele
Państw
Członkowskich, po
jednym z każdego
Państwa,
przedstawiciel
Komisji oraz ich
zastępcy.
Dz.U.
L 245 z 29.9.2003, str. 28.

2. Wnioski do Urzędu, dokumenty wymagane do
opracowania tych wniosków i wszelkie inne przedkładane
dokumenty przesyła się w jednym z urzędowych języków
Wspólnot Europejskich.
3. Strony w postępowaniu przed Urzędem, w rozumieniu
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 114,
są uprawnione do używania w postępowaniu pisemnym i
ustnym jakiegokolwiek języka urzędowego Wspólnot
Europejskich z tłumaczeniem, a w przypadku przesłuchań z
tłumaczeniem symultanicznym na jakikolwiek inny
urzędowy język Wspólnot Europejskich wybrany przez
którąkolwiek stronę postępowania. Wykonywanie tych
uprawnień nie powoduje obciążenia stron postępowania
szczególnymi opłatami.

Dz.U. 17 z dnia 6.10.1958 r., str. 385/58. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 1985 r.
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ROZDZIAŁ II

4. Usługi translatorskie niezbędne do działania Urzędu są, co
do zasady, świadczone przez Ośrodek Tłumaczenia dla
Organów Unii.

RADA
ADMINISTRACYJNA

Artykuł 35
Decyzje Urzędu

1. Decyzje Urzędu podejmowane są przez prezesa lub z jego
upoważnienia, o ile nie podejmuje ich Izba Odwoławcza na podstawie przepisów art. 72.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, komitet złożony z trzech pracowników Urzędu podejmuje decyzje w sprawach
przewidzianych w art. 20, 21, 29, 59, 61-63, 66 lub 100 ust. 2. Przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 114 określą kwalifikacje członków tego komitetu, kompetencje poszczególnych członków
w zakresie przygotowania rozstrzygnięcia, warunki głosowania i rolę prezesa w odniesieniu do tego
komitetu. Członkowie komitetu nie są związani żadnymi instrukcjami przy podejmowaniu decyzji.
3. Decyzje prezesa inne niż wskazane w ust. 2, o ile nie podejmuje ich sam prezes, mogą być
podejmowane przez pracownika, któremu przekazano do tego kompetencje na podstawie art. 42 ust. 2 lit.
h).

Artykuł 36
Utworzenie i kompetencje
1. Przy Urzędzie ustanawia się Radę Administracyjną. Oprócz kompetencji przyznanych Radzie
Administracyjnej w innych przepisach niniejszego rozporządzenia lub przepisach określonych w art. 113 i
114, wykonuje ona wobec Urzędu następujące kompetencje:
a)

doradza w sprawach, za które odpowiada Urząd lub wydaje w związku z tym ogólne wytyczne;

b)

bada sprawozdanie prezesa z jego działalności i ponadto nadzoruje działalność Urzędu w oparciu o
to sprawozdanie i inne otrzymywane informacje;

c)

na wniosek Urzędu albo określa liczbę komitetów określonych w art. 35, jak również przydzielone
im zadania i okres ich funkcjonowania, albo wydaje w związku z tym ogólne wytyczne;

d)

może uchwalić regulamin określający metody pracy Urzędu;

e)

może wydawać wytyczne dotyczące badań zgodnie z art. 56 ust. 2.

2. Ponadto Rada Administracyjna:
 może wydawać opinie i żądać informacji od Urzędu lub od Komisji, jeżeli uzna to za konieczne,
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 może przesyłać Komisji ze zmianami lub bez zmian przedłożone jej wcześniej projekty na
podstawie art. 42 ust. 2 lit. g) lub jej własne projekty zmian niniejszego rozporządzenia lub
przepisów wykonawczych określonych w art. 113 i 114 albo innych przepisów odnoszących się
do wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin,
 jest konsultowana na podstawie art. 113 ust. 4 i 114 ust. 2,
 wykonuje swoje czynności w odniesieniu do budżetu Urzędu na podstawie art. 109, 111 i 112.

Artykuł 37
Skład
1. W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele Państw Członkowskich, po jednym z
każdego Państwa, przedstawiciel Komisji oraz ich zastępcy.
2. Z zastrzeżeniem przepisów regulaminu proceduralnego, członkowie Rady Administracyjnej mogą być
wspomagani przez asystentów i biegłych.

Artykuł 38
Przewodnictwo
1. Rada Administracyjna wybiera spośród jej członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego w przypadku, w którym nie może on
pełnić swych obowiązków.
2. Mandat przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, wygasa gdy kończy się ich członkostwo w
Radzie Administracyjnej. Bez uszczerbku dla tego przepisu, kadencja przewodniczącego lub zastępcy
przewodniczącego trwa trzy lata, o ile nie wybrano innego przewodniczącego lub zastępcy
przewodniczącego przed końcem tego okresu. Dopuszcza się możliwość ponownego wyboru.

Artykuł 39
Posiedzenia
1. Posiedzenia Rady Administracyjnej zwołuje jej przewodniczący.
2. Prezes Urzędu bierze udział w posiedzeniach, o ile Rada Administracyjna nie postanowi inaczej. Nie
przysługuje mu prawo głosowania.
3. Rada Administracyjna odbywa zwyczajne posiedzenie raz w roku; ponadto zbiera się z inicjatywy jej
Przewodniczącego lub na wniosek Komisji albo jednej trzeciej Państw Członkowskich.
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4. Rada Administracyjna przyjmuje regulamin wewnętrzny i zgodnie z tym regulaminem może
ustanawiać podlegające jej komisje.
5. Rada Administracyjna może zapraszać obserwatorów do udziału w jej zebraniach.
6. Sekretariat Rady Administracyjnej zapewnia Urząd.

Artykuł 40
Miejsce posiedzeń
Rada Administracyjna zbiera się w siedzibie Komisji lub
w miejscu działania Urzędu lub Urzędu Badawczego.
Szczegóły określa regulamin wewnętrzny.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE
URZĘDEM

Artykuł 41
Głosowanie
1. Rada Administracyjna podejmuje decyzje, z wyjątkiem
tych określonych w ust. 2, zwykłą większością głosów

przedstawicieli Państw Członkowskich.
2. Decyzje podejmowane przez Radę Administracyjną na podstawie art. 29, 36 ust. 1 lit. a), b), d), i e),
art. 43, 47, 109 ust. 3 i art. 112 wymagają większości trzech czwartych głosów przedstawicieli Państw
Członkowskich.
3. Każde Państwo Członkowskie ma jeden głos.
4. Decyzje Rady Administracyjnej nie mają mocy wiążącej w rozumieniu art. 189 Traktatu.

Artykuł 42
Zadania i kompetencje prezesa
1. Prezes zarządza Urzędem.
2. Do tego celu prezes posiada szczególne zadania i kompetencje:
a)

podejmuje wszelkie niezbędne kroki, łącznie z przyjmowaniem wewnętrznych instrukcji
administracyjnych i ogłaszaniem zawiadomień, aby zapewnić działanie Urzędu zgodnie z
przepisami niniejszego rozporządzenia, przepisami określonymi w art. 113 i 114 oraz z zasadami lub
wytycznymi ustanowionymi przez Radę Administracyjną na podstawie art. 36 ust. 1;
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b)

przedstawia corocznie Komisji i Radzie Administracyjnej sprawozdanie z działalności;

c)

wykonuje wobec pracowników kompetencje określone w art. 31 ust. 2;

d)

przedkłada wnioski określone w art. 36 ust. 1 lit. c) i w art. 47 ust. 2;

e)

sporządza preliminarz dochodów i wydatków Urzędu na podstawie art. 109 ust. 1 i wykonuje budżet
na podstawie art. 110;

f)

dostarcza informacji, o które wystąpiła Rada Administracyjna na podstawie art. 36 ust. 2 tiret
pierwsze;

g)

może przedstawić Radzie Administracyjnej projekt zmian niniejszego rozporządzenia, oraz
przepisów określonych w art. 113 i 114, jak również wszelkich innych przepisów odnoszących się
do wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin;

h)

może przekazywać swe kompetencje innym pracownikom Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów
wymienionych w art. 113 i 114.

3. Prezes jest wspomagany przez jednego lub więcej zastępców prezesa. Jeżeli prezes jest nieobecny lub
niedysponowany, zastępca prezesa lub jeden z zastępców prezesa zastępuje go zgodnie z ustanowionym
postępowaniem lub z wytycznymi wydanymi przez Radę Administracyjną na podstawie art. 36 ust. 1.

Artykuł 43
Mianowanie wyższych urzędników
1. Prezesa Urzędu mianuje Rada spośród listy kandydatów przedstawionych przez Komisję, po uzyskaniu
opinii Rady Administracyjnej. Rada jest upoważniona do odwołania prezesa na wniosek Komisji, po
uzyskaniu opinii Rady Administracyjnej.
2. Kadencja prezesa nie może przekraczać pięciu lat. Mandat jest odnawialny.
3. Zastępca lub zastępcy prezesa są mianowani lub odwoływani zgodnie z postępowaniem przewidzianym
w ust. 1 i 2, po konsultacji z prezesem.
4. Rada wykonuje kompetencje dyscyplinarne w odniesieniu do urzędników określonych w ust. 1 i 3.

Artykuł 44
Kontrola legalności
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1. Komisja kontroluje legalność tych działań prezesa, w stosunku do których wspólnotowe prawo nie
przewiduje nadzoru przez inny organ w zakresie legalności, oraz działania Rady Administracyjnej
odnoszące się do budżetu Urzędu.
2. Komisja wymaga, aby każde bezprawne działanie wymienione w ust. 1 zostało zmienione lub
unieważnione.
3. Państwa Członkowskie, każdy członek Rady Administracyjnej lub inna osoba której bezpośrednio i
osobiście to dotyczy mogą zwrócić się do Komisji o zbadanie legalności wyraźnego lub dorozumianego
działania
określonego w ust. 1. Osoby te mogą zgłosić się
do Komisji
w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym
ROZDZIAŁ IV
zainteresowana strona została powiadomiona o
tym
działaniu. Komisja w terminie dwóch miesięcy
IZBY
ODWOŁAWCZE
podejmie
decyzję i zawiadomi o niej strony.

Artykuł 45
Ustanowienie i uprawnienia
1. W Urzędzie
Odwoławczych.

ustanawia

się

jedną

lub

więcej

Izb

2. Izba lub Izby Odwoławcze są właściwe w rozstrzyganiu
odwołań od decyzji określonych w art. 67.
3. Izbę lub Izby Odwoławcze zwołuje się w miarę potrzeby.
Liczbę Izb Odwoławczych i ich zadania określają przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 114.

Artykuł 46
Skład Izb Odwoławczych
1. Izba Odwoławcza składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
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2. Przewodniczący dla każdej sprawy wybiera innych członków
i ich zastępców z listy kwalifikowanych członków
sporządzonej na podstawie art. 47 ust. 2.
3. Izba Odwoławcza może rozszerzyć swój skład o dwóch
dalszych członków ze wspomnianej listy, jeżeli uważa, że
wymaga tego charakter odwołania.
4. Wymagane kwalifikacje członków każdej z Izb
Odwoławczych, kompetencje poszczególnych członków w
zakresie przygotowywania rozstrzygnięć i reguły głosowania
określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 114.

Artykuł 47
Niezależność członków Izb odwoławczych
1. Przewodniczących Izb odwoławczych i ich zastępców
mianuje Rada z listy kandydatów w odniesieniu do każdego
przewodniczącego i każdego zastępcy, którą przedstawia
Komisja po otrzymaniu opinii Rady Administracyjnej.
Kadencja trwa pięć lat. Może ona zostać odnowiona.
2. Inni członkowie Izb Odwoławczych, na podstawie przepisów
art. 46 ust. 2, wybierani są na kadencję pięcioletnią na wniosek
Urzędu z listy członków sporządzonej przez Radę
Administracyjną. Lista zostaje ustalona na okres pięciu lat.
Kadencję można odnowić dla całej listy lub jej części.
3. Członkowie Izb Odwoławczych są niezależni. W
podejmowaniu rozstrzygnięć nie są oni związani żadnymi
instrukcjami.
4. Członkowie Izb Odwoławczych nie mogą być członkami
komitetów określonych w art. 35 ani pełnić innych funkcji w
Urzędzie. Działalność członków Izb Odwoławczych może być
działalnością dodatkową.
5. Członków Izb Odwoławczych nie można zwolnić ze swych
czynności ani skreślić z listy w okresie ich kadencji, chyba że
istnieją poważne podstawy do takiego zwolnienia, a Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich podejmie taką decyzję
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na wniosek Komisji i po uzyskaniu opinii Rady Administracyjnej.

Artykuł 48
Wyłączenie i wniosek o wyłączenie
1. Członkowie Izb Odwoławczych nie mogą brać udziału w jakimkolwiek postępowaniu odwoławczym,
jeżeli mają w nim osobisty interes albo jeżeli uczestniczyli uprzednio jako pełnomocnicy stron w sprawie
będącej przedmiotem odwołania, lub jeśli uczestniczyli oni w wydaniu decyzji będącej przedmiotem
postępowania odwoławczego.
2. Jeżeli z któregokolwiek powodu wymienionego w ust. 1, bądź z innego powodu, członek Izby
Odwoławczej uważa, że nie powinien brać udziału w postępowaniu odwoławczym, powiadamia o tym
Izbę odwoławczą.
3. Strona postępowania może wystąpić o wyłączenie członka Izby Odwoławczej z powodów
wspomnianych w ust. 1, lub jeśli podejrzewa ich o stronniczość. Złożenie takiego wniosku nie jest
dopuszczalne, jeżeli strona postępowania odwoławczego podjęła czynności procesowe, mimo, że podjęła
już wiadomość o podstawie wyłączenia. Wyłączenia nie można uzasadniać narodowością członków.
4. Izby odwoławcze podejmują decyzje co do tego, jaka czynność ma być podjęta w przypadkach w
określonych ust. 2 i 3 bez udziału zainteresowanego członka. W celu podjęcia takiej decyzji, członek
który wycofał się lub co do którego złożono wniosek o

ROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ CZWARTA
POSTĘPOWANIE PRZED URZĘDEM
wyłączenie, zostaje zastąpiony przez zastępcę.

ARTYKUŁ 49
Składanie wniosków
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1. Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
składa się, zależnie od wyboru wnioskodawcy:
a)

bezpośrednio w Urzędzie; lub

b)

w jednym z podporządkowanych jednostek lub w jednej z instytucji krajowych ustanowionych lub
upoważnionych na podstawie art. 30 ust. 4, o ile składający wniosek powiadomi bezpośrednio Urząd
o jego złożeniu w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu dokonania powiadomienia określonego w lit. b) mogą zostać
określone w przepisach wykonawczych ustanowionych na podstawie art. 114. Zaniechanie
powiadomienia Urzędu o wniosku złożonym na podstawie lit. b) nie wpływa na ważność wniosku, o ile
zostanie on dostarczony do Urzędu w ciągu miesiąca po jego złożeniu w podporządkowanej jednostce lub
w instytucji krajowej.
2. W przypadku gdy wniosek złożono w jednej z instytucji krajowych określonej w ust. 1 lit. b), podejmie
ona wszelkie kroki, aby przesłać wniosek do Urzędu w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia. Instytucje
krajowe mogą pobierać opłatę od wnioskodawcy, która nie przekracza kosztów administracyjnych
otrzymania i przekazania wniosku.

Artykuł 50
Zasady regulujące wnioski
1. Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin zawiera co najmniej:
a)

prośbę o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin;

b)

określenie botanicznej jednostki systematycznej;

c)

informacje umożliwiające identyfikację składającego wniosek lub, gdzie to stosowne, osób wspólnie
składających wniosek;

d)

nazwę hodowcy i zapewnienie, że zgodnie z wiedzą składającego wniosek żadne inne osoby nie
uczestniczyły w hodowli lub w odkryciu i rozwijaniu odmiany; jeżeli wnioskodawca nie jest
hodowcą lub jednym z hodowców to dostarcza on stosowną dokumentację dowodową wykazującą
jak wszedł w posiadanie uprawnienia do wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin;

e)

tymczasowe oznaczenie odmiany;

f)

dokładny opis odmiany;

g)

geograficzne miejsce pochodzenie odmiany;

h)

pełnomocnictwa pełnomocnika;
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i)

szczegóły dotyczące wcześniejszego zarobkowego korzystania z odmiany;

j)

szczegóły dotyczące wszelkich innych wniosków związanych z odmianą.

2. Szczegóły dotyczące warunków przewidzianych w ust. 1, włączając w to przepisy o dostarczaniu
dalszych informacji, mogą zostać ustanowione w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
114.
3. We wniosku należy zaproponować nazwę odmiany, którą można dołączyć do wniosku.

Artykuł 51
Data wniosku
Datą wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin jest data, w której Urząd
otrzymał ważny wniosek na podstawie art. 49 ust. 1 lit. c) albo jednostka podporządkowana lub instytucja
krajowa na podstawie przepisów art. 49 ust. 1 lit. b), o ile wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 50
ust. 1 i uiszczona została opłata na podstawie art. 83 w terminie określonym przez Urząd.

Artykuł 52
Pierwszeństwo
1. Pierwszeństwo wniosku ustala się według daty otrzymania wniosku. Jeżeli wnioski mają tę samą datę
złożenia, pierwszeństwo określa się według kolejności złożenia, jeżeli można ją ustalić. W przeciwnym
razie wnioski mają to samo pierwszeństwo.
2. Jeżeli składający wniosek lub jego poprzednik prawny złożył już wniosek o prawo do odmiany w
jednym z Państw Członkowskich lub w państwie - członku Międzynarodowego Związku ds. Ochrony
Nowych Odmian Roślin, a wniosek złożono w ciągu dwunastu miesięcy od daty złożenia wcześniejszego
wniosku, wnioskodawca korzysta z prawa pierwszeństwa według daty wcześniejszego wniosku w
odniesieniu do wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, o ile w dniu złożenia wniosku
nadal istnieje wcześniejszy wniosek.
3. Prawo pierwszeństwa skutkuje w ten sposób, że datę złożenia wcześniejszego wniosku uważa się za
datę złożenia wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin do celów art. 7, 10 i 11.
4. Ustępy 2 i 3 stosuje się także wobec wcześniejszych wniosków złożonych w innym państwie.
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5. Roszczenie o przyznanie prawa pierwszeństwa wcześniejszego niż przewidziano w ust. 2 wygasa, jeżeli
wnioskodawca nie dostarczył Urzędowi w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku kopii
wcześniejszego wniosku poświadczonego przez organy właściwe do rozpatrzenia wniosku. Jeżeli
wcześniejszy wniosek nie został sporządzony w jednym z urzędowych języków Wspólnot Europejskich,
Urząd może dodatkowo wymagać tłumaczenia wcześniejszego wniosku na jeden z tych języków.

Artykuł 53
Formalne badanie wniosku
1. Urząd sprawdza, czy:
a)

wniosek złożono ważnie na podstawie przepisów art. 49;

b)

wniosek odpowiada warunkom przewidzianym w art. 50 i warunkom przewidzianym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie tego artykułu;

c)

w razie potrzeby, czy roszczenie o przyznanie pierwszeństwa odpowiada przepisom art. 52 ust. 2, 4 i
5; i

d)

w terminie określonym przez Urząd uiszczono opłaty ustanowione na podstawie art. 83.

2. Jeżeli wniosek spełniający warunki określone w art. 51, nie speł niajednak innych warunków
określonych w art. 50, Urząd umożliwia składającemu wniosek usunięcie stwierdzonych braków.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków określonych w art. 51, Urząd powiadamia o tym wnioskodawcę,
lub jeżeli jest to niemożliwe, publikuję tę informację na podstawie przepisów art. 89.

ROZDZIAŁ II

Artykuł 54
Badanie merytoryczne

URZĘDOWE BADANIE

1. Urząd bada, czy odmiana może być przedmiotem
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin na
podstawie przepisów art. 5, czy odmiana jest nowa na
podstawie przepisów art. 10, czy wnioskodawca jest
uprawniony do złożenia wniosku na podstawie przepisów art. 12 i czy spełnione zostały warunki
określone w art. 82. Urząd bada także, czy proponowana nazwa odmiany jest właściwa na podstawie art.
63. W tym celu może on skorzystać z pomocy innych organów.
2. Pierwszego wnioskodawcę uważa się za uprawnionego do wspólnotowej ochrony odmian roślin na
podstawie art. 11. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku
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Urząd zostanie powiadomiony lub jeżeli wynika to z dostarczonego ostatecznego orzeczenia odnośnie do
żądania uprawnienia na podstawie art. 98 ust. 4, że uprawnienie nie przysługuje lub nie przysługuje
wyłącznie pierwszemu wnioskodawcy. Jeżeli ustalono tożsamość uprawnionego wyłącznie lub innych
uprawnionych osób, ta osoba lub te osoby mogą przystąpić do postępowania jako składający wniosek.

Artykuł 55
Badanie techniczne
1. W przypadku gdy Urząd w wyniku badania na podstawie art. 53 i 54 nie stwierdził żadnych przeszkód
w przyznaniu wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, uczyni on przygotowania do
przeprowadzenia sprawdzenia technicznego związanego ze zgodnością z warunkami ustanowionymi w
art. 7, 8 i 9 przez właściwy urząd lub urzędy, co najmniej w jednym z Państw Członkowskich, którym
Rada Administracyjna powierzyła odpowiedzialność za techniczne sprawdzanie odmian należących do
danej grupy taksonomicznej, zwanymi dalej "Urzędem lub Urzędami badającymi".
2. W przypadku gdy żaden Urząd badający nie jest dostępny, Urząd, za zgodą Rady Administracyjnej,
może powierzyć innym właściwym instytucjom odpowiedzialność za badanie lub ustanowić własne
podporządkowane jednostki dla wykonania tych samych celów. Dla potrzeb niniejszego rozdziału takie
instytucje lub podporządkowane jednostki uważa się za Urzędy badające. Mogą one korzystać z urządzeń
oddanych im do dyspozycji przez składającego wniosek.
3. Urząd przekazuje Urzędom badającym kopie wniosków zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 114.
4. Urząd określa w drodze ogólnych regulacji lub na wniosek, w indywidualnych sprawach, kiedy, dokąd i
w jakich ilościach i jakości należy dostarczyć materiał siewny do badania technicznego i próby wzorcowe.
5. W przypadku gdy składający wniosek występuje z roszczeniem o przyznanie mu prawa pierwszeństwa
na podstawie art. 52 ust. 2 lub 4, dostarcza on w ciągu dwóch lat od daty złożenia wniosku na podstawie
art. 51 potrzebny materiał i ewentualnie inne wymagane dokumenty. Jeżeli wycofano lub odrzucono
wcześniejszy wniosek przed upływem dwóch lat, Urząd może wymagać od wnioskodawcy dostarczenia
materiału lub ewentualnych innych dokumentów w określonym terminie.

Artykuł 56
Przeprowadzanie badania technicznego
1. Urzędy badające przeprowadzają próbną uprawę odmiany lub inne wymagane badania do celów
badania technicznego, o ile nie przewidziano innych sposobów przeprowadzania badania technicznego
odnoszących się do zgodności z warunkami określonymi w art. 7-9.
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2. Przeprowadzanie badania technicznego jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi badania wydanymi
przez Radę Administracyjną lub z jakimkolwiek instrukcjami określonymi przez Urząd.
3. Do celów badania technicznego Urzędy badające mogą, za zgodą Urzędu, korzystać z pomocy innych
podmiotów posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne i uwzględniać wyniki badań, ustalenia i
informacje zebrane przez te podmioty.
4. Każdy Urząd badający, o ile Urząd nie postanowił inaczej, rozpoczyna badanie techniczne nie później
niż w dniu, w którym rozpoczynałoby się badanie techniczne na podstawie wniosku o krajowe prawo
ochronne, złożonego w dniu, w którym Urząd badający otrzymał wniosek przesłany przez Urząd.
5. W przypadku art. 55 ust. 5 każdy Urząd badający o ile Urząd nie postanowił inaczej, rozpoczyna
sprawdzenie techniczne na podstawie wniosku o krajowe prawo ochronne, o ile w tym dniu dostarczono
potrzebny materiał i inne wymagane dokumenty.
6. Rada Administracyjna może zdecydować, że badanie techniczne odmian winorośli i drzew może
rozpocząć się później.

Artykuł 57
Sprawozdanie z badania
1. Urząd badający na żądanie Urzędu lub jeżeli uważa, że wyniki badania technicznego wystarczają do
oceny odmiany, przesyła Urzędowi sprawozdanie z badania, a także opis odmiany, jeżeli ustali, że
spełniono warunki określone w art. 7-9.
2. Urząd powiadamia składającego wniosek o wynikach badania technicznego i opisie odmiany i
umożliwia mu wniesienia uwag w tym przedmiocie.
3. Urząd może, z urzędu po porozumieniu się ze składającym wniosek lub na jego żądanie, przeprowadzić
uzupełniające badanie, jeżeli uważa, że sprawozdanie z badania nie stanowi wystarczającej podstawy do
rozstrzygnięcia. Do celu oceny wyników każde uzupełniające badanie przeprowadzone przed
uprawomocnieniem się rozstrzygnięcia na podstawie art. 61 i 62 uważa się za część badania określonego
w art. 51 ust. 1.
4. Wyniki badania technicznego są przedmiotem wyłącznych praw Urzędu, który jest uprawniony do
rozporządzania nimi i mogą być one używane w inny sposób przez Urzędy badające tylko za zgodą
Urzędu.

Artykuł 58
Koszty badania technicznego
40

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

Urząd wypłaca Urzędom badającym opłatę zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie art. 114.

Artykuł 59
Sprzeciwy wobec przyznania prawa
1. Każdy może złożyć na piśmie w Urzędzie sprzeciw wobec przyznania wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin.
2. Sprzeciwiający są, obok składającego wniosek, stronami w postępowaniu o przyznanie wspólnotowego
prawa do ochrony odmian roślin. Bez uszczerbku dla przepisów art. 88, sprzeciwiający się mają dostęp do
dokumentów, łącznie z wynikami badania technicznego i opisu odmiany określonych w art. 57 ust. 2.
3. Sprzeciwy mogą opierać się tylko na twierdzeniu, że:
a)

nie spełniono warunków określonych w art. 7-11;

b)

istnieje jedna z przeszkód do nadania wnioskowanej nazwy odmiany, określona w art. 63 ust. 3 lub
4.

4. Sprzeciwy można składać:
a)

w przypadkach sprzeciwów przewidzianych w ust. 3 lit. a) - w każdym czasie po złożeniu wniosku,
przed wydaniem decyzji w sprawie na podstawie art. 61 i 62;

b)

w przypadkach sprzeciwów przewidzianych w ust. 3 lit. b) - w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu
wnioskowanej nazwy odmiany na podstawie art. 89.

5. Decyzje w sprawie sprzeciwów można podejmować łącznie z decyzjami podejmowanymi na podstawie
art. 61, 62 i 63.

Artykuł 60
Pierwszeństwo nowego wniosku w przypadku sprzeciwów
Jeżeli sprzeciw dotyczący niespełnienia warunków określonych w art. 11 prowadzi do wycofania lub
odrzucenia wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin i jeżeli sprzeciwiający się w ciągu
miesiąca od dnia wycofania lub ostatecznego odrzucenia wniosku złoży wniosek o wspólnotowe prawo do
ochrony odmian roślin może on żądać, aby datę wycofania lub odrzucenia wniosku uważano za datę
wniesienia jego wniosku.
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Artykuł 61
Odrzucenie
1. Urząd odrzuca wnioski o przyznanie wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, jeśli ustali, że
wnioskodawca:
a)

nie usunął braków w rozumieniu art. 53, do usunięcia których wyznaczono mu dodatkowy termin;

b)

nie zastosował się w wyznaczonym terminie do ogólnego przepisu lub do żądania na podstawie art.
55 ust. 4 lub 5, o ile Urząd nie zezwolił mu na
nieprzedkładanie materiału; lub

ROZDZIAŁ III

ROZSTRZYGNIĘCIA

c)
nie wnioskował o nazwę odmiany odpowiednio na
podstawie art. 63.
2. Urząd odmawia przyznania wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin, jeżeli:

a)

stwierdzi, że nie spełniono warunków wymaganych do sprawdzenia na podstawie art. 54; lub

b)

dojdzie do wniosku na podstawie sprawozdania ze sprawdzenia na podstawie art. 57, że nie
spełniono warunków określonych w art. 7, 8 i 9.
Artykuł 62
Przyznanie

Urząd przyznaje wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, jeżeli stwierdzi, że wyniki badania
są wystarczające do wydania decyzji. Decyzja ta zawiera urzędowy opis odmiany.
Artykuł 63
Nazwa odmiany
1. W przypadku gdy wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin zostało przyznane, Urząd zatwierdza
dla tej odmiany nazwę wnioskowaną przez składającego wniosek na podstawie przepisów art. 50 ust. 3,
jeżeli na podstawie badania dokonanego na podstawie art. 54 ust. 1 zdanie drugie uzna te nazwę za
właściwą.
2. Nazwa odmiany jest właściwa, jeżeli nie zaistniały przeszkody określone w ust. 3 i 4 niniejszego
artykułu.
3. Przeszkody w nadaniu nazwy odmiany, występują w przypadku jeśli:
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a)

jej używanie na obszarze Wspólnoty naruszałoby wcześniejsze prawa osób trzecich;

b)

może spowodować trudności jej użytkownikom w jej rozpoznaniu lub odtworzeniu;

c)

jest tożsama lub może wprowadzić w błąd ze względu na podobieństwo do nazwy innej odmiany
tego samego lub pokrewnego gatunku, którą wpisano do urzędowego rejestru odmian roślin lub pod
którą materiał innej odmiany wprowadzono do obrotu w Państwie Członkowskim lub w państwie
członkowskim Międzynarodowego Związku ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin, chyba że ta
odmiana już nie istnieje i jej nazwa nie uzyskała większego znaczenia;

d)

jest tożsama lub można ja pomylić z innymi oznaczeniami używanymi powszechnie w obrocie
towarowym lub którą zastrzeżono na podstawie odrębnych przepisów;

e)

może wywołać zgorszenie w jednym z Państw Członkowskich lub narusza porządek publiczny;

f)

może wprowadzać w błąd co do właściwości odmiany, jej wartości lub tożsamości lub tożsamości
hodowcy lub innej strony w postępowaniu.
4. Istnieje kolejna przeszkoda, gdy odmiana została już zarejestrowana:

a)

w jednym z Państw Członkowskich; lub

b)

w państwie członkowskim Międzynarodowego Związku ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin; lub

c)

w innym państwie, co do którego postanowiono w akcie prawa wspólnotowego, że odmiany ocenia
się zgodnie z regułami równoważnymi do tych, które ustanowiono w dyrektywach o wspólnym
katalogu odmian;
do urzędowego rejestru odmian roślin lub których materiał wprowadzono w tych państwach do
obrotu w celach handlowych, a wnioskowana nazwa odmiany różni się od tej, która została tam
zarejestrowana lub której tam się używa, chyba że wobec nazwy takiej istnieje przeszkoda
przewidziana w ust. 3.
5. Urząd ogłasza, które gatunki uważa za "pokrewne" w rozumieniu ust. 3 lit. c).

Artykuł 64
Badanie techniczne
1. Urząd bada trwanie niezmienionego istnienia chronionych odmian.
2. W tym celu przeprowadza się badanie techniczne na podstawie art. 55 i 56.
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3. Posiadacz zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu i do Urzędów badających, którym powierzono
techniczne badanie odmiany, wszelkie informacje potrzebne do oceny niezmienionego istnienia odmiany.
Jest on obowiązany, zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez Urząd, do dostarczania materiału odmiany
i umożliwienie sprawdzenia, czy podjęto właściwe środki, aby zapewnić trwanie niezmienionego istnienia
odmiany.

Artykuł 65
Sprawozdanie z badania technicznego
1. Urząd badający, któremu powierzono badanie techniczne na żądanie Urzędu lub jeżeli ustali, że
odmiana nie jest wyrównana lub trwała, przesyła Urzędowi
sprawozdanie ze swoimi wnioskami.

ROZDZIAŁ IV
UTRZYMYWANIE
WSPÓLNOTOWEGO
PRAWA DO OCHRONY
ODMIAN ROŚLIN

2. Jeżeli w wyniku badania technicznego zostały wykryte
odstępstwa na podstawie przepisów ust. 1, Urząd powiadamia
posiadacza o wynikach badania technicznego i daje mu
możliwość wniesienia uwag do tego sprawozdania.

Artykuł 66
Zmiana nazwy odmiany

1. Urząd zmienia nazwę odmiany przyznaną zgodnie z art. 63,
jeżeli ustali, że nazwa nie spełnia lub przestała spełniać warunki określone w art. 63, a w przypadku
sprzeczności z wcześniejszym prawem trzeciej strony, jeśli posiadacz wyraził zgodę na zmianę lub jeżeli
jemu lub jakiejkolwiek osobie zobowiązanej do używania nazwy odmiany prawomocnym orzeczeniem
zakazano używania tej nazwy odmiany.
2. Urząd umożliwia posiadaczowi złożenie wniosku co do nowej nazwy odmiany i postępuje zgodnie z
art. 63.
3. Wobec wnioskowanej nowej nazwy odmiany można zgłaszać sprzeciwy zgodnie z art. 59 ust. 3 lit. b).

Artykuł 67
Decyzje, od których przysługuje odwołanie
1. Odwołanie przysługuje od decyzji Urzędu podjętych na podstawie art. 20, 21, 59, 62, 63 i 66 oraz od
decyzji dotyczących opłat wydanych na podstawie art. 83, kosztów wydanych na podstawie art. 85,

ROZDZIAŁ V
ODWOŁANIA
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wpisania lub skreślenia danych w rejestrze, wydanych na podstawie art. 87 i jawności rejestru, wydanych
na podstawie do art. 88.
2. Odwołanie wniesione na podstawie ust. 1 ma skutek zawieszający. Jednak Urząd może zarządzić
wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli uzna, że okoliczności tego wymagają.
3. Odwołanie przysługuje od decyzji Urzędu wydanych na podstawie art. 29 i 100 ust. 2, chyba że
odwołanie zostało wniesione bezpośrednio na podstawie art. 74. W takim przypadku wniesienie
odwołania nie ma skutku zawieszającego.
4. Odwołanie od decyzji, które nie kończy postępowania w sprawie w stosunku do jednej ze stron, można
wnieść jedynie łącznie z odwołaniem od decyzji ostatecznej, o ile w decyzji nie przewidziano możliwości
wniesienia odrębnego odwołania.

Artykuł 68
Osoby uprawnione do wniesienia odwołania i do występowania jako strony w postępowaniu
Każda osoba fizyczna lub prawna może, z zastrzeżeniem art. 82, wnieść odwołanie od decyzji, której
jest adresatem oraz od decyzji, która, mimo że została skierowana do innej osoby, dotyczy jej
bezpośrednio i indywidualnie. Strony postępowania są uprawnione do uczestniczenia w postępowaniu
odwoławczym, a Urząd obowiązany jest do uczestniczenia w nim.

Artykuł 69
Termin i forma

Odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu w terminie dwóch miesięcy od
doręczenia decyzji osobie odwołującej się, a gdy nie miało to miejsca, w
terminie dwóch miesięcy od ogłoszenia decyzji, uzasadnienie odwołania
składa się w terminie czterech miesięcy od wymienionego doręczenia lub
ogłoszenia.
Artykuł 70
Rewizja przedwstępna
1. Urząd zmienia decyzję, jeżeli jednostka, która w ramach Urzędu przygotowała rozstrzygnięcie, uzna, że
odwołanie jest dopuszczalne i zasługuje na uwzględnienie. Taka możliwość nie istnieje, jeżeli kilka stron
wniosło odwołanie, a ich wnioski są przeciwstawne.
45

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

2. Jeżeli decyzja nie została zmieniona w ciągu miesiąca od otrzymaniu uzasadnienia odwołania, Urząd
postępuje następująco w odniesieniu do odwołania:
rozstrzyga, czy podejmie działanie na podstawie drugiego zdania ust. 2 art. 67, i
przekazuje odwołanie Izbie Odwoławczej.

Artykuł 71
Rozpatrywanie wołań
1. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne Urząd sprawdza, czy odwołanie jest uzasadnione.
2. Przy rozpatrywaniu odwołania Izba Odwoławcza może, tak często, jak to konieczne, wezwać strony w
postępowaniu odwoławczym do zajęcia stanowiska w określonym terminie w stosunku do wydawanych
przez nią komunikatów lub materiałów dostarczonych przez inne strony postępowania odwoławczego.
Strony postępowania odwoławczego mogą składać ustne oświadczenia.

Artykuł 72
Decyzja w sprawie odwołania
Izba Odwoławcza wydaje decyzję w sprawie odwołania na podstawie badania dokonanego na
podstawie art. 71. Izba Odwoławcza może podejmować wszelkie czynności, które należą do kompetencji
Urzędu albo przekazać sprawę właściwej jednostce Urzędu do dalszego działania w tej sprawie. W takim
przypadku Urząd, o ile stan faktyczny nie uległ zmianie, związany jest motywami rozstrzygnięcia
podanymi przez Izbę Odwoławczą.

Artykuł 73
Skargi na decyzje Izby Odwoławczej
1. Na decyzje Izby Odwoławczej przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości.
2. Skargę można oprzeć na następujących podstawach: braku kompetencji, poważnego naruszenia
istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatu, niniejszego rozporządzenia lub jakiejkolwiek
zasady prawnej związanej z ich stosowaniem, albo nadużycia władzy.
3. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do unieważnienia lub zmiany zaskarżonej decyzji.
4. Skarga przysługuje każdej stronie postępowania odwoławczego, która nie uzyskała całkowitej lub
częściowej satysfakcji ze swojego wniosku.
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5. Skargę wnosi się do Trybunału Sprawiedliwości w terminie dwóch miesięcy od doręczenia decyzji Izby
Odwoławczej.

ROZDZIAŁ VI

6. Urząd jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych
środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału
Sprawiedliwości.

INNE WYMOGI
PROCEDURALNE

Artykuł 74
Bezpośredni środek odwoławczy

1. Na decyzje Urzędu podjęte na podstawie art. 29 i 100 ust. 2 przysługuje bezpośredni środek
odwoławczy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
2. Przepis art. 73 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 75
Uzasadnienie decyzji, prawo bycia wysłuchanym
Decyzje Urzędu zawierają uzasadnienie. Muszą one opierać się na motywach oraz dowodach, co do
których strony postępowania miały możliwość ustosunkowania się ustnie lub na piśmie.

Artykuł 76
Badanie stanu faktycznego z urzędu
W postępowaniu przed Urzędem, może on badać stan faktyczny z urzędu w zakresie, w jakim
podlega on badaniu na podstawie art. 54 i 55. Urząd nie uwzględnia stanu faktycznego, na który nie
powołano się, ani dowodów, które nie zostały przedstawione w terminie wyznaczonym przez Urząd.

Artykuł 77
Postępowanie ustne
1. Urząd zarządza przeprowadzenie postępowania ustnego z urzędu lub na żądanie którejkolwiek ze stron
postępowania.
2. Bez uszczerbku dla ust. 3, postępowanie ustne przed Urzędem jest niejawne.
3. Postępowanie ustne przed Izbą Odwoławczą, łącznie z ogłoszeniem decyzji, jest jawne, chyba że Izba
Odwoławcza, przed którą toczy się postępowanie, postanowi inaczej w okolicznościach, w których
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jawność może spowodować poważne i nieuzasadnione ujemne skutki, szczególnie w odniesieniu do
którejkolwiek ze stron postępowania odwoławczego.

Artykuł 78
Dopuszczenie dowodów
1. W każdym postępowaniu przed Urzędem środki dowodowe mogą obejmować:
a)

przesłuchanie stron postępowania;

b)

żądanie dostarczenia informacji;

c)

przedstawianie dokumentów i innych materiałów dowodowych;

d)

zeznania świadków;

e)

opinie biegłych;

f)

oględziny miejsca;

g)

złożenie pisemnego oświadczenia pod przysięgą.

2. Jeżeli Urząd rozstrzyga kolegialnie, organ kolegialny może zlecić jednemu ze swych członków
zbadanie powołanych dowodów.
3. Jeżeli Urząd uzna za niezbędne, aby strona postępowania, świadek lub biegły złożyli zeznania ustnie:
a)

wydaje nakaz stawiennictwa zobowiązujący określoną osobę do stawienia się; lub

b)

zwraca się do właściwego sądu lub innego uprawnionego organu w państwie, w którym dana osoba
ma stałe miejsce zamieszkania, z żądaniem przesłuchania tej osoby, zgodnie z art. 91 ust. 2.

4. Strona postępowania, świadek lub biegły wezwani do stawiennictwa przed Urzędem mogą wystąpić o
zezwolenie na przesłuchanie ich przez właściwy sąd lub inny uprawniony organ w państwie, w którym
mają stałe miejsce zamieszkania. W razie złożenia takiego wniosku lub w przypadku niestawienia się na
wezwanie, Urząd może, na podstawie art. 91 ust. 2, zwrócić się do właściwego sądu lub innego
uprawnionego organu o przesłuchanie tej osoby.
5. Strony postępowania, świadkowie lub biegli mogą być przesłuchiwani przed Urzędem pod przysięgą
lub w innej wiążącej formie, jeśli Urząd uzna to za stosowne, Urząd może też zwrócić się do właściwego
sądu lub innego właściwego organu w państwie, w którym dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania, o
przesłuchanie jej przy zachowaniu wymaganych warunków.
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6. Zwracając się do właściwego sądu lub innego uprawnionego organu o przeprowadzenie dowodu z
przesłuchania, Urząd może zwrócić się o przyjęcie zeznań pod przysięgą i o zezwolenie pracownikowi
Urzędu na uczestniczenie w przesłuchaniu i zadawanie pytań stronie postępowania, świadkowi lub
biegłemu za pośrednictwem sądu lub innego organu albo bezpośrednio.

Artykuł 79
Doręczenia
Urząd doręcza z urzędu wszelkie decyzje i wezwania, a także informacje i komunikaty, od daty
doręczenia liczy się termin albo jeżeli doręczenie jest wymagane na podstawie innych przepisów
niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia, albo jeśli
tak zarządził prezes Urzędu. Doręczenia mogą być dokonywane za pośrednictwem właściwych do spraw
odmian roślin urzędów Państw Członkowskich.

Artykuł 80
Przywrócenie do stanu pierwotnego
1. W przypadku gdy, mimo zachowania należytej staranności, składający wniosek o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, posiadacz lub inna strona postępowania przed Urzędem
nie dotrzymała wyznaczonego terminu w stosunku do Urzędu, z uwagi na szczególne okoliczności, należy
przywrócić termin, o ile niedotrzymanie wyznaczonego terminu bezpośrednio powoduje na mocy
przepisów niniejszego rozporządzenia utratę jakiegokolwiek uprawnienia lub prawa do wniesienia
środków odwoławczych.
2. Wniosek składa się na piśmie w terminie dwóch miesięcy od ustania przyczyny uchybienia terminu.
Czynności, dla której określony był termin należy dopełnić w tym samym terminie. Wniosek można
składać w ciągu roku od wygaśnięcia terminu, który nie został dotrzymany.
3. Wniosek zawiera uzasadnienie oraz wskazuje stan faktyczny i motywy, na jakich jest on oparty.
4. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do terminów określonych w ust. 2 ani do terminów
określonych w art. 52 ust. 2, 4 i 5.
5. Osoba, która w Państwie Członkowskim w dobrej wierze korzystała lub dokonała skutecznych i
rzetelnych przygotowań w celu korzystania z odmiany będącej przedmiotem opublikowanego wniosku o
przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin lub już przyznanego wspólnotowego prawa
do ochrony odmian roślin, w okresie pomiędzy utratą praw na podstawie ust. 1 w odniesieniu do wniosku
lub do przyznanego wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, może nadal z niego bezpłatnie
korzystać w swoim przedsiębiorstwie lub na potrzeby swojego przedsiębiorstwa.
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ROZDZIAŁ VII
OPŁATY,
ROZSTRZYGNIĘCIE O
KOSZTACH

Artykuł 81
Zasady ogólne
1. W braku odpowiednich przepisów proceduralnych w
niniejszym rozporządzeniu lub w przepisach przyjętych na
podstawie niniejszego rozporządzenia, Urząd stosuje zasady
kodeksu postępowania ogólnie przyjęte w Państwach
Członkowskich.

Urząd pobiera opłaty
za swoje czynności
urzędowe
podejmowane na
podstawie
niniejszego
rozporządzenia oraz
opłaty roczne w
czasie trwania
wspólnotowej
ochrony odmian
roślin, zgodnie z
przepisami
dotyczącymi opłat
określonymi w art.
113.

2. Artykuł 48 stosuje się mutatis mutandis do pracowników
Urzędu, w zakresie w jakim uczestniczą oni w podejmowaniu
decyzji określonych w art. 67, a w odniesieniu do
pracowników Urzędów badających - w stopniu w jakim
współuczestniczą oni w przygotowaniu tych decyzji.

Artykuł 82
Pełnomocnik
Osoby niemające stałego miejsca zamieszkania lub
siedziby na
terytorium Wspólnoty lub których
przedsiębiorstwo nie zostało utworzone na terytorium
Wspólnoty mogą brać udział w postępowaniu przed Urzędem
tylko wówczas, jeżeli ustanowią one pełnomocnika, który ma
stałe miejsce zamieszkania, siedzibę lub którego siedziba
bądź zakład znajdują się na terytorium Wspólnoty.

Artykuł 83
Opłaty
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1. Urząd pobiera opłaty za swoje czynności urzędowe podejmowane na podstawie niniejszego
rozporządzenia oraz opłaty roczne w czasie trwania wspólnotowej ochrony odmian roślin, zgodnie z
przepisami dotyczącymi opłat określonymi w art. 113.
2. W przypadku nieuiszczenia opłat należnych jako opłaty za czynności urzędowe określone w art. 113
ust. 2 lub za inneczynności urzędowe określone w przepisach dotyczących opłat, które są dokonywane
tylko na wniosek, przyjmuje się, że wniosek nie został złożony, jeżeli czynności konieczne do uiszczenia
opłaty nie zostały podjęte w terminie miesiąca od dnia, w którym Urząd przesłał nowe wezwanie do
uiszczenie opłaty i poinformował o skutkach nieuiszczenia opłaty.
3. Jeżeli niektóre informacje dostarczone przez składającego wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa
do ochrony odmian roślin można sprawdzić tylko w ramach badania technicznego, którego zakres
wykracza poza ramy ustalone dla badania technicznego odmian danej jednostki systematycznej, opłatę za
badanie techniczne można zwiększyć do wielkości rzeczywiście poniesionych wydatków, po wysłuchaniu
osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania zwraca się opłatę za odwołanie, a w przypadku częściowego
uwzględniania odwołania - stosowną część opłaty za odwołanie. Można jednak odmówić dokonania
zwrotu w całości lub w części, jeżeli uwzględnianie odwołania wynikało z uwzględnienia faktów, które
nie były znane w czasie podejmowania pierwotnej decyzji.

Artykuł 84
Przedawnienie roszczeń finansowych
1. Roszczenia Urzędu o uiszczenie opłat przedawniają się po upływie czterech latach od końca roku
kalendarzowego, w którym opłaty te stały się wymagalne.
2. Roszczenia wobec Urzędu w odniesieniu do zwrotu opłat lub kwot nienależnie wpłaconych
Urzędowi przedawniają się po upływie czterech lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstały te
roszczenia.
3. Żądanie uiszczenia opłaty skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia przewidzianego w ust. 1, a
wystąpienie z pisemnym i uzasadnionym roszczeniem zwrotu opłaty skutkuje przerwaniem biegu
przedawnienia przewidzianego w ust. 2. Po przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie on ponownie licząc
od dnia przerwania i kończy się najpóźniej po sześciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym się
pierwotnie rozpoczął, chyba że w międzyczasie wszczęto procedurę sądową mającą na celu
wyegzekwowanie roszczeń; w tym przypadku termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż rok
licząc od daty uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie.

Artykuł 85
Zwrot kosztów postępowania
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1. Strona przegrywająca w postępowaniu o pozbawienie lub uchylenie wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin albo w postępowaniu odwoławczym ma obowiązek zwrotu opłat wniesionych przez
pozostałe strony postępowania oraz uzasadnionych wydatków poniesionych przez te strony w toku
postępowania, włączając zwrot kosztów podróży i pobytu oraz wynagrodzenie pełnomocnika, radcy lub
adwokata, w granicach ustalonych w tabelach dla poszczególnych rodzajów kosztów na warunkach
określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 114.
2. Urząd lub Izba Odwoławcza może jednak postanowić o innym rozkładzie kosztów postępowania, jeżeli
roszczenia każdej ze stron postępowania nie zostaną uwzględnione w całości lub jeżeli przemawiają za
tym względy słuszności.
3. Strona postępowania, która cofnie wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian
roślin, wniosek o uchylenie lub pozbawienie tego prawa, wycofa odwołanie lub zrzeknie się
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, kończąc w ten sposób postępowanie w sprawie, jest
zobowiązana zwrócić koszty poniesione przez inne strony postępowania, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2.
4. W przypadku gdy strony postępowania zawrą przed Urzędem lub Izbą Odwoławczą ugodę dotyczącą
podziału kosztów, decydując o rozłożeniu kosztów inaczej niż zostało to przewidziane w poprzednich
ustępach, sporządza się dokument tej ugody.
5. Na żądanie, Urząd lub Izba Odwoławcza określi wysokość przypisanych kosztów na podstawie
poprzednich ustępów.

Artykuł 86
Wykonanie przymusowe orzeczeń ustalających wysokość kosztów
1. Ostateczne orzeczenia Urzędu określające wysokość kosztów podlegają wykonaniu.
2. Wykonanie tych decyzji podlega przepisom postępowania cywilnego obowiązującego w Państwie
Członkowskim, w którym ma ono miejsce. Klauzulę wykonalności lub potwierdzenie wykonalności
nadaje organ państwowy wyznaczony w tym celu przez rząd każdego z Państw Członkowskich, po
sprawdzeniu jedynie autentyczności stosownego dokumentu; rząd powiadamia Urząd i Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich o wszystkich organach wyznaczonych w tym celu.
3. Po załatwieniu tych formalności, na wniosek strony wnoszącej o egzekucję, strona ta jest uprawniona
do wszczęcia postępowania egzekucyjnego zgodnie z prawem krajowym, wnosząc sprawę bezpośrednio
do właściwego organu.
4. Egzekucja może zostać wstrzymana jedynie w wyniku wydania stosowanego orzeczenia przez
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Do kontroli prawidłowości postępowania
egzekucyjnego właściwe są sądy krajowe
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Artykuł 87
Ustanowienie rejestrów
1. Urząd prowadzi rejestr wniosków o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, który
zawiera następujące dane:
a)

wnioski o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin z podaniem jednostki
systematycznej i tymczasowej nazwy odmiany oraz nazwę i adres składającego wniosek hodowcy
oraz pełnomocnika uczestniczącego w postępowaniu;

b)

przypadki zakończenia postępowania dotyczącego wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin, łącznie z informacjami przewidzianymi w akapicie a);

c)

propozycje nazw odmian;

d)

zmiany w odniesieniu do tożsamości osoby składającej wniosek oraz jej pełnomocnika;

e)

na wniosek - podjęte w stosunku do tego wniosku czynności egzekucyjne określone w art. 24 i 26.

2. Urząd prowadzi rejestr wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin, w którym po przyznaniu
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wpisuje się następujące dane:
a)

nazwę gatunku i nazwę odmiany;

b)

urzędowy opis odmiany lub odniesienie do dokumentów będących w posiadaniu Urzędu, które
zawierają urzędowy opis odmiany i stanowią część rejestru;

c)

w przypadku odmian, w których wytwarzanie materiału wymaga powtarzalnego używania
określonych składników - wymienienie tych składników;

d)

nazwę i adres posiadacza, hodowcy i pełnomocnika procesowego;

e)

datę nadania i wygaśnięcia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, łącznie z przyczynami
wygaśnięcia;

f)

na wniosek - umowne uprawnienie do korzystania z prawa lub licencję przymusową, łącznie z
nazwą i adresem osoby uprawnionej do korzystania z tego
prawa;

.

ROZDZIAŁ VIII

g) na wniosek - podjęte w stosunku do tego prawa
czynności egzekucyjne określone w art. 24;

REJESTRY

h) na wspólny wniosek posiadacza odmiany macierzystej i
hodowcy odmiany pochodnej w stosunku do odmiany
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macierzystej, określenie odmiany jako macierzystej i pochodnej, łącznie z nazwami odmian i
nazwami zainteresowanych stron. Wniosek jednej z zainteresowanych stron jest wystarczający,
jeżeli jest on poparty dobrowolnie udzielonym potwierdzeniem drugiej strony, na podstawie
przepisów art. 99, lub jeżeli ostateczna decyzja lub ostateczne orzeczenie wydane na podstawie
przepisów niniejszego rozporządzenia zawiera określenie tych odmian jako macierzystej i
pochodnej.
3. Wszelkie inne szczegóły i warunki regulujące zasady wpisu do obu rejestrów mogą zostać ustanowione
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 114.
4. Urząd z urzędu i po wysłuchaniu opinii posiadacza może dostosować urzędowy opis odmiany, jeżeli
chodzi o liczbę i typ właściwości lub o stwierdzone przejawy tych właściwości, do istniejących zasad
opisu odmian danej grupy taksonomicznej, aby ułatwić porównanie opisu odmiany z opisami innych
odmian danego grupy taksonomicznej.

Artykuł 88
Jawność
1. Rejestry wymienione w art. 87 są jawne.
2. Po wykazaniu interesu prawnego i przy zachowaniu warunków określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 114 każdy może mieć wgląd do:
a)

dokumentów związanych z wnioskami o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian
roślin;

b)

dokumentów związanych z już przyznanym wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin;

c)

próbnych upraw odmian do celów ich badania technicznego;

d)

próbnych upraw odmian do celów kontroli zachowania odmiany.

3. W przypadku odmian, w których wytwarzanie materiału wymaga powtórnego używania określonych
składników, na żądanie składającego wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian
roślin wyłącza się jawność wszelkich danych dotyczących składników, łącznie z ich uprawą. Żądania
wyłączenia jawności nie można składać po podjęciu decyzji dotyczącej wniosku o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.
4. Organy właściwe na mocy niniejszego rozporządzenia nie mogą przekazywać osobom trzecim
materiałów dostarczonych lub otrzymanych w związku z badaniem przewidzianym w art. 55 ust. 4, 56 i
64, chyba że uprawniona osoba wyrazi zgodę na takie przekazanie albo że takie przekazanie jest
konieczne w związku ze współpracą w badaniu przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu lub na mocy
innych przepisów prawnych.
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Artykuł 89
Publikacje okresowe
Urząd przynajmniej co dwa miesiące wydaje publikację zawierającą dotąd niepublikowane
informacje wpisane do rejestrów na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 lit. a), d)-h). Urząd publikuje także
sprawozdanie roczne zawierające informacje, które uważa za celowe, w tym przynajmniej wykaz
ważnych wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin, osób z nich uprawnionych, dat ich przyznania i
wygaśnięcia oraz uznanych nazw odmian. Rada Administracyjna określi szczegóły odnoszące się do tych
publikacji.

Artykuł 90
Wymiana informacji i publikacji
1. Urząd i urzędy Państw Członkowskich właściwe do spraw odmian roślin, na żądanie i bez uszczerbku
dla warunków odnoszących się do przesyłania wyników badań technicznych, przekazują sobie wzajemnie,
wolne od opłat i do ich własnego użytku jedną lub więcej kopii ich odnośnych publikacji i wszelkie inne
informacje dotyczące wnioskowanych lub przyznanych praw własności.
2. Dane wymienione w art. 88 ust. 3 wyłącza się z tych informacji, chyba że:
a)

informacja jest konieczna do przeprowadzenia badań na podstawie art. 55 i 64; lub

b)

składający wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wyraża na to
zgodę.

Artykuł 91
Współpraca w zakresie spraw administracyjnych i prawnych
1. Urząd, Urzędy badające wymienione w art. 55 ust. 1 i sądy lub władze Państw Członkowskich
wspomagają się wzajemnie poprzez udzielanie informacji lub zapewnienie wglądu do dokumentów
dotyczących odmiany i jej próbek lub próbnych upraw, chyba że niniejsze rozporządzenie lub
ustawodawstwo krajowe stanowi inaczej. W przypadku gdy Urząd lub Urzędy badające udostępnią do
wglądu sądom lub oskarżycielom publicznym dokumenty, próbki lub próbne uprawy, to wgląd ten nie
podlega ograniczeniom ustanowionym w art. 88, a wgląd zapewniony przez Urzędy badające nie podlega
rozstrzygnięciu Urzędu na podstawie tego artykułu.
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2. Sądy lub inne właściwe władze Państw Członkowskich, po otrzymaniu od Urzędu pisma z wnioskiem o
udzielenie pomocy, prowadzą na rzecz Urzędu i w granicach ich właściwości niezbędne czynności
rozpoznawcze i podejmują inne
związane z tym środki.

Artykuł 92

CZĘŚĆ PIĄTA

Zakaz łączenia ochrony

WPŁYW NA INNE PRAWA

1. Odmiana będąca przedmiotem
wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin nie może być
przedmiotem krajowego prawa do
ochrony odmian roślin lub jakiegokolwiek patentu na tę odmianę. Prawa przyznane sprzecznie z
przepisami pierwszego zdania nie wywierają skutku prawnego.
2. Jeśli posiadaczowi przed przyznaniem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznano inne
niż wymienione w ust. 1 prawo do tej samej odmiany, nie może on powoływać się na uprawnienia
wynikające z tego prawa tak długo jak pozostaje w mocy wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin.

Artykuł 93
Stosowanie prawa krajowego
Roszczenia z tytułu naruszenia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin podlegają
ograniczeniom nałożonym przez prawo poszczególnych Państw Członkowskich tylko wówczas, jeżeli
wyraźnie stanowi tak niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 94

CZĘŚĆ SZÓSTA

Naruszenie

ROSZCZENIA CYWILNOPRAWNE,
NARUSZENIA, WŁAŚCIWOŚCI SĄDU

1. Każda osoba, która:

a)
nie
będąc
do
tego
uprawniona podejmuje jedno z
działań określonych w art. 13 ust. 2
w odniesieniu do odmiany, na
którą przyznano wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin; lub
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b)

nie używa poprawnie nazwy odmiany na podstawie art. 17 ust. 1 lub pomija istotne informacje
wymienione w art. 17 ust. 2; lub

c)

sprzecznie z przepisami art. 18 ust. 3 używa nazwy odmiany, na którą przyznano wspólnotowe
prawo do ochrony odmian roślin lub nazwy, która może wprowadzić w błąd ze względu na
podobieństwo do tej nazwy;

może być przedmiotem działania, podjętego przez posiadacza, mającego na celu zaniechanie naruszenia
lub wypłatę słusznego wynagrodzenia lub obu.
2. Osoba, która działa umyślnie lub z niedbalstwa, jest ponadto obowiązana do naprawienia wszelkich
szkód wynikających z naruszenia. W przypadkach winy nieumyślnej nieznacznego stopnia, roszczenia
można zmniejszyć stosownie do stopnia winy nieumyślnej, nie mogą być one jednak mniejsze od
korzyści, która odniosła osoba naruszająca prawo.

Artykuł 95
Działania przed przyznaniem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
Posiadacz może żądać słusznego wynagrodzenie od każdej osoby, która w okresie między publikacją
wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin a jego przyznaniem dokonała
czynu, które byłby zabroniony po przyznaniu tego prawa.

Artykuł 96
Przedawnienie
Roszczenia na podstawie art. 94 i 95 ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ostatecznego
przyznania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin i dnia, w którym uprawniony dowiedział się
o naruszeniu swego prawa i o osobie, która je naruszyła, a w każdym przypadku po 30 latach od dnia, w
którym nastąpiło naruszenie.

Artykuł 97
Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnośnie do naruszenia
1. W przypadku gdy osoba odpowiedzialna za naruszenie w rozumieniu art. 94 bezpodstawnie uzyskała
korzyści kosztem posiadacza prawa lub posiadacza licencji, sądy właściwe na podstawie art. 101 i 102 w
odniesieniu do zwrotu tych korzyści stosują prawo krajowe, włącznie z prawem prywatnym
międzynarodowym.
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2. Ustęp 1 stosuje się również do innych roszczeń, które odnoszą się do czynów określonych w art. 95, w
okresie między opublikowaniem wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin a
jego rozstrzygnięciem.
3. We wszelkich innych sprawach skutki wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin określa się
wyłącznie na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 98
Dochodzenie uprawnienia do wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
1. Jeżeli wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin przyznano osobie nieuprawnionej do niego w
rozumieniu art. 11, osoba uprawniona może żądać przeniesienia na nią wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków prawnych przysługujących jej na mocy
praw Państw Członkowskich.
2. Jeżeli dana osoba jest uprawniona tylko do części wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin,
może ona, zgodnie z ust. 1 wystąpić o uznanie jej za współuprawnionego z tego prawa.
3. Z roszczeniami określonymi w ust. 1 i 2 nie można wystąpić po upływie 5 lat od opublikowania
wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. Przepis ten nie ma zastosowania,
jeżeli uprawniony w chwili przyznania lub nabycia tego prawa wiedział, że nie był on do niego
uprawniony lub że uprawnienie to nie przysługiwało wyłącznie jemu.
4. Osobie uprawnionej przysługują mutatis mutandis, roszczenia określone w ust. 1 i 2, w odniesieniu do
wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin złożonego przez osobę
nieuprawnioną, lub której uprawnienie nie przysługuje wyłącznie.

Artykuł 99
Potwierdzenie tożsamości odmiany
Uprawniony do odmiany macierzystej i hodowca odmiany pochodnej od odmiany macierzystej mają
prawo do uzyskania potwierdzenia ustalenia, że odmiany te są odmianami macierzystą i pochodną od niej
odmianą.

Artykuł 100
Skutki zmiany posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
1. W przypadku zmiany posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin w wyniku
prawomocnego orzeczenia wydanego na podstawie art. 101 i 102 w sprawie przywrócenia uprawnienia na
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podstawie art. 98 ust. 1, z chwilą wpisania osoby uprawnionej do rejestru wspólnotowych praw do
ochrony odmian roślin wygasają prawa do korzystania i inne prawa je obciążające.
2. Jeżeli posiadacz prawa lub posiadacz licencji dokonuje jednej z czynności określonych w art. 13 ust. 2
albo podejmuje skuteczne i rzetelne przygotowania w tym celu przed rozpoczęciem postępowania na
podstawie przepisów art. 101 i 102, może on nadal podejmować takie działania, pod warunkiem
wystąpienia o udzielenie przez nowego posiadacza wpisanego do rejestru wspólnotowych praw do
ochrony roślin, niewyłącznego prawa korzystania z prawa do nowego uprawnionego wpisanego do
rejestru wspólnotowych uprawnienia do korzystania z tego prawa. Wniosek taki należy wnieść w terminie
przewidzianym w przepisach wykonawczych. W razie braku porozumienia stron prawo korzystania może
zostać przyznane przez urząd. Artykuł 29 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
3. Ustęp 2 nie stosuje się, gdy posiadacz prawa lub posiadacz licencji dokonując czynności lub
przygotowań działał w złej wierze.

Artykuł 101
Właściwość sądu i dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym
1. Do postępowania w sprawie roszczeń określonych w art. 94-100 stosuje się Konwencję z Lugano oraz,
uzupełniająco, przepisy niniejszego artykułu i art. 102-106 niniejszego rozporządzenia.
2. Postępowania przewidziane w ust. 1 wszczyna się:
a)

przed sądem Państwa Członkowskiego lub innej z Umawiających się Stron Konwencji z Lugano, w
którym pozwany ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę, a w przypadku jej braku, przed sądem
państwa, w którym został utworzony; lub

b)

jeżeli warunek ten nie jest spełniony w żadnym Państwie Członkowskim lub w innej z
Umawiających się Stron, przed sądem Państwa Członkowskiego, w którym powód ma stałe miejsce
zamieszkania lub siedzibę, a w przypadku jej braku przed sądem państwa, w którym został
utworzony; lub

c)

jeżeli warunek ten nie jest spełniony w odniesieniu do żadnego Państwa Członkowskiego, przed
sądem Państwa Członkowskiego, w którym siedzibę ma Urząd.

Sądy właściwe mają jurysdykcję w odniesieniu do zarzucanych naruszeń, mających miejsce na
terytorium jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.
3. Postępowanie odnoszące się do roszczeń wynikających z naruszenia można także wszczynać przed
sądem, w którego okręgu miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę. W takim przypadku sąd jest
właściwy tylko w odniesieniu do zarzucanych naruszeń, mających miejsce na terytorium Państwa
Członkowskiego tego sądu.
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4. Postępowaniami i właściwymi sądami są te, które działają na mocy praw Państw ustalonych w
zastosowaniu ust. 2 i 3.

Artykuł 102
Przepisy uzupełniające
1. Do czynności mających na celu dochodzenie uprawnienia na podstawie art. 98 niniejszego
rozporządzenia nie stosuje się przepisów art. 5 ust. 3 i 4 Konwencji z Lugano.
2. Niezależnie od przepisów art. 10 niniejszego rozporządzenia, stosuje się art. 5 ust. 1, 17 i 18 Konwencji
z Lugano.
3. Do celów art. 101 i 102 niniejszego rozporządzenia miejsce zamieszkania lub siedzibę strony ustala się
na podstawie art. 52 i 53 Konwencji z Lugano.

Artykuł 103
Regulamin proceduralny
Bez uszczerbku dla przepisów art. 104 i 105, sąd krajowy, właściwy na podstawie art. 101 i 102,
stosuje zasady postępowania obowiązujące w danym państwie dla tego samego typu spraw dotyczących
porównywalnych krajowych praw własności.

Artykuł 104
Uprawnienie do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia
1. Posiadacz może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia. Posiadacz licencji może dochodzić roszczeń z
tytułu naruszenia, chyba że w przypadku wyłącznego uprawnienia do korzystania taka możliwość została
wyraźnie wykluczona w umowie z posiadaczem albo przez Urząd na podstawie przepisów art. 29 i art.100 ust. 2.
2. Posiadacz licencji ma prawo przystąpić do sporu w sprawie o naruszenie wszczętej przez posiadacza, w
celu otrzymania naprawienia poniesionej przez nią szkody.

Artykuł 105
Obowiązki sądów krajowych i innych organów
Sąd krajowy lub inny organ rozpatrujący sprawę dotyczącą wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin uznaje je za ważne.
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Artykuł 106
Zawieszenie postępowania
1. Jeżeli sprawa dotyczy roszczeń wynikających z art. 98 ust. 4, a rozstrzygnięcie zależy od udzielenia
ochrony na odmianę na podstawie art. 6, rozstrzygnięcia tego nie można przyjąć zanim Urząd nie
podejmie decyzji w sprawie wniosku o udzielenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.
2. Jeżeli sprawa dotyczy istniejącego wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, w odniesieniu do
którego rozpoczęto postępowanie o pozbawienie lub uchylenie na podstawie art. 20 lub 21, postępowanie
w sprawie można zawiesić w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie zależy od ważności wspólnotowego prawa
do odmiany.

Artykuł 107
Kary za naruszenie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
Państwa Członkowskie podejmą wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia, że w odniesieniu do
naruszenia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin będą stosowane przepisy dotyczące
odpowiedzialności
karnej
za
naruszenie porównywalnych praw
krajowych.

CZĘŚĆ SIÓDMA

BUDŻET, KONTROLA FINANSOWA,
WSPÓLNOTOWE PRZEPISY
WYKONAWCZE

Artykuł 108
Budżet
1. Dla każdego roku budżetowego
opracowuje
się
preliminarz
dochodów i wydatków Urzędu i
wykazuje w budżecie Urzędu;
rokiem budżetowym jest rok

kalendarzowy.
2. Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.
3. Przychody, bez uszczerbku dla innych typów dochodów, obejmują wszystkie opłaty uiszczane na
podstawie art. 83 oraz na podstawie przepisów dotyczących opłat, określonych w art. 113, oraz w
zakresie, w jakim jest to niezbędne, dotację z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.
4. Wydatki, bez uszczerbku dla innych typów wydatków, obejmują stałe koszty Urzędu i koszty
wynikające z normalnej działalności Urzędu, włączając w to kwoty płatne na rzecz Urzędów badających.
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Artykuł 109
Opracowywanie budżetu
1. Prezes opracowuje każdego roku preliminarz dochodów i wydatków Urzędu na następny rok i
przekazuje go Radzie Administracyjnej nie później niż 31 marca każdego roku, łącznie z wykazem
pozycji; jeśli w preliminarzu została przewidziana dotacja określona w art. 108 ust. 3, poprzedza go
odpowiednie uzasadnienie.
2. Jeżeli w preliminarzu przewidziano dotację określoną w art. 108 ust. 3, Rada Administracyjna
przekazuje preliminarz Komisji, łącznie z wykazem pozycji i uzasadnieniem, może także dołączyć swoją
opinię. Komisja przesyła preliminarz organom Wspólnoty właściwym w sprawie budżetu i może dołączyć
opinię razem z alternatywnym wariantem preliminarza.
3. Rada Administracyjna przyjmuje budżet, zawierający wykaz stanowisk sporządzony przez Urząd.
Jeżeli w preliminarzu przewidziano dotację określoną w art. 108 ust. 3, budżet dostosowuje się, jeżeli to
konieczne, do środków przyznanych z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Artykuł 110
Wykonanie budżetu
Prezes wykonuje budżet Urzędu.

Artykuł 111
Audyt i kontrola
1. W Urzędzie zostaje stworzony audyt wewnętrzny, który należy przeprowadzać zgodnie z
odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Rewident wewnętrzny, wyznaczony przez
przewodniczącego, jest przed nim odpowiedzialny za weryfikację właściwego funkcjonowania systemów
i procedur Urzędu w zakresie wykonania budżetu.
Wewnętrzny rewident doradza przewodniczącemu w sprawach związanych z ryzykiem, poprzez
wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemu zarządzania i kontroli oraz przez wydawanie
zaleceń, mających na celu poprawę warunków wykonywania operacji oraz wspieranie należytego
zarządzania finansami.
Odpowiedzialność z wprowadzenie systemów i procedur kontroli wewnętrznej dostosowanych do
wykonywania zadań spoczywa na urzędniku zarządzającym.
2. Nie później niż dnia 31 marca prezes przekazuje Komisji, Radzie Administracyjnej i Trybunałowi
Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich sprawozdanie z wykonania wszystkich dochodów i wydatków
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z poprzedniego roku budżetowego. Trybunał Obrachunkowy bada ich zgodność z właściwymi przepisami
stosowanymi do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.
3. Rada Administracyjna udziela absolutorium prezesowi Urzędu w zakresie wykonania budżetu.

Artykuł 112
Przepisy finansowe
Rada Administracyjna po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym przyjmuje wewnętrzne
przepisy finansowe określające w szczególności procedurę opracowania i wykonania budżetu Urzędu.
Przepisy finansowe muszą, o ile to możliwe, odpowiadać przepisom rozporządzenia finansowego
stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i odbiegać od nich tylko wtedy, gdy jest to
konieczne ze względu na specyficzne właściwości poszczególnych działań Urzędu.

Artykuł 113
Przepisy dotyczące opłat
1. Przepisy dotyczące opłat określają w szczególności czynności, za które należy się opłata na podstawie
art. 83 ust. 1, wysokość opłat i sposób ich uiszczania.
2. Opłaty pobiera się co najmniej za następujące czynności:
a)

rozpatrywanie wniosków o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin; opłata ta
pokrywa:
 badanie formalne (art. 53),
 badanie merytoryczne (art. 54),
 badanie nazwy odmiany (art. 63),
 wydanie decyzji (art. 61 i 62),
 stosowne publikacje (art. 89);

b)

polecenie wykonania i przeprowadzenie badania technicznego;

c)

rozpatrywanie odwołania, łącznie z podjęciem decyzji;

d)

każdy rok utrzymywania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

3. a) Z zastrzeżeniem lit. b) i c), wysokość opłat ustala się na poziomie zapewniającym, że przychód
uzyskany z nich w zasadzie wystarcza do zrównoważenia budżetu Urzędu.
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b)

Jednak w okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia czwartego roku od daty określonej
w art. 118 ust. 2, z dotacji określonej w art. 108 ust. 3 mogą zostać pokryte wydatki wynikające z
utworzenia Urzędu. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 115, okres ten może zostać
przedłużony, w razie konieczności, nie więcej jednak niż o jeden rok.

c)

Ponadto, tylko w ciągu wymienionego okresu przejściowego, dotacja określona w art. 108 ust. 3
może pokrywać niektóre wydatki Urzędu odnoszące się do niektórych czynności, innych niż
rozpatrywanie wniosków, organizowanie i przeprowadzanie badań technicznych i rozpatrywania
odwołań. Czynności te zostaną określone w przepisach wykonawczych przyjętych na podstawie art.
114, najpóźniej w rok po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

4. Przepisy dotyczące opłat są przyjmowane zgodnie z procedurą określoną w art. 115, po konsultacji z
Radą Administracyjną projektu środków, które należy podjąć.

Artykuł 114
Inne przepisy wykonawcze
1. Szczegółowe przepisy wykonawcze powinny zostać przyjęte w celu zastosowania niniejszego
rozporządzenia. Powinny one zawierać w szczególności przepisy:
–

określające stosunek między Urzędem a Urzędami badającymi, instytucjami i własnymi urzędami
podporządkowanymi określonymi w art. 30 ust. 4 i 55 ust. 1 i 2,

–

dotyczące spraw wymienionych w art. 36 ust. 1 i 42 ust. 2,

–

dotyczące postępowania przed Izbą Odwoławczą.

2. Z zastrzeżeniem art. 112 i 113, przepisy wykonawcze wymienione w niniejszym rozporządzeniu
zostaną przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 115, po konsultacji z Radą Administracyjną
projektu środków, które należy podjąć.

Artykuł 115
Procedura
1. Komisję wspomaga komitet.
2. W przypadku odniesienia do niniejszego artykułu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE8.
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.
8

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
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3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 116

CZĘŚĆ ÓSMA

Odstępstwa

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

1. Nie naruszając przepisów art. 10
ust. 1 lit. a) i bez uszczerbku dla
przepisów art. 10 ust. 2 i 3, odmianę
uważa się za nową także w
przypadkach, gdy hodowca nie sprzedał lub w inny sposób nie przekazał osobom trzecim na terytorium
Wspólnoty i w celach korzystania z odmiany jej składników lub materiału ze zbioru lub nie wyraził na to
zgody wcześniej niż 4 lata, a w przypadku drzew lub winorośli - wcześniej niż 6 lat, przed wejściem w
życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli wniosek został wniesiony w ciągu roku od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się także do odmian na które przyznano krajowe prawo do ochrony odmian
roślin w jednym lub więcej Państw Członkowskich przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
3. Nie naruszając przepisów art. 55 i 56, Urząd przeprowadza badanie techniczne wymienionych odmian,
o ile to możliwe, na podstawie dostępnych wyników postępowania dotyczącego przyznania krajowego
prawa do odmian roślin, w porozumieniu z organem, przed którym toczyło się to postępowanie.
4. W przypadku wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego na podstawie ust. 1 i 2:

Artykuł 13 ust. 5 lit. a) nie ma zastosowania w odniesieniu do odmian pochodnych, które były
powszechnie znane we Wspólnocie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 14 ust. 3 tiret czwarte nie ma zastosowania do rolników korzystających z istniejącej
odmiany zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 14 ust. 1, jeżeli przed wejściem w życie
niniejszego rozporządzenia korzystali oni bezpłatnie z odmiany; przepis ten stosuje się do dnia 30
czerwca siódmego roku następującego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Przed tą
datą Komisja przedstawi sprawozdanie o sytuacji istniejących odmian. Okres ten może zostać
przedłużony w stopniu, w jakim uzasadnia to sprawozdanie Komisji, w przepisach
wykonawczych podjętych na podstawie art. 114.
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Bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z krajowej ochrony, przepisy art. 16 stosuje się
odpowiednio do czynności odnoszących się do materiału przekazanego osobom trzecim przez
hodowcę lub za jego zgodą przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i podjętych przez
osoby, które przed tą datą podejmowały już takie czynności lub poczyniła skuteczne i rzetelne
przygotowania tym celu.
Jeżeli takie wcześniejsze czynności obejmowały dalsze rozmnażanie w rozumieniu art. 16 lit. a),
wymaga się upoważnienia posiadacza do dalszego rozmnażania po upływie drugiego roku, a w
przypadku odmian winorośli i gatunków drzew po
upływie czwartego roku następującego po dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Nie naruszając przepisów art. 19, czas trwania
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
zostaje skrócony o dłuższy ze wskazanych niżej
okresów:

Niniejsze
rozporządzenie
wiąże w całości i
jest bezpośrednio
stosowane we
wszystkich
Państwach
Członkowskich.



w przypadku ust. 1 o okres, w którym hodowca
sprzedawał lub w inny sposób przekazywał osobom
trzecim na terytorium Wspólnoty i w celach
korzystania z odmiany jej składników lub materiału
ze zbioru lub nie wyraził na to zgody, jak zostało to
określone w postępowaniu w sprawie przyznania
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin,



w przypadku ust. 2, w okresie obowiązywania
krajowego prawa do ochrony odmian roślin, lecz nie
więcej niż o 5 lat.

Artykuł 117
Przepisy przejściowe
Urząd zostanie utworzony w takim czasie, który pozwoli
mu na pełne wykonywanie od dnia 27 kwietnia 1995 r. zadań
powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 118
Wejście w życie
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1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
2. Artykuł 1-3, 5-29 i 49-106 stosuje się od dnia 27 kwietnia 1995 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1994 r.
W imieniu Rady
Th. WAIGEL
Przewodniczący

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej.
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1.2. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1238/95 z dnia 31 maja
1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat
na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (podstawowe rozporządzenie(1), w
szczególności jego art. 113,
a także mając na uwadze, co następuje:
 rozporządzenie (WE) nr 2100/94 wykonuje Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (Urząd);
 przychody Urzędu powinny w zasadzie wystarczać do zrównoważenia budżetu Urzędu;
 przychody te powinno się uzyskiwać z opłat uiszczanych za urzędowe czynności
przedstawione w podstawowym rozporządzeniu i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr
1239/95 z dnia 31 maja 1995 r., ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące
zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania
przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin(2) (rozporządzenie o postępowaniu) oraz z
corocznych opłat za czas trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin;

 subwencja z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich może pokrywać wydatki w
początkowej fazie funkcjonowania Urzędu, w okresie przejściowym określonym w art.
113 ust. 3 lit. b) podstawowego rozporządzenia; przedłużenie tego okresu o jeden rok jest
możliwe na mocy tego samego przepisu;
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opłata za
wniosek
powinna być w
odniesieniu do
każdego
gatunku rośliny
jednolitą opłatą
obejmującą
tylko
przetwarzanie
wniosku o
wspólnotowe
prawo do
ochrony odmian
roślin;

(1)

Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1.

(2)

Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 37.

 przedłużenie okresu przejściowego powinno się
rozważyć, jeżeli nie uzyskano wystarczającego
doświadczenia w wyborze rozsądnego poziomu
opłat, zapewniających zasadę samofinansowania
 przy jednoczesnym zabezpieczeniu atrakcyjności
wspólnotowego prawa ochrony odmiany roślin;
 doświadczenie takie można uzyskać, tylko
zwracając uwagę na liczbę wniosków o
przyznanie wspólnotowego prawa ochrony
odmiany roślin, koszty wypłacone na rzecz
Urzędów Badawczych i rzeczywisty czas trwania
wspólnotowej ochrony odmian roślin;
 poziom opłat powinien opierać się na zasadach
prawidłowej gospodarki finansowej w Urzędzie, w
szczególności na oszczędności i efektywności pod
względem kosztów;

 z korzyścią dla uproszczonego działania personelu Urzędu, opłaty powinny być nie tylko
ustanowione, ale także ponoszone i uiszczane w jednostce walutowej stosowanej w
budżecie Urzędu;
 za termin uiszczania opłaty za wniosek, na mocy art. 51 podstawowego rozporządzenia,
powinno się uważać okres między czynnościami koniecznymi do dokonania zapłaty a
rzeczywistym odbiorem takiej opłaty przez Urząd, w szczególności wobec potrzeby, z
jednej strony, szybkiego zwrotu kosztów poniesionych uprzednio przez Urząd, a z drugiej
strony - dla ułatwienia skutecznego składania wniosków wobec możliwych dużych
odległości między wnioskodawcą a Urzędem;
 całość opłat za badanie, poniesionych w związku z badaniem technicznym, powinna w
zasadzie równoważyć całość opłat uiszczanych przez Urząd wszystkim Urzędom
Badawczym; koszty utrzymywania kolekcji porównawczej niekoniecznie powinno się
całkowicie pokrywać wyłącznie z pobieranych opłat za badanie; poziom opłat za badanie,
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w świetle doświadczenia dostępnego z istniejących państwowych porozumień o ochronie
odmian roślin, powinien zmieniać się zależnie od
trzech grup gatunków;

opłata za
odwołanie się
powinna być
jednolita w celu
pokrycia głównych
składników kosztu,
odnoszących się do
postępowania
odwoławczego, z
wyjątkiem kosztów
odnoszących się do
badania
technicznego,

 coroczne opłaty za czas trwania wspólnotowego
prawa do ochrony odmian roślin powinny tworzyć
dodatkowe źródło przychodów Urzędu, ale
powinny, między innymi, pokrywać koszty
odnoszące się do technicznej weryfikacji odmian
po przyznaniu wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin i w następstwie powinny wynikać z
grupowania ustalonego dla opłat za badanie;

 opłata za odwołanie się powinna być jednolita w
celu pokrycia głównych składników kosztu,
odnoszących się do postępowania odwoławczego, z
wyjątkiem kosztów odnoszących się do badania
technicznego, na podstawie art. 55 i 56
podstawowego rozporządzenia, lub do każdego
przeprowadzania dowodu; dwie różne daty
uiszczania opłaty za wniosek powinny służyć jako
zachęta dla odwołujących się do ponownego rozważenia ich odwołania w świetle
rozstrzygnięć podjętych przez Urząd, na podstawie art. 70 ust. 2 podstawowego
rozporządzenia;

 inne opłaty odnoszące się do szczególnych żądań w zasadzie będą pokrywać koszty
poniesione w związanym z nimi postępowaniu przed Urzędem, włączając rozstrzygnięcia
w sprawie tych żądań;

 dla zapewnienia elastyczności w zarządzaniu kosztami powinno się upoważnić prezesa do
ustanawiania opłat uiszczanych za analizy sprawozdań, które istniały uprzednio w dniu
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złożenia wniosku i były zwracane określonym instytucjom, a nie były dostępne dla
Urzędu;

 dopłaty można pobierać dla zgodnego z przepisami zmniejszenia zbytecznych kosztów
Urzędu powstających z braku współpracy wnioskodawców częścią poszczególnych
wnioskodawców lub posiadaczy wspólnotowego prawa ochrony roślin;

 w świetle art. 117 podstawowego rozporządzenia niniejsze rozporządzenie powinno wejść
w życie tak szybko, jak to możliwe;

 skonsultowano się z radą zarządzającą Urzędu;

 przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu
ds. Ochrony Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zakres obowiązywania
1. Opłaty należne Urzędowi, jak przewidziano w podstawowym rozporządzeniu i w
rozporządzeniu o postępowaniu, pobiera się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2. (1) Opłaty należne Urzędowi ustanawia się, nakłada i uiszcza w euro.
3. Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wszelkich dopłat należnych Urzędowi.
4. Szczegóły opłat, które mogą być nakładane przez władze Państw Członkowskich, na mocy
przepisów podstawowego rozporządzenia lub niniejszego rozporządzenia, są regulowane przez
stosowane przepisy krajowe zainteresowanych Państw Członkowskich.
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5. Jeśli Prezes Urzędu jest upoważniony do podjęcia decyzji dotyczącej kwot opłat i sposobu ich
uiszczania, to takie rozstrzygnięcia publikuje się w Urzędowej Gazecie Urzędu.
(1)

Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1.

Artykuł 2
Przepisy ogólne
1. Strona biorąca udział w postępowaniu jest zobowiązana do uiszczenia opłat oraz dopłat w
każdej indywidualnej sprawie, w sposób określony w rozporządzeniu o postępowaniu. W
przypadku kilku stron w postępowaniu działających wspólnie lub na rzecz, których dokonuje się
działania, uiszczanie obowiązuje każdą stronę jako dłużnika solidarnego.
2. Stosuje się przepisy odnoszące się do postępowania przed Urzędem, łącznie z przepisami
dotyczącymi języków, ustanowione w podstawowym rozporządzeniu i w rozporządzeniu o
postępowaniu, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł 3
Sposób zapłaty
1. Opłaty i dopłaty należne Urzędowi uiszcza się przelewem na konto bankowe posiadane przez
Urząd.
2. Przewodniczący Urzędu może zezwolić na następujące inne formy zapłaty zgodnie z zasadami
dotyczącymi metod pracy, które zostaną ustanowione na podstawie art. 36 ust. 1 lit. d)
podstawowego rozporządzenia:
a) (2) doręczenie lub przekazanie do Urzędu poświadczonych czeków płatnych w euro;
b) (3) przelew bankowy w euro na rachunek żyrowy posiadany przez Urząd; lub
c) (4) płatność w ciężar rachunku kosztów posiadanego w euro z Urzędem; lub
d) (5) płatność kartą płatniczą.
Artykuł 4
Data uważana za datę otrzymania zapłaty
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1. Datę, w której kwota przelewu określonego w art. 3 ust. 1
wpłynęła na konto bankowe posiadane przez Urząd, uważa
się za datę uiszczenia opłat i dopłat otrzymanych przez
Urząd.
2. Jeżeli przewodniczący Urzędu zezwala na inną formę
zapłaty zgodnie z art. 3 ust. 2, to równocześnie włącza do
warunków datę uważaną za datę otrzymania zapłaty.
3. (6) Jeśli uznaje się, iż Urząd nie otrzymał zapłaty w
wymaganym terminie, to uważa się, że ten termin jest
zachowany wobec Urzędu, jeżeli w tym terminie
przedłożono wystarczającą dokumentację dowodową
wykazującą, że osoba dokonująca opłaty wydała instytucji
bankowej lub urzędowi pocztowemu należyte polecenie
dokonania przelewu kwoty opłaty w EUR na konto bankowe
Urzędu w wymaganym terminie.
4. (7) (skreślony).
5. (8)Dokumenty dowodowe uważa się za wystarczające w
rozumieniu ust. 3, jeżeli przedstawione zostanie
potwierdzenie wydania polecenia przelewu, wystawione
przez instytucję bankową lub urząd pocztowy. Jednakże
jeżeli polecenie przelewu dokonane zostało przy
wykorzystaniu systemu elektronicznych opłat bankowych
SWIFT potwierdzenie wydania polecenia przelewu ma
formę kopii sprawozdania SWIFT, pieczętowanej i
podpisanej przez odpowiednio upoważnionego urzędnika
banku lub urzędu pocztowego.
Artykuł 5

Termin uiszczenia
opłat lub dopłat
uznaje się za
przestrzegany w
zasadzie tylko
wówczas, jeżeli
zapłacono całą kwotę
opłaty lub dopłaty w
odpowiednim czasie.
Jeżeli opłat lub dopłat
nie uiszczono w
całości, kwotę, którą
uiszczono, zwraca się
po każdym
wygaśnięciu terminu
zapłaty.

Nazwa osoby dokonującej zapłaty i cel zapłaty
1. Osoba uiszczająca opłaty lub dopłaty wskazuje na piśmie swoją nazwę i cel tej zapłaty.
2. Jeżeli Urząd nie może ustalić celu zapłaty, wymaga od osoby, która dokonała zapłaty, aby
poinformowała go na piśmie o tym celu w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli celu nie wskazano na
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piśmie w ciągu tego okresu, uważa się, że nie dokonano zapłaty i zwraca się ją osobie, która jej
dokonała.
Artykuł 6
Niepełna zapłata
Urząd może jednakże, jeżeli uważa to za uzasadnione, pominąć małe braki, nie
przesądzając o prawach osoby dokonującej zapłaty.
Artykuł 7
Opłata za wniosek
1. (9) Wnioskujący o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (wnioskodawca) uiszcza
opłatę w wysokości 650 EUR za przetwarzanie wniosku na mocy art. 113 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia podstawowego.
2. Składający wniosek podejmuje konieczne kroki do uiszczenia opłaty za wniosek zgodnie z art.
3 przed dniem lub w dniu, w którym złożono wniosek w Urzędzie bezpośrednio lub w jednym z
urzędów podporządkowanych albo w instytucjach państwowych wyznaczonych na podstawie art.
30 ust. 4 podstawowego rozporządzenia; art. 4 ust. 4 stosuje się z potrzebnymi zmianami.
3. Jeżeli uważa się, że Urząd nie otrzymał opłaty za wniosek w tym samym czasie, co wniosek, to
zgodnie z art. 51 podstawowego rozporządzenia Urząd określa okres dwóch tygodni, w czasie
którego nie wpływa to na formalną datę wniosku ustaloną zgodnie z wymienionym uprzednio art.
51 podstawowego rozporządzenia; nowego żądania zapłaty, jak przewidziano w art. 83 ust. 2
podstawowego rozporządzenia, nie wysyła się do wnioskodawcy przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli uważa się, że opłaty za wniosek nie otrzymano w terminie określonym stosownie do ust.
3, to datę otrzymania zapłaty uważa się za datę wniosku do celów art. 51 podstawowego
rozporządzenia.
5. (10) Ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli do wniosku załączone są odpowiednie dokumenty
dowodowe wykazujące, iż osoba dokonująca opłaty wydała instytucji bankowej lub urzędowi
pocztowemu należyte polecenie przelewu kwoty opłaty w EUR na rachunek bankowy Urzędu;
art. 4 ust. 5 stosuje się mutatis mutandis.
6. Dopóki uważa się, że Urząd nie otrzymał opłaty za wniosek, dopóty nie publikuje on wniosku i
odracza sprawdzanie techniczne.
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7. (11) Jeżeli opłata za wniosek zostanie otrzymana, lecz wniosek nie jest ważny na mocy art. 50
rozporządzenia podstawowego, Urząd zatrzyma kwotę 300 EUR z opłaty za wniosek i dokona
zwrotu kwoty pozostałej, powiadamiając wnioskodawcę o wadach znalezionych we wniosku.
Artykuł 8
Opłaty dotyczące badania technicznego
1. (12) Opłaty za przygotowanie i przeprowadzenie badania technicznego, będące przedmiotem
"opłaty za sprawdzenie" wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, uiszcza się
zgodnie z załącznikiem I za każdy rozpoczęty okres wegetacyjny. W przypadku odmian, w
których używa się powtarzalnie ściśle określonych składników do wytwarzania materiału, opłatę
za sprawdzenie ustanowioną w załączniku I uiszcza się w odniesieniu do takiej odmiany i do
każdego ze składników, którego urzędowy opis nie jest dostępny i który musi być także
sprawdzony; jednakże ta opłata w żadnych okolicznościach nie może przekraczać 3.000 EUR.
2. (13) Opłatę za badanie za pierwszy okres wegetacyjny uiszcza się nie później niż w ostatecznej
dacie otrzymania materiału do badania technicznego.
3. Opłatę za badanie za każdy następny okres wegetacyjny uiszcza się nie później niż na miesiąc
przed rozpoczęciem takiego okresu, chyba że Urząd rozstrzyga inaczej.
4. Przewodniczący Urzędu ogłasza w oficjalnej gazecie urzędu daty uiszczania opłat za badanie.
5. (14) W przypadku kontroli sprawozdania z wyników badania technicznego przeprowadzonego
już zgodnie z art. 27 rozporządzenia wykonawczego przed datą wniosku na mocy art. 51
podstawowego rozporządzenia opłatę administracyjną uiszcza się w terminie określonym przez
Urząd.
Artykuł 9
Opłata roczna
1. (15) Urząd obciąża posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin ("posiadacz")
opłatą w wysokości 250 EUR za każdy rok obowiązywania wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin ("opłata roczna"), o którym mowa w art. 113 ust. 2 lit. d) rozporządzenia
podstawowego.
2. (16) Opłaty roczne należy wnosić:
a) w odniesieniu do pierwszego roku trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, w
ciągu 60 dni od daty przyznania prawa; oraz
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b) w odniesieniu do następnych lat trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin,
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym przypada
rocznica przyznania.
3. Urząd przedkłada posiadaczowi żądanie zawierające przedmiot zapłaty, należną kwotę, datę
zapłaty i informację o możliwości dopłaty stosownie do art. 13 ust. 2 lit. a).
4. Urząd nie zwraca jakichkolwiek zapłat, które w następstwie spowodowały utrzymanie w mocy
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.
Artykuł 10
Opłaty za przetwarzanie na szczególne żądanie
1. Opłaty za przetwarzanie na szczególne żądanie uiszczane przez osobę dokonującą takiego
żądania ustala się następująco:
a) (17) za wniosek o przysługujące uprawnienie do korzystania, łącznie z wpisami do
rejestrów, wniosek o uprawnienie do korzystania przyznane przez Urząd na podstawie art. 100
ust. 2 podstawowego rozporządzenia lub z żądaniem zmiany już przyznanych takich uprawnień
do korzystania (opłata za licencję przymusową), wnioskowanie przez Komisję lub Państwo
Członkowskie na warunkach omówionych w art. 29 ust. 2: 1.500 EUR;
b) (18) za żądanie następujących zapisów w rejestrze wspólnotowych praw do ochrony
odmian roślin (opłata rejestracyjna):
przeniesienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, umowne uprawnienie do
korzystania,
utożsamienie odmian jako macierzystych lub zasadniczo wywiedzionych,
wszczęcie działań w stosunku do żądań określonych w art. 98 ust. 1, 2 oraz 99 podstawowego
rozporządzenia,
wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin dane jako zabezpieczenie lub jako przedmiot praw
rzeczowych (in rem), lub
nałożenie realizacji przymusowego, jak określono w art. 24 podstawowego rozporządzenia:
100 EUR;
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c) (19) za żądanie jakiegokolwiek zapisu w rejestrze wniosków o wspólnotowym prawie do
ochrony odmian roślin, innych niż określone powyżej pod lit. a) i b): 100 EUR;
d) (20) za żądanie określenia kwoty kosztów na podstawie art. 85 ust. 5 podstawowego
rozporządzenia: 100 EUR.
2. Opłaty określone w ust. 1 są wymagalne i płatne w dniu otrzymania żądania, z którym się
wiążą. Jeśli zapłaty nie otrzymano w porę, stosuje się art. 83 ust. 2 podstawowego
rozporządzenia.
3. (21) Jeżeli wniosek o wpis określony w ust. 1 lit. b) lub c) dotyczy więcej niż jednego wniosku
lub zarejestrowanego prawa, o który występuje, lub którego właścicielem jest ta sama osoba,
ponoszona jest tylko jedna opłata.
Artykuł 11
Opłata za odwołanie się
1. (22) Skarżący uiszcza opłatę za odwołanie się w wysokości 1.500 EUR za przetwarzanie
odwołania, jak przewidziano w art. 113 ust. 2 lit. c) podstawowego rozporządzenia.
2. Jedną trzecią opłaty za odwołanie płaci się w dniu otrzymania odwołania przez Urząd; do tej
jednej trzeciej stosuje się art. 83 ust. 2 podstawowego rozporządzenia. Pozostałe dwie trzecie
opłaty za odwołanie płaci się na żądanie Urzędu w ciągu miesiąca po odesłaniu sprawy przez
stosowny organ Urzędu do Izby Odwoławczej.
3. Z upoważnienia Prezesa Urzędu zarządza się zwrot już uiszczonej opłaty za odwołanie w
przypadku rewizji wstępnej, a w innych przypadkach przez Izbę Odwoławczą pod warunkiem że
spełniono warunki ustanowione w art. 83 ust. 2 podstawowego rozporządzenia.
4. Ustęp 1 nie stosuje się do Komisji lub do Państwa Członkowskiego będącego skarżącym
przeciw decyzji wydanej zgodnie art. 29 ust. 2 podstawowego rozporządzenia.
Artykuł 12
Opłaty ustanawiane przez przewodniczącego Urzędu
1. Przewodniczący Urzędu ustala opłaty, jeżeli chodzi o następujące sprawy:
a) opłata administracyjna określona w art. 8 ust. 5;
b) (23) opłaty za wydanie poświadczonych kopii dokumentów; oraz
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c) (24) opłaty odnoszące się do oficjalnej gazety Urzędu (art. 87 rozporządzenia o postępowaniu) i
do jakiejkolwiek innej publikacji wydanej przez Urząd; i
d) (25) opłata administracyjna, określona w art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.
2. (26) Przewodniczący Urzędu może rozstrzygać, że usługi wymienione w ust. 1 lit. b), c) i d)
zależą od uiszczenia zaliczki.
Artykuł 13
Dopłaty

1. Urząd może nałożyć dopłatę do opłaty za wniosek, jeżeli uważa, że:
a) proponowanej nazwy nie można uznać zgodnie z art. 63 podstawowego rozporządzenia,
ponieważ jest tożsama z nazwą innej odmiany lub ponieważ różni się ona od nazwy tej samej
odmiany;
b) składający wniosek o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin złoży propozycję nowej
nazwy odmiany, chyba że wymaga tego Urząd lub chyba że postępuje z wnioskiem zgodnie z art.
21 ust. 3 rozporządzenia o postępowaniu.
Urząd nie publikuje propozycji nowej nazwy odmiany przed uiszczeniem dopłaty nałożonej
zgodnie z przepisami akapitu pierwszego.
2. Urząd może nałożyć dopłatę do corocznej opłaty, jeżeli ustali, że:
a) posiadacz nie uiścił corocznej opłaty zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3; lub
b) nazwa odmiany musi być zmieniona w przypadku sprzeczności z wcześniejszym
prawem strony trzeciej, jak ustanowiono w art. 66 ust. 1 podstawowego rozporządzenia.
3. (27) Dopłaty określone w ust. 1 i 2 pobiera się zgodnie z zasadami dotyczącymi metod pracy na
podstawie art. 36 ust. 1 lit. d) podstawowego rozporządzenia w wielkości do 20 % omawianej
opłaty, ale co najmniej 100 EUR, i są one wymagalne i płatne w ciągu miesiąca od dnia wydania
żądania przez Urząd.

Artykuł 14
Odstępstwa
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1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 7 formalna data wniosku wyznaczona na mocy art. 51
podstawowego rozporządzenia pozostaje ważna w odniesieniu do wszystkich wniosków
złożonych zgodnie z art. 116 ust. 1 i 2 rozporządzenia, jeżeli najpóźniej do dnia 30 września 1995
r. przedłożono wystarczające dowody, że wnioskodawca o wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin dokonał czynności koniecznych do uiszczenia opłaty za wniosek.
2. (28) Z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 5 uiszcza się opłatę administracyjną 100 EUR, gdy
przeprowadzono badanie techniczne na podstawie posiadanych wyników badań z jakichkolwiek
postępowań w sprawie przyznania państwowego prawa do ochrony odmian roślin zgodnie z art.
116 ust. 3 podstawowego rozporządzenia. Taką opłatę administracyjną uiszcza się najpóźniej do
dnia 30 listopada 1995 r.
3. Z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 5 władze, przed którymi toczy się postępowanie w
sprawie przyznania krajowego prawa do ochrony odmian roślin, mogą obciążyć składającego
wniosek o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin opłatą za udostępnienie stosownych
dokumentów pod warunkami ustanowionymi w art. 93 ust. 3 rozporządzenia o postępowaniu.
Taka opłata nie może przewyższać opłaty, która w Państwie Członkowskim ponoszona jest w
związku z przekazywaniem sprawozdania ze sprawdzenia od organu sprawdzającego w innym
kraju; jej zapłaty dokonuje się bez uszczerbku dla zapłat wydanych w wykonaniu do ust. 1 i 2.
4. (29) Z zastrzeżeniem przepisów art. 8 uiszcza się opłatę za sprawozdanie w wysokości 300 EUR
w przypadku sprawozdania określonego w art. 94 rozporządzenia o postępowaniu w terminie
określonym przez Urząd.

Artykuł 15
Wejście w życie
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Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 1995 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek komisji
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I (30)
Opłaty odnoszące się do badań technicznych, określone w art. 8
Opłatę za badanie techniczne odmian na podstawie art. 8 ustala się zgodnie z tabelą [w EUR].
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Opłaty badań technicznych
Opłata

Grupa kosztów
Grupa rolna
1

Zwykłe uprawy

1.200

2

Uprawy rozmnażane wegetatywnie

1.700

3

Rośliny oleiste

1.340

4

Trawy

1.970

5

Buraki

1.300

6

Rośliny włókniste

1.160

7

Rośliny o specjalnym systemie oceny

1.340

8

Inne rośliny uprawne

1.340

Grupa ozdobna
9

Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy
szklarniowej, długi okres uprawy

1.700

9A

Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy
szklarniowej, długi okres uprawy i specjalne warunki
fitosanitarne

2.140

10

Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy
szklarniowej, krótki okres uprawy

1.610

11

Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej,
długi okres uprawy

1.430

12

Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej,
krótki okres uprawy

1.300

13

Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy

1.430
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szklarniowej, długi okres uprawy
13A

Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy
szklarniowej, długi okres uprawy z dalszym etapem
rozmnażania

2.140

14

Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy
szklarniowej, krótki okres uprawy

1.160

15

Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy
polowej, długi okres uprawy

1.250

16

Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy
polowej, krótki okres uprawy

1.340

17A

Rośliny ozdobne, odmiany rozmnażane z nasion, ocena
uprawy polowej

1.450

18A

Rośliny ozdobne, odmiany rozmnażane z nasion, ocena
uprawy szklarniowej

2.000

17, 18
oraz 19

[Ustęp został skreślony]

Grupa warzywna
20

Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy polowej

1.430

21

Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy szklarniowej

1.790

22

Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy polowej

1.970

23

Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy
szklarniowej

1.610

Grupa owocowa
24
24A

Drzewa

1.790

Gatunki drzew, dla których istnieje duża stała żywa kolekcja
odniesienia

2.500
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25

Krzewy

1.790

26

Rośliny pnące

1.790

27

Rośliny rozłogowe

1.970

ZAŁĄCZNIK II (31)
(skreślony)

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w
papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
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1.3 Rozporządzenie komisji (WE) NR 874/2009 z dnia 17 września 2009
r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE)
nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym
Urzędem Ochrony Odmian Roślin (Dz.U.UE L z dnia 24 września 2009 r.)
(Wersja przekształcona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin(1), w szczególności jego art. 114,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające
zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do
postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin(2) zostało kilkakrotnie znacząco
zmienione(3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości,
rozporządzenie to powinno zostać przekształcone.
(2) Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 ("rozporządzenie podstawowe") tworzy nowy
wspólnotowy system ochrony odmian roślin ważny na całym obszarze Wspólnoty.
(3) System taki powinien być stosowany w skuteczny sposób przez Wspólnotowy Urząd
Ochrony Odmian Roślin ("Urząd"), wspomagany przez urzędy badające w przeprowadzaniu
technicznego badania danych odmian roślin i który sam może korzystać z usług wyznaczonych
instytucji krajowych lub z ustanowionego w tym celu jednego ze swoich podporządkowanych
urzędów. Z tego względu nieodzowne jest określenie stosunku między Urzędem i jego urzędami
podporządkowanymi a urzędami badającymi i instytucjami krajowymi.
(1)

Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.

(2)

Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 37.

(3)

Zob. załącznik II.
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(4) Urząd powinien uiszczać urzędom badającym opłatę za przeprowadzenie badania
technicznego na podstawie pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Rada Administracyjna
powinna określić jednolite metody obliczania tych kosztów.
(5) Od decyzji Urzędu można się odwoływać do jego Izby Odwoławczej. Należy przyjąć
przepisy dotyczące postępowania Izby Odwoławczej. Rada Administracyjna może ustanawiać w
razie konieczności dodatkowe Izby Odwoławcze.
(6) Sprawozdania z badania wykonywane pod nadzorem władz państwa członkowskiego
lub państwa trzeciego, które jest członkiem Międzynarodowej Unii ds. Ochrony Nowych Odmian
Roślin (UPOV), powinny stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji.
(7) Należy zezwolić na stosowanie środków elektronicznych przy składaniu wniosków,
sprzeciwów i odwołań oraz doręczaniu dokumentów przez Urząd. Ponadto Urząd powinien
otrzymać możliwość wydawania w formie elektronicznej świadectw wspólnotowych praw do
ochrony odmian roślin. Publikowanie informacji dotyczących wspólnotowych praw do ochrony
odmian roślin również powinno być możliwe przy wykorzystaniu środków elektronicznych.
Wreszcie, należy zezwolić na elektroniczne przechowywanie dokumentacji związanej z
postępowaniem.
(8) Prezes Urzędu powinien zostać upoważniony do określania wszelkich niezbędnych
szczegółowych ustaleń odnoszących się do stosowania elektronicznych środków komunikacji lub
przechowywania.
(9) Niektóre przepisy art. 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 i 100
rozporządzenia podstawowego przewidują, że opracuje się lub będzie można opracować
szczegółowe przepisy w celu ich wykonywania. Należy opracować inne szczegółowe zasady w
tym samym celu, jeżeli wymaga tego wyjaśnienie sprawy.
(10) Wejście w życie przeniesienia wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin lub
przeniesienia upoważnienia do nich należy określić w przepisach odnoszących się do zapisów w
rejestrach.
(11) Przeprowadzono konsultacje z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu
Ochrony Odmian Roślin.
(12) Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego
Komitetu ds. Ochrony Odmian Roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

TYTUŁ I

Strony postępowania

STRONY POSTĘPOWANIA,
URZĄD I URZĘDY BADAJĄCE

1.
Stronami
postępowania
przed
Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian
Roślin, zwanym dalej "Urzędem", mogą być
następujące osoby:
a) wnioskujący o wspólnotowe prawo do
ochrony odmian roślin;

ROZDZIAŁ I
Strony postępowania

b) sprzeciwiający się, określony w art. 59 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, zwanego dalej
"rozporządzeniem podstawowym";

c) posiadacz lub posiadacze wspólnotowego prawa
do ochrony odmian roślin, zwani dalej "posiadaczami";
d) jakakolwiek osoba, której wniosek lub żądanie stanowi wstępny warunek podjęcia decyzji
przez Urząd.
2. Urząd na pisemne żądanie może zezwolić na udział w postępowaniu jakiejkolwiek osobie,
innej niż określono w ust. 1, której ono dotyczy bezpośrednio i osobiście.
3. Za osobę w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną oraz organ
określony jako osoba prawna zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Artykuł 2
Oznaczenie stron postępowania
1. Stronę postępowania oznacza jej nazwa i adres.
2. Nazwę osoby fizycznej stanowi jej nazwisko i imiona. Nazwy osób prawnych
i przedsiębiorstw lub firm stanowią ich urzędowe oznaczenia.
3. Adresy zawierają wszystkie stosowne informacje administracyjne, łącznie z nazwą państwa,
w którym strona postępowania zamieszkuje lub w którym mieści się jej siedziba lub miejsce
prowadzenia działalności. Dla każdej strony postępowania wskazuje się tylko jeden adres; jeżeli
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wskazano kilka adresów, bierze się pod uwagę tylko adres wymieniony jako pierwszy, chyba że
strona postępowania określa jeden z pozostałych adresów jako adres do doręczeń.
Prezes Urzędu określa szczegółowe dane dotyczące adresu, w tym wszelkie istotne szczegóły
dotyczące innych kanałów transmisji danych.
4. W przypadku gdy strona postępowania jest osobą prawną, określa ją także nazwa i adres osoby
fizycznej reprezentującej prawomocnie stronę postępowania na mocy odpowiedniego krajowego
ustawodawstwa. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio
do takiej osoby fizycznej.
Urząd może zezwolić na odstępstwa od przepisów akapitu
pierwszego zdanie pierwsze.
5. W przypadku gdy stroną postępowania jest Komisja lub
państwo członkowskie, powiadamiają one o pełnomocniku
w każdym postępowaniu, w którym biorą udział.

Językiem stosowanym
przez stronę
postępowania aż do
wydania przez Urząd
ostatecznej decyzji
jest jeden z
urzędowych języków
Unii Europejskiej,
wybrany przez stronę
postępowania i użyty
w pierwszym
dokumencie
złożonym do Urzędu i
podpisanym w tym
celu.

Artykuł 3
Języki stron postępowania
1. Językiem stosowanym przez stronę postępowania aż do
wydania przez Urząd ostatecznej decyzji jest jeden z
urzędowych języków Unii Europejskiej, wybrany przez
stronę postępowania i użyty w pierwszym dokumencie
złożonym do Urzędu i podpisanym w tym celu.
2. Jeżeli strona postępowania składa dokument podpisany
w tym celu w jakimkolwiek innym urzędowym języku
Unii Europejskiej niż użyty na podstawie ust. 1, dokument
ten uznaje się za dostarczony, gdy Urząd otrzyma jego
tłumaczenie dostarczone przez inne instytucje. Urząd może
zezwolić na odstępstwa od tego wymagania.
3. Jeżeli strona używa języka innego niż urzędowy język
Unii Europejskiej używany przez właściwych członków
personelu Urzędu, lub przez pozostałe strony
postępowania, i zamierza tego języka używać w
postępowaniu
ustnym,
zapewnia
tłumaczenie
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symultaniczne na ten język urzędowy. Jeżeli nie zapewniono takiego tłumaczenia, prowadzi się
dalej
postępowanie
w językach używanych przez właściwych członków personelu Urzędu i przez pozostałe strony
postępowania.
Artykuł 4
Języki w postępowaniu ustnym i w składaniu zeznań
1. Każda strona postępowania i każdy świadek lub biegły składający zeznanie w postępowaniu
ustnym może używać każdego z urzędowych języków Unii Europejskiej.
2. Jeżeli na wniosek strony postępowania zezwolono na składanie zeznań określone w ust. 1
i jeżeli strona postępowania, świadek lub biegły nie mogli wypowiadać się w dowolnym
urzędowym języku Unii Europejskiej, można ich wysłuchać tylko wówczas, gdy strona
składająca taki wniosek stworzy warunki do tłumaczenia na języki używane wspólnie przez
wszystkie strony postępowania lub, w razie braku takich warunków, przez członków personelu
Urzędu.
Urząd może zezwolić na odstępstwa od akapitu pierwszego.
3. Oświadczenia członków personelu Urzędu, stron postępowania, świadków lub biegłych
złożone w jednym z urzędowych języków Unii Europejskiej podczas postępowania ustnego lub
w czasie składania zeznań włącza się do protokołu w użytym języku. Oświadczenia złożone
w jakimkolwiek innym języku włącza się w języku użytym przez członków personelu Urzędu.
Artykuł 5
Tłumaczenie dokumentów stron postępowania
1. Jeżeli strona postępowania składa dokument w języku innym niż urzędowy język Unii
Europejskiej, Urząd może wymagać przetłumaczenia otrzymanych dokumentów przez stronę
postępowania na język, który będzie używany przez tę stronę lub przez właściwych członków
personelu Urzędu.
2. W przypadku gdy strona postępowania ma złożyć lub złożyła tłumaczenie dokumentu, Urząd
może wymagać złożenia w określonym czasie świadectwa, że tłumaczenie odpowiada tekstowi
oryginału.
3. Brak złożenia tłumaczenia określonego w ust. 1 i świadectwa określonego w ust. 2 prowadzi
do uznania dokumentu za nieotrzymany.
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Artykuł 6
Kwalifikacja członków komitetów
1. Komitety określone w art. 35 ust. 2 rozporządzenia podstawowego składają się, według
uznania prezesa Urzędu, z członków technicznych lub wykwalifikowanych prawnie.
2. Członek techniczny posiada stopień naukowy lub zdobył uznane doświadczenie w dziedzinie
wiedzy o roślinach.
3. Członek wykwalifikowany prawnie posiada dyplom prawniczy wyższej uczelni lub zdobył
uznane doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej lub rejestracji odmian roślin.
Artykuł 7
Decyzje Komitetu
1. Komitet, niezależnie od podejmowania decyzji, o których mowa w art. 35 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, zajmuje się:
niewstrzymywaniem decyzji na podstawie art. 67 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,
wstępnym przeglądem na podstawie art. 70 rozporządzenia podstawowego,
restitutio in integrum na podstawie art. 80 rozporządzenia podstawowego, oraz
przesądzaniem o kosztach na podstawie art. 85 ust. 2 rozporządzenia podstawowego i art.
75 niniejszego rozporządzenia.
2. Decyzje Komitetu podejmuje się większością głosów członków.
Artykuł 8
Upoważnienie poszczególnych członków komitetów

ROZDZIAŁ II
Urząd

1. Komitet może wyznaczyć jednego ze swoich
członków jako sprawozdawcę w jego imieniu.
2. Sprawozdawca może w szczególności:

Sekcja 1
Komitety Urzędu
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a) wypełniać obowiązki zgodnie z art. 25 i kontrolować składanie sprawozdań przez urzędy
badające, o których mowa w art. 13 i 14;
b) prowadzić postępowanie wewnątrz Urzędu, łącznie z udzielaniem informacji o wszelkich
brakach, które strona postępowania powinna naprawić, i z ustalaniem terminów; oraz
c) zapewniać ścisłą konsultację i wymianę informacji ze stronami postępowania.
Artykuł 9
Rola prezesa
Prezes Urzędu zapewnia spójność decyzji podejmowanych z jego upoważnienia. W
szczególności ustanawia on warunki, pod którymi podejmuje się decyzje w sprawie sprzeciwów
wniesionych na podstawie art. 59 rozporządzenia podstawowego, a także decyzje na podstawie
art. 61, 62, 63 lub 66 tego rozporządzenia.
Artykuł 10
Konsultacje
Członkowie personelu Urzędu mogą korzystać bezpłatnie z lokali instytucji krajowych
wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz urzędów
badających, o których mowa w art. 13 i 14 niniejszego rozporządzenia, na dni konsultacji
okresowych ze stronami postępowania i z osobami trzecimi.
Sekcja 2
Izby Odwoławcze
Artykuł 11
Izby Odwoławcze
1. Ustanawia się Izbę Odwoławczą w celu rozstrzygania o odwołaniach od decyzji
określonych w art. 67 rozporządzenia podstawowego. Rada Administracyjna, gdy jest to
konieczne, może na wniosek Urzędu ustanowić więcej Izb Odwoławczych. W takim przypadku
określa ona tym samym podział zadań między Izbami Odwoławczymi.
2. Każda Izba Odwoławcza składa się z członków o kwalifikacjach technicznych oraz
prawniczych. Artykuł 6 ust. 2 i 3 stosuje się z niezbędnymi zmianami. Przewodniczącym jest
członek o kwalifikacjach prawniczych.
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3. Przewodniczący Izby Odwoławczej przydziela sprawdzenie odwołania jednemu z jej
członków jako sprawozdawcy. Taki przydział może obejmować, gdy to stosowne, składanie
zeznań.
4. Decyzje Izby Odwoławczej podejmuje się większością głosów członków.
Artykuł 12
Kancelaria Izby Odwoławczej
1. Prezes Urzędu tworzy kancelarię Izby Odwoławczej; członków personelu Urzędu wyłącza się
z kancelarii, jeżeli uczestniczyli w postępowaniu odnoszącym się do decyzji będących
przedmiotem odwołania.
2. Zatrudnieni w kancelarii odpowiadają w
szczególności za:

ROZDZIAŁ III
Urzędy badające

sporządzanie protokołów z postępowania ustnego
i ze składania zeznań na podstawie art. 63
niniejszego rozporządzenia,
podział kosztów na podstawie art. 85 ust. 5

W przypadku gdy Rada
Administracyjna powierza
właściwemu urzędowi w
państwie członkowskim
odpowiedzialność za
badanie techniczne, prezes
Urzędu powiadamia o
wyznaczeniu ten urząd,
zwany dalej "urzędem
badającym".

rozporządzenia podstawowego
niniejszego rozporządzenia, oraz

i

art.

76

potwierdzanie wszelkich rozliczeń kosztów
określonych
w
art.
77
niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 13
Wyznaczanie urzędu badającego, o którym mowa w
art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego
1. W przypadku gdy Rada Administracyjna powierza
właściwemu urzędowi w państwie członkowskim
odpowiedzialność za badanie techniczne, prezes Urzędu
powiadamia o wyznaczeniu ten urząd, zwany dalej
"urzędem badającym". Wyznaczenie wchodzi w życie z
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dniem powiadomienia przez prezesa Urzędu. Przepis stosuje się odpowiednio do odwołania
urzędu badającego, zgodnie z art. 15 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.
2. Członkowi personelu urzędu badającego biorącemu udział w badaniu technicznym nie wolno
czynić jakiegokolwiek nieupoważnionego użytku z dokumentów i informacji poznanych przez
niego w trakcie badania technicznego lub w związku z nim ani ujawnić tych dokumentów i
informacji jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie. Członków tych obowiązek ten wiąże nadal po
ukończeniu danego badania technicznego, po odejściu ze służby i po odwołaniu danego urzędu
badającego.
3. Ustęp 2 stosuje się mutatis mutandis do materiału odmiany rośliny udostępnionego urzędowi
badającemu przez wnioskodawcę.
4. Urząd monitoruje zgodność z ust. 2 i 3 i rozstrzyga o wyłączeniu lub sprzeciwach
podnoszonych wobec członków personelu urzędów badających zgodnie z art. 81 ust. 2
rozporządzenia podstawowego.

Artykuł 14
Wyznaczanie urzędu badającego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego
1. W przypadku gdy Urząd zamierza powierzyć instytucjom odpowiedzialność za badanie
techniczne odmian zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przekazuje Radzie
Administracyjnej do wyrażenia zgody uzasadnienie dotyczące technicznej przydatności takich
instytucji, jak urząd badający.
2. W przypadku gdy Urząd zamierza utworzyć własny podporządkowany urząd do badania
technicznego odmian zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przekazuje Radzie
Administracyjnej do wyrażenia zgody uzasadnienie dotyczące technicznej i ekonomicznej
stosowności utworzenia takiego podporządkowanego urzędu i jego umiejscowienia.
3. W przypadku gdy Rada Administracyjna wyraża zgodę na uzasadnienia, o których mowa
w ust. 1 i 2, prezes Urzędu może powiadomić o wyznaczeniu instytucje określone w ust. 1 lub
może ogłosić wyznaczenie podporządkowanego urzędu określonego w ust. 2 w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Wyznaczenie można odwołać tylko za zgodą Rady
Administracyjnej. Artykuł 13 ust. 2 i 3 stosuje się mutatis mutandis do członków personelu
instytucji określonej w ust. 1 niniejszego artykułu.
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Artykuł 15
Postępowanie przy wyznaczaniu
1. Wyznaczenia urzędu badającego dokonuje się w drodze pisemnego porozumienia między
Urzędem a urzędem badającym stanowiącym o przeprowadzaniu badania technicznego odmian
roślin przez urząd badający oraz o uiszczaniu opłat określonych w art. 58 rozporządzenia
podstawowego. W przypadku urzędu podporządkowanego, o którym mowa w art. 14 ust. 2
niniejszego rozporządzenia wyznaczenie następuje w drodze wewnętrznych przepisów
o sposobach działania wydanych przez Urząd.
2. Pisemne porozumienie skutkuje w ten sposób, że czynności wykonywane przez członków
personelu urzędu badającego zgodnie z tym porozumieniem są, w odniesieniu do osób trzecich,
czynnościami Urzędu.
3. W przypadku gdy urząd badający zamierza korzystać z usług innych organów posiadających
kwalifikacje techniczne zgodnie z art. 56 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, organy
te wymienia się w pisemnym porozumieniu z Urzędem. Artykuł 81 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego i art. 13 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis do tych
członków personelu, którzy podpisują zobowiązanie zachowania poufności.
4. Urząd uiszcza urzędowi badającemu opłatę za przeprowadzenie badania technicznego
na podstawie pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Rada Administracyjna określa jednolite
metody obliczania kosztów oraz jednolite składniki tych kosztów, które stosuje się
do wyznaczonych urzędów badających.
5. Urząd badający przedkłada okresowo Urzędowi rozdział kosztów przeprowadzonego badania
technicznego i utrzymywania koniecznych kolekcji odniesienia. W okolicznościach
przedstawionych w ust. 3 urząd badający przedkłada Urzędowi oddzielne sprawozdanie
z kontroli rachunków.
6. Każde odwołanie urzędu badającego nie obowiązuje przed dniem, w którym wchodzi w życie
unieważnienie pisemnego porozumienia określonego w ust. 1.

TYTUŁ II
POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE PRZED URZĘDEM
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Artykuł 16
Złożenie wniosku
1. Wniosek o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin składa się w Urzędzie, w
wyznaczonych instytucjach krajowych lub w jednostkach podporządkowanych ustanowionych na
podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.
Wniosek składany w Urzędzie można składać w wersji papierowej lub w sposób elektroniczny.

Wniosek składany
podporządkowanych
egzemplarzach.

w instytucjach krajowych lub jednostkach
składa się w wersji papierowej w dwóch

2. Informacja przesyłana do Urzędu zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b) rozporządzenia podstawowego
zawiera:
dane szczegółowe umożliwiające identyfikację wnioskodawcy i, w stosownych
przypadkach, jego pełnomocnika,
instytucję krajową lub podporządkowany urząd, w którym złożono wniosek
o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, oraz
tymczasowe oznaczenie danej odmiany.
3. Urząd udostępnia bezpłatnie następujące formularze:
a) formularz wniosku i kwestionariusz techniczny, do celów złożenia wniosku
o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin;
b) formularz do przesłania informacji, o których mowa w ust. 2, wskazujący skutki braku
ich przesłania.

ROZDZIAŁ I
Wniosek o wspólnotowe
prawo do ochrony odmian
roślin
Sekcja 1
Czynności wnioskodawcy

4. Wnioskodawca wypełnia i podpisuje formularze
określone w ust. 3. W przypadku gdy wniosek jest
przedkładany w sposób elektroniczny, odpowiada on
warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi w
odniesieniu do podpisu.
Artykuł 17
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Potwierdzenie odbioru wniosku

Jeżeli Urząd
stwierdzi, że wniosek
nie spełnia
warunków
ustanowionych w art.
50 ust. 1
rozporządzenia
podstawowego,
powiadamia
wnioskodawcę o
stwierdzonych
brakach,
stwierdzając, że tylko
datę otrzymania
wystarczającej
informacji
usuwającej te braki
będzie się uważać za
datę wniosku do
celów art. 51 tego
rozporządzenia.

1. W przypadku gdy instytucja krajowa wyznaczona na
podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego lub
podporządkowany urząd utworzony na podstawie tego
samego artykułu otrzymują wniosek, przesyłają do
Urzędu potwierdzenie jego otrzymania, łącznie z
wnioskiem przesyłanym dalej zgodnie z art. 49 ust. 2
rozporządzenia podstawowego. Potwierdzenie otrzymania
zawiera numer referencyjny instytucji krajowej lub
podporządkowanego urzędu, liczbę przesyłanych dalej
dokumentów i datę ich otrzymania przez instytucję
krajową lub podporządkowany urząd. Instytucja krajowa
lub podporządkowany urząd wydają wnioskodawcy kopię
przesyłanego dalej potwierdzenia odbioru.
2. W przypadku gdy Urząd otrzymuje wniosek od
wnioskodawcy bezpośrednio albo za pośrednictwem
podporządkowanego urzędu lub instytucji krajowej, bez
uszczerbku dla innych przepisów, oznacza dokumenty
numerem referencyjnym i datą otrzymania przez Urząd i
wydaje
wnioskodawcy
potwierdzenie
odbioru.
Potwierdzenie odbioru zawiera numer referencyjny
Urzędu, liczbę otrzymanych dokumentów, datę
otrzymania przez Urząd i datę wniosku w rozumieniu art.
51 rozporządzenia podstawowego. Kopię potwierdzenia
odbioru
wydaje
się
instytucji
krajowej
lub
podporządkowanemu
urzędowi,
za
których
pośrednictwem Urząd otrzymał wniosek.
3. Jeżeli Urząd otrzymuje wniosek za pośrednictwem
podporządkowanego urzędu lub instytucji krajowej
później niż po miesiącu od jego złożenia przez
wnioskodawcę, wówczas "data wniosku" w rozumieniu
art. 51 rozporządzenia podstawowego nie może być
wcześniejsza od daty otrzymania przez Urząd, chyba że
Urząd
stwierdzi
na
podstawie
wystarczająco
udokumentowanych dowodów, że wnioskodawca przesłał
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informację o wniosku zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. b) rozporządzenia podstawowego i art. 16 ust. 2
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 18
Warunki ustanowione w art. 50 ust. 1 rozporządzenia podstawowego
1. Jeżeli Urząd stwierdzi, że wniosek nie spełnia warunków ustanowionych w art. 50 ust. 1
rozporządzenia podstawowego, powiadamia wnioskodawcę o stwierdzonych brakach,
stwierdzając, że tylko datę otrzymania wystarczającej informacji usuwającej te braki będzie się
uważać za datę wniosku do celów art. 51 tego rozporządzenia.
2. Wniosek spełnia warunek ustanowiony w art. 50 ust. 1 lit. i) rozporządzenia podstawowego
tylko wówczas, jeżeli wskazano datę i kraj pierwszego przekazania w rozumieniu art. 10 ust. 1
tego rozporządzenia lub jeżeli, w razie braku takiego przekazania, złożono oświadczenie, że nie
nastąpiło takie przekazanie.
3. Wniosek spełnia warunek ustanowiony w art. 50 ust. 1 lit. j) rozporządzenia podstawowego,
jeżeli, według najlepszej wiedzy wnioskodawcy, data i kraj podane w jakimkolwiek innym
wcześniejszym wniosku dotyczącym odmiany wskazane są w odniesieniu do:
wniosku o prawo własności w odniesieniu do odmiany, oraz
wniosku o urzędowe uznanie odmiany do certyfikacji i wprowadzania do obrotu, gdy
urzędowe uznanie zawiera urzędowy opis odmiany,
w państwie członkowskim lub w kraju będącym członkiem Międzynarodowego Związku
Ochrony Nowych Odmian Roślin.
Artykuł 19
Warunki określone w art. 50 ust. 2 rozporządzenia podstawowego
1. Jeżeli Urząd stwierdzi, że wniosek nie spełnia przepisów ust. 2, 3 i 4 tego artykułu lub art. 16
niniejszego rozporządzenia, stosuje art. 17 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, ale wymaga, żeby
wnioskodawca usunął braki stwierdzone przez Urząd w terminie, który Urząd może określić. W
przypadku gdy braki te nie zostaną usunięte w stosownym czasie, Urząd niezwłocznie odrzuca
wniosek na podstawie art. 61 ust. 1 lit. a) rozporządzenia podstawowego.
2. Wniosek zawiera następujące szczegóły:

96

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

a) obywatelstwo wnioskodawcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, i jego wyznaczenie jako
strony postępowania, o którym mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, a jeżeli nie jest on
hodowcą - nazwę i adres hodowcy;
b) nazwę łacińską rodzaju, gatunku lub podgatunku, do którego należy odmiana, i jej
nazwę pospolitą;
c) właściwości odmiany, które zdaniem wnioskodawcy wyraźnie odróżniają ją od innych
odmian, które to inne odmiany wymienia się jako odmiany odniesienia dla celów badania;
d) hodowlę, zachowanie i rozmnażanie odmiany, w tym następujące informacje:
właściwości, nazwa odmiany lub w razie jej braku tymczasowe oznaczenie i uprawa
jakiejkolwiek innej odmiany lub odmian, których materiału używa się powtarzalnie w
wytwarzaniu danej odmiany, lub
właściwości zmodyfikowane genetycznie, jeżeli odmiana stanowi organizm
zmodyfikowany genetycznie w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady(4);
e) region i kraj, w którym wyhodowano lub odkryto i rozwinięto odmianę;
f) datę i kraj pierwszego przekazania składników odmiany lub materiału ze zbioru odmiany w
celu oceny nowości zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego lub oświadczenie, że nie
nastąpiło jeszcze takie przekazanie;
g) wyznaczenie organu, do którego wnioskowano, i numeru referencyjnego wniosków,
o których mowa w art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;
h) istniejące krajowe prawa do odmiany rośliny lub patenty na odmianę obowiązujące
we Wspólnocie.
3. Urząd może domagać się w terminie przez siebie określonym wszelkich informacji
i dokumentacji, koniecznych do przeprowadzenia badania technicznego i, jeżeli to konieczne,
wystarczających rysunków i fotografii.
4. W przypadku gdy dana odmiana stanowi organizm zmodyfikowany genetycznie w rozumieniu
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE, Urząd może wymagać od wnioskodawcy przekazania kopii
pisemnego zaświadczenia odpowiedzialnych władz, stwierdzającego, że techniczne badanie
odmiany zgodnie z art. 55 i 56 rozporządzenia podstawowego nie stwarza ryzyka dla środowiska
według norm tej dyrektywy.
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Artykuł 20
Żądanie prawa pierwszeństwa
Jeżeli wnioskodawca żąda pierwszeństwa dla wniosku w rozumieniu art. 52 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, który nie jest najwcześniejszy ze wskazanych na podstawie art.
18 ust. 3 tiret pierwsze niniejszego rozporządzenia, Urząd stwierdza, że datę pierwszeństwa
można przyznać tylko do tego wcześniejszego wniosku. W przypadku gdy Urząd wydał
potwierdzenie odbioru zawierające datę złożenia wniosku, która nie jest najwcześniejszą ze
wskazanych, datę pierwszeństwa w zawiadomieniu uważa się za nieważną.

(4)

Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

Artykuł 21
Prawo do wspólnotowej ochrony odmian roślin podczas postępowania
1. Urząd może wstrzymać postępowanie w sprawie wniosku, jeżeli do rejestru wniosków o
wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin wpisano rozpoczęcie działania przeciwko
wnioskodawcy w związku z żądaniem określonym w art. 98 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego. Urząd może ustalić datę, od której zamierza prowadzić nadal postępowanie.
2. W przypadku gdy ostateczną decyzję lub jakiekolwiek inne zakończenie działania określonego
w ust. 1 wpisano do rejestru wniosków o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, Urząd
wznawia postępowanie. Może on wznowić postępowanie z wcześniejszą datą, ale nie przed datą
już wybraną na podstawie ust. 1.
3. W przypadku gdy uprawnienie do wspólnotowej ochrony odmian roślin przeniesiono
skutecznie na inną osobę do celów Urzędu, ta osoba może wykorzystać wniosek pierwszego
wnioskodawcy jak własny, pod warunkiem że w ciągu miesiąca od wpisania ostatecznej decyzji
do rejestru wniosków o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin zawiadomi ona Urząd o
tym fakcie. Opłaty należne na podstawie art. 83 rozporządzenia podstawowego, już wcześniej
uiszczone przez pierwszego wnioskodawcę, uważa się za uiszczone przez następnego
wnioskodawcę.
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Artykuł 22
Decyzja w sprawie wytycznych dotyczących badań
1. Na wniosek prezesa Urzędu Rada Administracyjna podejmuje decyzję o wytycznych
dotyczących badań. Datę i gatunki, których dotyczy decyzja, ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym, o którym mowa w art. 87.
2. W razie braku decyzji Rady Administracyjnej w sprawie wytycznych dotyczących badań
prezes Urzędu może podjąć tymczasową decyzję w tej sprawie. Tymczasowa decyzja traci
ważność w dniu podjęcia decyzji przez Radę Administracyjną. W przypadku gdy tymczasowa
decyzja prezesa Urzędu odbiega od decyzji Rady Administracyjnej, nie ma to wpływu na badanie
techniczne rozpoczęte przed decyzją Rady Administracyjnej. Rada Administracyjna może
zadecydować inaczej, jeżeli nakazują tak okoliczności.
Artykuł 23
Uprawnienia prezesa Urzędu
1. W przypadku gdy Rada Administracyjna podejmie decyzję w sprawie wytycznych
dotyczących badań, zawiera ona upoważnienie prezesa Urzędu do wprowadzania dodatkowych
właściwości i ich przejawów w odniesieniu do
odmiany.

Sekcja 2
Przeprowadzanie badania
technicznego

2. W przypadku gdy prezes Urzędu czyni użytek z
uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, art. 22 ust. 2
stosuje się mutatis mutandis.
Artykuł 24
Zawiadamianie urzędów badających przez Urząd

Zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Urząd przesyła kopie następujących
dokumentów związanych z odmianą do urzędu badającego:
a) formularz wniosku, kwestionariusz techniczny i każdy dodatkowy dokument
dostarczony przez wnioskodawcę zawierający informacje potrzebne do przeprowadzenia badania
technicznego;
b) formularze wypełnione przez wnioskodawcę na podstawie art. 86 niniejszego
rozporządzenia;
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c) dokumenty związane ze sprzeciwem opartym na stwierdzeniu, że nie spełniono
warunków ustanowionych w art. 7, 8 i 9 rozporządzenia podstawowego.
Artykuł 25
Współpraca między Urzędem a urzędem badającym
Personel urzędu badającego odpowiedzialnego za badanie techniczne i sprawozdawca
wyznaczony zgodnie z art. 8 ust. 1 współpracują ze sobą we wszystkich fazach badania
technicznego. Współpraca obejmuje co najmniej następujące aspekty sprawy:
a) monitorowanie przez sprawozdawcę przeprowadzania badania technicznego, łącznie
z kontrolą miejsc z poletkami doświadczalnymi i metod stosowanych podczas badania;
b) informacje urzędu badającego o szczegółach jakiegokolwiek wcześniejszego
przekazania odmiany, nie naruszając innych dochodzeń Urzędu; oraz
c) przedłożenie Urzędowi przez urząd badający okresowych sprawozdań z każdego
okresu wegetacji.
Artykuł 26
Forma sprawozdań z badania
1. Sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia podstawowego, podpisuje
odpowiedzialny członek personelu urzędu badającego. Sprawozdanie to wyraźnie uznaje
wyłączne prawa Urzędu do rozporządzania wynikami badania zgodnie z art. 57 ust. 4 tego
rozporządzenia.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się z niezbędnymi zmianami do wszelkich okresowych sprawozdań
przekazywanych do Urzędu. Urząd badający wydaje bezpośrednio wnioskodawcy kopię każdego
okresowego sprawozdania.
Artykuł 27
Inne sprawozdania z badania

Sprawozdanie z badania dotyczące wyników każdego badania
technicznego, które przeprowadzono lub które przeprowadza się do celów
urzędowych w państwie członkowskim przez jeden z urzędów
odpowiedzialnych za dany gatunek na podstawie art. 55 ust. 1
1.
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rozporządzenia podstawowego, może zostać uznane przez Urząd za
wystarczającą podstawę do decyzji, pod warunkiem że:
a) materiał dostarczony do badania technicznego spełnia normy, co do ilości i jakości,
które mogą zostać ustanowione na podstawie art. 55 ust. 4 rozporządzenia podstawowego;
b) badanie techniczne zostało przeprowadzone w sposób zgodny z opisem opracowanym
przez Radę Administracyjną na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego oraz
zostało wykonane zgodnie z wydanymi wytycznymi dotyczącymi badań lub udzielonymi
instrukcjami ogólnymi, na podstawie art. 56 ust. 2 tego rozporządzenia oraz art. 22 i 23
niniejszego rozporządzenia;
c) Urząd miał możliwość monitorowania przeprowadzanego badania technicznego; oraz
d) Urząd otrzymuje okresowe sprawozdanie z każdego sezonu wegetacji przed
sprawozdaniem z badania, w przypadku gdy sprawozdanie końcowe nie jest bezpośrednio
dostępne.
2. W przypadku gdy Urząd uważa, że sprawozdanie z badania, o którym mowa w ust. 1, nie
stanowi wystarczającej podstawy do decyzji, może zastosować procedurę ustanowioną w art. 55
rozporządzenia podstawowego po konsultacji z wnioskodawcą i zainteresowanym urzędem
badającym.
3. Urząd i każdy właściwy krajowy urząd ochrony odmian roślin w państwie członkowskim
udziela pomocy administracyjnej innemu urzędowi przez udostępnianie, na wniosek, wszelkich
sprawozdań z badania danej odmiany w celach oceny odrębności, jednolitości i trwałości tej
odmiany. Urząd lub właściwy krajowy urząd ochrony odmian roślin pobiera ściśle określoną
kwotę za przedłożenie takiego sprawozdania; kwota ta jest uzgadniana przez zainteresowane
urzędy.
4. Sprawozdanie z badania dotyczące wyników badania technicznego, które przeprowadzono lub
które przeprowadza się w celach urzędowych w państwie trzecim, będącym członkiem
Międzynarodowej Unii ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), może być uważane za
stanowiące wystarczającą podstawę do decyzji, pod warunkiem że badanie techniczne spełnia
warunki ustanowione w pisemnej umowie zawartej między Urzędem a właściwymi organami
takiego państwa trzeciego. Takie warunki powinny zawierać co najmniej:
a) warunki dotyczące materiału określonego w ust. 1 lit. a);
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b) potwierdzenie, że badania techniczne zostały przeprowadzone zgodnie z wydanymi
wytycznymi dotyczącymi badań lub udzielonymi instrukcjami ogólnymi, na podstawie art. 56
ust. 2 rozporządzenia podstawowego;
c) potwierdzenie, że Urząd ma możliwość dokonania oceny przydatności urządzeń do
przeprowadzania badań technicznych przedmiotowych gatunków roślin w tym państwie trzecim i
monitorowania przebiegu przedmiotowych badań technicznych; oraz
d) warunki dotyczące dostępności sprawozdań, ustanowione w ust. 1 lit. d).
Artykuł 28
Propozycja nazwy odmiany
Propozycję
nazwy
odmiany
podpisuje
się
i
składa
w
Urzędzie
albo,
jeżeli
towarzyszy
ona
wnioskowi
o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin składanemu w wyznaczonej instytucji krajowej
lub
w podporządkowanej jednostce ustanowionej na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego, podpisuje się ją i składa w dwóch egzemplarzach.
Urząd udostępnia bezpłatnie formularz do celów przedstawienia propozycji nazwy
odmiany.
W przypadku gdy propozycja nazwy odmiany jest przedkładana w sposób elektroniczny,
odpowiada ona warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia
w odniesieniu do podpisu.

Sekcja 3

Artykuł 29

Nazwa odmiany

Badanie nazwy

1. W przypadku gdy propozycja nie towarzyszy
wnioskowi o wspólnotowe prawo do ochrony odmian
roślin lub gdy Urząd nie może uznać proponowanej
nazwy odmiany, Urząd niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę, że wymaga od niego
dostarczenia propozycji nazwy lub nowej propozycji i wskazuje na skutki uchybienia.
2. W przypadku gdy z chwilą odbioru wyników badania technicznego na podstawie art. 57 ust. 1
rozporządzenia podstawowego Urząd ustali, że wnioskodawca nie dostarczył żadnej propozycji
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nazwy odmiany, niezwłocznie odrzuca wniosek o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin
zgodnie z art. 61 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia.
Artykuł 30
Wytyczne w sprawie nazw odmian
Rada Administracyjna przyjmuje wytyczne ustanawiające jednolite i ostateczne kryteria
ustalające przeciwwskazania w rodzajowym oznaczaniu nazwy odmiany określone w art. 63 ust.
3 i 4 rozporządzenia podstawowego.
Artykuł 31
Składanie sprzeciwów
1. Sprzeciwy na podstawie art. 59 rozporządzenia podstawowego zawierają:

a) nazwę wnioskodawcy i numer referencyjny wniosku, wobec którego wnosi się
sprzeciw;
b) oznaczenie sprzeciwiającego się jako strony postępowania, jak przedstawiono w art. 2
niniejszego rozporządzenia;
c) jeśli sprzeciwiający się wyznaczył swojego pełnomocnika, jego nazwisko i adres;

ROZDZIAŁ II
Sprzeciw

d) stwierdzenie argumentu w sporze określone w
art. 59 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, na którym
opiera się sprzeciw, a w szczególności dowody i
argumenty przedstawione na poparcie sprzeciwu.

2. Jeżeli złożono oddzielne sprzeciwy wobec tego
samego wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin, Urząd zajmuje się tymi sprzeciwami w jednym postępowaniu.
Artykuł 32
Odrzucenie sprzeciwów
1. Jeżeli Urząd stwierdzi, że sprzeciw nie jest zgodny z art. 59 ust. 1 i 3 rozporządzenia
podstawowego lub z art. 31 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia albo nie zapewnia
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wystarczającej identyfikacji wniosku, wobec którego wniesiono sprzeciw, odrzuca sprzeciw jako
niedopuszczalny, o ile nie usunięto braków w terminie, który może określić.
2. Jeżeli Urząd stwierdzi, że sprzeciw nie jest zgodny z innymi przepisami rozporządzenia
podstawowego lub niniejszego rozporządzenia, odrzuca sprzeciw jako niedopuszczalny, o ile nie
usunięto braków przed wygaśnięciem okresów wnoszenia sprzeciwu.
Artykuł 33
Obowiązki posiadacza na podstawie art. 64 ust. 3 rozporządzenia podstawowego
1. Na podstawie art. 64 ust. 3 rozporządzenia podstawowego posiadacz zezwala na kontrolę
materiału danej odmiany i miejsca, w którym zachowuje się tożsamość odmiany, w celu
dostarczenia informacji koniecznych do oceny trwania odmiany w niezmienionym stanie.
2. Od posiadacza wymaga się utrzymywania pisemnych zapisów, aby ułatwić sprawdzenie, czy
podjęto stosowne środki, określone w art. 64 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
Artykuł 34
Badanie techniczne chronionej odmiany
Bez uszczerbku dla art. 87 ust. 4 rozporządzenia podstawowego badanie techniczne
chronionej odmiany przeprowadza się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań należycie
stosowanymi, gdy dla tej odmiany przyznano wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin.
Artykuły 22 i 24-27 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis do Urzędu, urzędu
badającego i do posiadacza.
Artykuł 35
Inny materiał używany w badaniu technicznym

ROZDZIAŁ III
Utrzymywanie
wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin

W przypadku gdy posiadacz dostarczył materiał
odmiany zgodnie z art. 64 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego, urząd badający za zgodą Urzędu może
sprawdzić dostarczony materiał poprzez kontrolę innego
materiału, który otrzymano z gospodarstwa, gdzie ten
materiał jest wytwarzany przez posiadacza lub za jego
zgodą, albo materiału wprowadzonego do obrotu przez
niego lub za jego zgodą, lub otrzymanego przez
urzędowe organy państwa członkowskiego na mocy ich
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uprawnień.
Artykuł 36
Zmiana nazwy odmiany
1. W przypadku gdy nazwę odmiany zmienia się zgodnie z art. 66 rozporządzenia
podstawowego, Urząd powiadamia posiadacza o powodach zmiany, ustanawia termin, w którym
posiadacz musi dostarczyć stosowną propozycję zmienionej nazwy odmiany, i stwierdza, że
jeżeli tego nie uczyni, wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin może zostać cofnięte na
podstawie art. 21 tego rozporządzenia.
2. W przypadku gdy Urząd nie może zgodzić się na zmienioną nazwę odmiany, niezwłocznie
informuje o tym posiadacza, ponownie ustanawia termin, w którym posiadacz musi dostarczyć
stosowną propozycję, i stwierdza, że jeżeli tego nie uczyni, wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin może zostać cofnięte na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego.
3. Artykuły 31 i 32 niniejszego rozporządzenia stosuje się, z niezbędnymi zmianami, do
sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 66 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
4. W przypadku gdy propozycja zmiany nazwy odmiany jest przedkładana w sposób
elektroniczny, odpowiada ona warunkom określonym w art. 57 ust. 3 akapit drugi w odniesieniu
do podpisu.
Artykuł 37
Wnioski o przymusową licencję
1. Wniosek o przymusową licencję zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia podstawowego
zawiera:

ROZDZIAŁ IV
Wspólnotowe licencje
przyznawane przez urząd
Sekcja 1
Przymusowe licencje
określone w art. 29
rozporządzenia
podstawowego

a) wyznaczenie jako stron postępowania
wnioskodawcy i sprzeciwiającego się posiadacza
odmiany, o którą chodzi;
b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku;
c) propozycję rodzaju działań objętych licencją
przymusową;
d) stwierdzenie przedstawiające brany pod uwagę
interes publiczny, łącznie z faktami, dowodami i
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argumentami przedstawionymi na poparcie zgłaszanego interesu publicznego;
e) w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego propozycję kategorii osób, którym przyznaje się licencję przymusową oraz, w stosownych
przypadkach, szczególne wymagania związane z tą kategorią osób;
f) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę użytą do jego obliczenia.
2. Wniosek o licencję przymusową, o której mowa w art. 29 ust. 5a rozporządzenia
podstawowego, zawiera:
a) wyznaczenie jako stron postępowania wnioskodawcy posiadającego prawa do patentu i
sprzeciwiającego się posiadacza odmiany, o którą chodzi;
b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku;
c) poświadczoną kopię zaświadczenia patentowego, zawierającą numer patentu
i zastrzeżenie patentowe wynalazku biotechnologicznego, oraz organ wydający;
d) propozycję rodzaju działań objętych licencją przymusową;
e) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę użytą do jego obliczenia;
f) stwierdzenie wymieniające powody, dla których dany wynalazek biotechnologiczny
stanowi znaczący postęp techniczny oraz ma duże znaczenie gospodarcze w porównaniu
z chronioną odmianą, łącznie z faktami, dowodami i argumentami przedstawionymi na poparcie
zgłaszanego wniosku;
g) propozycję zasięgu terytorialnego licencji, który nie może przekraczać zasięgu
terytorialnego patentu, o którym mowa w lit. c).
3. Wniosek o wzajemną licencję, o której mowa w art. 29 ust. 5a akapit drugi rozporządzenia
podstawowego, zawiera:
a) wyznaczenie jako stron postępowania wnioskodawcy posiadającego prawa do patentu
i sprzeciwiającego się posiadacza odmiany, o którą chodzi;
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b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku;
c) poświadczoną kopię zaświadczenia patentowego,
zawierającą
numer
patentu
i zastrzeżenie patentowe wynalazku biotechnologicznego, oraz
organ wydający;
d) oficjalny dokument zaświadczający, że przymusowa
licencja na opatentowany wynalazek biotechnologiczny została
przyznana posiadaczowi prawa do ochrony odmian roślin;
e) propozycję rodzaju działań objętych wzajemną
licencją;
f) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę
użytą do jego obliczenia;
g) propozycję zasięgu terytorialnego wzajemnej licencji,
który nie może przekraczać zasięgu terytorialnego patentu, o
którym mowa w lit. c).
4. Do wniosku o licencję przymusową dołączone są dokumenty
świadczące o nieskutecznym wniosku skierowanym przez
wnioskodawcę do posiadacza prawa do ochrony odmian roślin
o licencję umowną. Jeżeli wnioskodawcą o licencję przymusową
jest Komisja lub państwo członkowskie na mocy art. 29 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, Urząd może zrezygnować
z tego wymogu w przypadku siły wyższej.

Do wniosku o licencję
przymusową dołączone są
dokumenty świadczące o
nieskutecznym wniosku
skierowanym przez
wnioskodawcę do posiadacza
prawa do ochrony odmian
roślin
o licencję umowną. Jeżeli
wnioskodawcą o licencję
przymusową jest Komisja lub
państwo członkowskie na
mocy art. 29 ust. 2
rozporządzenia
podstawowego, Urząd może
zrezygnować
z tego wymogu w przypadku
siły wyższej.

5. Wniosek o licencję umowną uważa się za nieskuteczny w rozumieniu ust. 4, jeżeli:
a) sprzeciwiający się posiadacz nie udzielił w rozsądnym okresie ostatecznej odpowiedzi
osobie ubiegającej się o to prawo; lub
b) sprzeciwiający się posiadacz odmówił przyznania licencji umownej osobie ubiegającej
się o nią; lub
c) sprzeciwiający się posiadacz zaproponował licencję osobie ubiegającej się o nią
na ewidentnie nierozsądnych zasadniczych warunkach, łącznie z tymi, które wiążą się
z uiszczeniem opłat licencyjnych, bądź na warunkach, które rozważane jako całość są ewidentnie
nierozsądne.
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Artykuł 38
Badanie wniosku o licencję przymusową
1. Postępowanie ustne i składanie zeznań odbywają się w zasadzie łącznie podczas jednego
przesłuchania.
2. Nie dopuszcza się wniosków o następne przesłuchanie, z wyjątkiem wniosków wynikających
z okoliczności, które uległy zmianie w czasie przesłuchania lub po jego zakończeniu.
3. Przed podjęciem decyzji Urząd zaprasza zainteresowane strony do zawarcia polubownego
układu w sprawie licencji umownej. Jeżeli jest to stosowne, Urząd przedstawia propozycję
takiego polubownego układu.
Artykuł 39
Tytuł do wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin podczas postępowania
1. Jeżeli rozpoczęcie działania przeciwko posiadaczowi w związku z żądaniem określonym w art.
98 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wpisano do rejestru wspólnotowych praw do ochrony
odmian roślin, Urząd może wstrzymać postępowanie w sprawie przyznania licencji
przymusowej. Nie można go wznowić przed wpisaniem do rejestru ostatecznego orzeczenia lub
jakiegokolwiek zakończenia w sprawie takiego działania.
2. Jeżeli przeniesienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wiąże Urząd, nowy
posiadacz wchodzi do postępowania jako strona na żądanie wnioskodawcy, jeżeli ten
wnioskodawca bezskutecznie żądał od nowego posiadacza przyznania mu licencji umownej w
ciągu dwóch miesięcy od odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza
wpisano do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Żądaniu wnioskodawcy
towarzyszy wystarczająco udokumentowany materiał dowodzący jego nieskutecznego usiłowania
oraz, w razie potrzeby, środków podjętych przez nowego posiadacza.
3. W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, nowy
posiadacz wchodzi do postępowania jako jego strona. Nie stosuje się wówczas przepisów ust. 1
tego artykułu.
Artykuł 40
Treść decyzji w sprawie wniosku
Decyzję w formie pisemnej podpisuje prezes Urzędu. Decyzja zawiera:
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a) stwierdzenie, że decyzja wydana jest przez Urząd;
b) datę podjęcia decyzji;
c) nazwiska członków Komitetu biorących udział w postępowaniu;
d) nazwy stron postępowania i ich pełnomocników;
e) powołanie się na opinię Rady Administracyjnej;
f) stwierdzenie zagadnienia, o którym decydowano;
g) streszczenie faktów;
h) podstawy, na których oparto decyzję;
i) zarządzenie Urzędu; w miarę potrzeby zarządzenie precyzuje działania objęte licencją
przymusową, szczególne warunki odnoszące się do niej, jak również kategorię osób i
- w stosownych przypadkach - szczególne wymagania związane z tą kategorią.
Artykuł 41
Przyznawanie licencji przymusowej
1. Decyzja o przyznaniu licencji przymusowej zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia
podstawowego zawiera stwierdzenie poświęcone kwestii interesu publicznego.
2. Następujące czynniki mogą w szczególności stanowić interes publiczny:
a) ochrona życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin;
b) potrzeba zaopatrzenia rynku w materiał posiadający szczególne właściwości;
c) potrzeba utrzymania zachęty do prowadzenia hodowli ulepszonych odmian.
3. Decyzja o przyznaniu licencji przymusowej zgodnie z art. 29 ust. 5a rozporządzenia
podstawowego zawiera stwierdzenie, w którym podaje się powody, dla których dany wynalazek
stanowi znaczący postęp techniczny oraz ma duże znaczenie gospodarcze. Poniżej wymieniono
argumenty, które mogą stanowić powody, dla których dany wynalazek stanowi znaczący postęp
techniczny oraz ma duże znaczenie gospodarcze w porównaniu z chronioną odmianą rośliny:
a) poprawa technologii upraw;
b) poprawa stanu środowiska;
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c) poprawa technik mających na celu rozwój bioróżnorodności genetycznej;
d) poprawa jakości;
e) poprawa wydajności;
f) poprawa odporności;
g) poprawa
środowiskowych.

przystosowania

do

konkretnych

warunków

klimatycznych

lub

4. Licencja przymusowa ma niewyłączny charakter.
5. Licencję przymusową można przenieść tylko łącznie z tą częścią przedsiębiorstwa, która
korzysta z licencji, lub w przypadku określonym w art. 29 ust. 5 rozporządzenia podstawowego,
łącznie z przydzieleniem praw do odmiany zasadniczo pochodnej.
Artykuł 42
Warunki, które musi spełniać osoba, której przyznano licencję przymusową
1. Bez uszczerbku dla innych warunków określonych w art. 29 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego, osoba, której przyznano licencję przymusową, musi dysponować odpowiednimi
zasobami finansowymi i technicznymi w celu korzystania z licencji.
2. Przestrzeganie warunków określonych w licencji przymusowej oraz w decyzji o przyznaniu
licencji uważa się za "okoliczność" w rozumieniu art. 29 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.
3. Urząd zapewnia, że osoba, której przyznano licencję przymusową, nie może podejmować
działań prawnych w sprawie naruszenia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, chyba
że posiadacz odmówił lub zaniechał podjęcia takich działań w ciągu dwóch miesięcy od
wystosowania żądania w tej sprawie.
Artykuł 43
Kategoria osób spełniających szczególne wymagania określone w art. 29 ust. 2
rozporządzenia podstawowego
1. Każda osoba zamierzająca korzystać z licencji przymusowej, która mieści się w kategorii osób
spełniających szczególne wymagania określone w art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,
zgłasza swój zamiar Urzędowi i posiadaczowi listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia.
Zgłoszenie obejmuje:
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a) nazwę i adres tej osoby, zgodnie z wymogami ustanowionymi dla stron postępowania
na podstawie art. 2 niniejszego rozporządzenia;
b) oświadczenie dotyczące faktów, spełniające szczególne wymagania;
c) oświadczenie przedstawiające działania, które będzie się wykonywać; oraz
d) zapewnienie, że osoba dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi oraz
informacje na temat jej technicznej zdolności do korzystania z licencji przymusowej.
2. Na żądanie Urząd wpisuje osobę do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin,
jeżeli osoba ta spełniła warunki związane z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Osoba
ta nie może korzystać z licencji przymusowej przed wpisaniem do rejestru. O wpisaniu
powiadamia się tę osobę i posiadacza.
3. Artykuł 42 ust. 3 stosuje się mutatis mutandis do osoby wpisanej do rejestru wspólnotowych
praw do ochrony odmian roślin na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu. Jakiekolwiek orzeczenie
lub inne zakończenie prawnego działania w stosunku do aktu naruszenia stosuje się do innych
wpisanych osób lub tych, które zostaną wpisane.
4. Wpis określony w ust. 2 można skreślić wyłącznie w sytuacji, gdy szczególne wymagania
ustanowione w decyzji o przyznaniu licencji przymusowej
lub finansowe i techniczne zdolności ustalone na podstawie
ust. 2 uległy zmianie po upływie roku od przyznania licencji
Sekcja 2
przymusowej i w trakcie okresu określonego w decyzji o
Prawa korzystania
przyznaniu. O skreśleniu wpisu powiadamia się wpisaną
określone w art. 100 ust. 2 osobę i posiadacza.

rozporządzenia
podstawowego

Artykuł 44
Prawa korzystania określone w art. 100 ust. 2
rozporządzenia podstawowego

1. Żądania umownego niewyłącznego prawa korzystania od nowego posiadacza na podstawie art.
100 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dokonuje się w przypadku dawnego posiadacza w ciągu
dwóch miesięcy lub - w przypadku osoby posiadającej prawo do korzystania - w ciągu czterech
miesięcy od otrzymania zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do
rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin.
2. Do wniosku o prawo korzystania, przyznawane na podstawie art. 100 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego, dołączone są dokumenty poświadczające nieskuteczne żądanie, o którym mowa
111

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

w ust. 1 tego artykułu. Przepisy art. 37 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 37 ust. 5, art. 38, art. 39 ust. 3, art.
40 z wyjątkiem lit. f), art. 41 ust. 3 i 4 i art. 42 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis

TYTUŁ III
POSTĘPOWANIE PRZED IZBĄ ODWOŁAWACZĄ
mutandis.

Artykuł 45

Jeżeli odwołanie nie spełnia
przepisów rozporządzenia
podstawowego, w
szczególności jego art. 67,
68 i 69, lub przepisów
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności jego art. 45,
Izba Odwoławcza informuje
o tym odwołującego się i
wymaga od niego usunięcia
znalezionych braków, jeżeli
to możliwe, w okresie, który
może określić. Jeżeli
odwołanie nie zostanie
poprawione w stosownym
czasie, Izba Odwoławcza
odrzuca je jako
niedopuszczalne.

Treść zawiadomienia o odwołaniu
Zawiadomienie o odwołaniu zawiera:
a) wyznaczenie odwołującego się jako
strony w postępowaniu odwoławczym zgodnie
z art. 2;
b) numer referencyjny decyzji, od której
wnosi się odwołanie, i określenie zakresu,
o który ubiega się w zmianie lub unieważnieniu
decyzji.
Artykuł 46
Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o
odwołaniu
W przypadku gdy Urząd otrzyma
zawiadomienie o odwołaniu, opatruje je
numerem
referencyjnym
postępowania
odwoławczego i datą otrzymania przez Urząd i
zawiadamia odwołującego się o terminie
złożenia podstaw odwołania; nie można
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usprawiedliwić jakiegokolwiek pominięcia takiego zawiadomienia.
Artykuł 47
Udział jako strony w postępowaniu odwoławczym
1. Kopię zawiadomienia o odwołaniu opatrzonego numerem referencyjnym i datą jego
otrzymania Urząd przesyła natychmiast stronom w postępowaniu odwoławczym, które biorą
udział w postępowaniu przed Urzędem.
2. Strony postępowania określone w ust. 1 mogą ingerować jako strony w postępowaniu
odwoławczym po dwóch miesiącach od przesłania kopii zawiadomienia o odwołaniu.
Artykuł 48
Rola Urzędu
1. Organ Urzędu wymieniony w art. 70 ust. 1 rozporządzenia podstawowego i przewodniczący
Izby Odwoławczej zapewniają wewnętrzne środki przygotowawcze, aby Izba Odwoławcza
mogła rozpatrzyć sprawę bezpośrednio po jej przekazaniu; w szczególności przewodniczący
przed przekazaniem sprawy wybiera dwóch członków zgodnie z art. 46 ust. 2 tego
rozporządzenia i wyznacza sprawozdawcę.
2. Organ Urzędu wymieniony w art. 70 ust. 1 rozporządzenia podstawowego przed przekazaniem
sprawy przesyła natychmiast kopię dokumentów otrzymanych przez stronę w postępowaniu
odwoławczym do innych stron postępowania odwoławczego.
3. Prezes Urzędu przed przekazaniem sprawy zarządza ogłoszenie informacji określonej w art.
89.
Artykuł 49
Odrzucenie odwołania jako niedopuszczalnego
1. Jeżeli odwołanie nie spełnia przepisów rozporządzenia podstawowego, w szczególności jego
art. 67, 68 i 69, lub przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 45, Izba
Odwoławcza informuje o tym odwołującego się i wymaga od niego usunięcia znalezionych
braków, jeżeli to możliwe, w okresie, który może określić. Jeżeli odwołanie nie zostanie
poprawione w stosownym czasie, Izba Odwoławcza odrzuca je jako niedopuszczalne.
2. W przypadku gdy odwołanie wniesiono od decyzji Urzędu, przeciwko której podjęto również
działanie na mocy art. 74 rozporządzenia podstawowego, Izba Odwoławcza za zgodą
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odwołującego się przekazuje dalej odwołanie jako skargę do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich; jeżeli odwołujący się nie udziela
zgody, Izba odrzuca odwołanie jako niedopuszczalne. W
przypadku przekazania odwołania do Trybunału
Sprawiedliwości takie odwołanie uważa się za wniesione
do Trybunału Sprawiedliwości z dniem otrzymania przez
Urząd na mocy art. 46 niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 50

Jeżeli nie
postanowiono
inaczej, do
postępowania
odwoławczego
stosuje się mutatis
mutandis przepisy
odnoszące się do
postępowania przed
Urzędem; strony
postępowania
uważa się w tym
przypadku za strony
w postępowaniu
odwoławczym.

Postępowanie ustne
1. Po przekazaniu sprawy przewodniczący Izby
Odwoławczej wzywa bez opóźnienia strony w
postępowaniu odwoławczym do postępowania ustnego, jak
przewidziano w art. 77 rozporządzenia podstawowego, i
zwraca ich uwagę na treść art. 59 ust. 2 niniejszego
rozporządzenia.
2. Postępowanie ustne i składanie zeznań odbywają się w
zasadzie podczas jednego przesłuchania.
3. Nie dopuszcza się wniosków o następne przesłuchania, z
wyjątkiem wniosków wynikających z okoliczności, które
uległy zmianie w czasie przesłuchania lub po jego
zakończeniu.
Artykuł 51
Rozpatrywanie odwołań
Jeżeli nie postanowiono inaczej, do postępowania
odwoławczego stosuje się mutatis mutandis przepisy
odnoszące się do postępowania przed Urzędem; strony
postępowania uważa się w tym przypadku za strony w
postępowaniu odwoławczym.
Artykuł 52
Decyzja w sprawie odwołania
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1. Decyzję w sprawie odwołania wysyła się na piśmie stronom w postępowaniu odwoławczym w
ciągu trzech miesięcy od zakończenia postępowania ustnego, za pomocą środków
przewidzianych w art. 64 ust. 3.
2. Decyzję podpisuje przewodniczący Izby Odwoławczej i sprawozdawca wyznaczony na
podstawie art. 48 ust. 1. Decyzja obejmuje:
a) stwierdzenie, że decyzję wydała Izba Odwoławcza;
b) datę podjęcia decyzji;
c) nazwiska przewodniczącego i innych członków Izby Odwoławczej biorących udział
w postępowaniu odwoławczym;
d) nazwy stron w postępowaniu odwoławczym i nazwiska ich pełnomocników;
e) oświadczenie dotyczące zagadnień, których dotyczy decyzja;
f) streszczenie faktów;
g) podstawy, na których oparto decyzję;
h) zarządzenie Izby Odwoławczej, łącznie, jeżeli to konieczne, z decyzją dotyczącą
przesądzenia w sprawie kosztów lub zwrotu opłat.
3. Pisemnej decyzji Izby Odwoławczej towarzyszy stwierdzenie możliwości dalszego odwołania,
łącznie z terminem wniesienia takiego dalszego odwołania. Strony w postępowaniu
odwoławczym nie mogą powoływać się na opuszczenie

ROZDZIAŁ I
Decyzje, zawiadomienia i
dokumenty

TYTUŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM
tego stwierdzenia.
Artykuł 53
Decyzje
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1.
Każdą
decyzję
Urzędu
podpisuje
członek
personelu
z podaniem swego nazwiska, należycie upoważniony przez prezesa Urzędu zgodnie z art. 35
rozporządzenia podstawowego.
2. Decyzja może być wydana ustnie, gdy przed Urzędem odbywało się postępowanie ustne.
Następnie dostarcza się decyzję na piśmie stronom postępowania zgodnie z art. 64.
3. Decyzjom Urzędu podlegającym odwołaniu na mocy art. 67 rozporządzenia podstawowego
lub bezpośredniemu środkowi odwoławczemu na podstawie art. 74 tego rozporządzenia
towarzyszy stwierdzenie możliwości odwołania lub bezpośredniego środka odwoławczego,
łącznie z terminem ustalonym dla wniesienia takiego odwołania lub bezpośredniego środka
odwoławczego. Strony postępowania nie mogą powoływać się na opuszczenie tego stwierdzenia.
4. Poprawia się błędy językowe, błędy pisarskie i oczywiste pomyłki w decyzjach Urzędu.
Artykuł 54
Świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin
1. W przypadku gdy Urząd przyznaje wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, wydaje
łącznie z decyzją w tej sprawie świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin jako dowód
przyznania.
2. Urząd wydaje świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin w dowolnym urzędowym
języku lub językach Unii Europejskiej, żądanych przez posiadacza.
3. Urząd może na żądanie wydać upoważnionej osobie kopię, jeżeli stwierdzi, że świadectwo
oryginalne zgubiono lub zniszczono.
Artykuł 55
Komunikaty
Każdy komunikat Urzędu lub urzędu badającego zawiera nazwisko właściwego członka
personelu, chyba że postanowiono inaczej.
Artykuł 56
Prawo do bycia wysłuchanym
1. Jeżeli Urząd stwierdza, że nie może podjąć decyzji w pożądanym terminie, to zawiadamia
stronę postępowania o odnotowanych brakach i wymaga od niej usunięcia tych braków
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w terminie, który może określić. Jeżeli odnotowanych i zakomunikowanych braków nie usunięto
w porę, Urząd przystępuje do podjęcia decyzji.
2. Jeżeli Urząd otrzymuje spostrzeżenia od strony postępowania, to zawiadamia o tych
spostrzeżeniach pozostałe strony postępowania i wymaga od nich, jeżeli to konieczne,
odpowiedzi w terminie, który może określić. Jeżeli odpowiedzi nie otrzymano w porę, Urząd
może pominąć każdy dokument otrzymany później.
Artykuł 57
Dokumenty składane przez strony postępowania
1. Wszelkie dokumenty składane przez stronę postępowania przedkłada się za pośrednictwem
poczty, osobiście lub w sposób elektroniczny.
Szczegóły dotyczące składania dokumentów drogą elektroniczną ustala prezes Urzędu.
2. Za datę odbioru jakiegokolwiek dokumentu złożonego przez strony postępowania uważa się
datę rzeczywistego złożenia w siedzibie Urzędu lub, w przypadku dokumentu złożonego
w sposób elektroniczny, datę otrzymania dokumentu przez Urząd drogą elektroniczną.
3. Z wyjątkiem dokumentów w załącznikach, każdy dokument złożony przez strony
postępowania muszą podpisać te strony lub ich pełnomocnicy.
W przypadku gdy dokument jest przedkładany Urzędowi w sposób elektroniczny, zawiera
on podpis elektroniczny.
4. Jeżeli dokumentu nie podpisano należycie, jeśli otrzymany dokument jest niekompletny
lub nieczytelny, lub jeśli Urząd ma wątpliwości co do ścisłości dokumentu, Urząd przekazuje
nadawcy odpowiednią informację i wzywa go do przedłożenia oryginału dokumentu podpisanego
zgodnie z ust. 3 lub do ponownego przesłania kopii oryginału w terminie jednego miesiąca.
W przypadku gdy powyższe żądanie zostaje spełnione we wskazanym terminie, datę odbioru
podpisanego dokumentu lub jego ponownego przesłania uważa się za datę odbioru pierwotnego
dokumentu. W przypadku gdy to żądanie nie zostaje spełnione we wskazanym terminie, uznaje
się, że nie otrzymano dokumentu.
5. Takie dokumenty, o których należy powiadomić inne strony postępowania oraz dany urząd
badający, albo dokumenty związane z dwoma lub więcej wnioskami o wspólnotowe prawo
do ochrony odmian roślin lub prawo korzystania należy składać w wystarczającej liczbie kopii.
Brakujące kopie wykonuje się na koszt strony postępowania.
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ROZDZIAŁ II

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do dokumentów
przedkładanych w sposób elektroniczny.

Postępowanie ustne i
składanie zeznań

Artykuł 58
Dokumentacja dowodowa

1. Dowody z prawomocnych wyroków lub decyzji innych niż decyzje wydane przez Urząd,
lub inną dokumentację dowodową przedkładaną przez strony postępowania, można dostarczać,
przedkładając niepoświadczone kopie.
2. W przypadku gdy Urząd ma wątpliwości co do autentyczności dokumentacji, o której mowa
w ust. 1, może zażądać przedłożenia oryginałów lub poświadczonych kopii.

Artykuł 59
Wezwania do postępowania ustnego
1. Strony postępowania wzywa się do postępowania ustnego, o którym mowa w art. 77
rozporządzenia podstawowego, zwracając ich uwagę na poniższy ust. 2. Stronom postępowania
daje się przynajmniej jednomiesięczny termin od dostarczenia wezwania, chyba że strony
postępowania i Urząd zgodzą się na krótszy okres.
2. Jeżeli strona postępowania, która w porę otrzymała wezwanie do postępowania ustnego,
nie zjawi się jako wezwana, postępowanie można prowadzić bez niej.
Artykuł 60
Składanie zeznań w Urzędzie
1. W przypadku gdy Urząd uważa za konieczne wysłuchanie ustnych dowodów stron
postępowania, świadków lub biegłych albo przeprowadzenie inspekcji, podejmuje decyzję w tej
sprawie, przedstawiając środki zmierzające do uzyskania dowodów, stosowne fakty, które będą
sprawdzone, oraz czas i miejsce przesłuchania lub inspekcji. Jeżeli zeznania ustnego świadków
lub biegłych żąda strona postępowania, decyzja Urzędu przedstawia okres czasu, w którym
strona postępowania składająca żądanie musi zapoznać Urząd z nazwiskami i adresami świadków
i biegłych, których strona postępowania chce przesłuchać.
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2. Stronie postępowania, świadkowi lub biegłemu daje się przynajmniej jednomiesięczny termin
od dostarczenia wezwania złożenia zeznania, chyba że Urząd i oni zgodzą się na krótszy okres.
Wezwanie zawiera:
a) wyciąg z decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazujący w szczególności datę, czas i
miejsce zarządzonego dochodzenia i określenie faktów związanych ze stronami postępowania,
świadkami i biegłymi, którzy będą przesłuchani;
b) nazwy stron postępowania i szczegóły praw, do których świadkowie lub biegli mogą
się odwołać na mocy przepisów art. 62 ust. 2, 3 i 4;
c) stwierdzenie, że strona postępowania, świadek lub biegły mogą prosić o przesłuchanie
przez właściwy organ sądowy lub inny w kraju swojego zamieszkania, i żądanie powiadomienia
Urzędu, w terminie ustalonym przez Urząd, czy są przygotowani na zjawienie się przed nim.
3. Przed przesłuchaniem strony postępowania, świadka lub biegłego powiadamia się ich,
że Urząd może prosić właściwy organ sądowy lub inny w kraju ich zamieszkania, aby ponownie
sprawdził ich zeznanie pod przysięgą lub w innej wiążącej formie.

4. Strony postępowania powiadamia się o przesłuchaniu świadka lub
biegłego przed właściwym organem sądowym lub innym. Mają one prawo
być obecne i stawiać pytania świadczącym stronom postępowania,
świadkom i biegłym albo za pośrednictwem organu władzy
lub bezpośrednio.
Artykuł 61
Upoważnienie biegłych
1. Urząd rozstrzyga o formie, w jakiej składa się sprawozdania biegłych, których wyznacza.
2. Mandat biegłego zawiera:
a) dokładny opis jego zadania;
b) ustanowiony termin przesłania sprawozdania;
c) nazwy stron postępowania;
d) szczegóły praw, do których może się on odwołać zgodnie z art. 62 ust. 2, 3 i 4.
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3. Do celów sprawozdania biegłego Urząd może
wymagać od urzędu badającego przeprowadzenia badania
technicznego danej odmiany, aby uzyskać materiał
zgodny z danymi wskazówkami. Urząd może, jeżeli to
konieczne, wymagać także materiału od stron
postępowania lub od stron trzecich.

Złożenie zeznań
uwarunkowane jest
złożeniem w Urzędzie
przez stronę
postępowania, która
żądała złożenia
takiego zeznania,
kwoty określonej
przez Urząd
odnoszącej się do
oszacowania
kosztów.
Świadkowie i biegli
wezwani przez Urząd,
którzy zjawili się
przed nim, są
uprawnieni do
stosownego zwrotu
kosztów podróży i
pobytu. Można im
przyznać zaliczkę.

4. Stronom postępowania dostarcza się kopię i, jeżeli to
stosowne, tłumaczenie każdego pisemnego sprawozdania.
5. Strony postępowania mogą sprzeciwiać się wyborowi
biegłego. Artykuł 48 ust. 3 i art. 81 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego stosuje się mutatis mutandis.
6. Artykuł 13 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do
biegłego wyznaczonego przez Urząd. Wyznaczając
biegłego, Urząd powiadamia go o wymaganiu poufności.

Artykuł 62
Koszty składania zeznań
1. Złożenie zeznań uwarunkowane jest złożeniem w
Urzędzie przez stronę postępowania, która żądała złożenia
takiego zeznania, kwoty określonej przez Urząd
odnoszącej
się do oszacowania kosztów.
2. Świadkowie i biegli wezwani przez Urząd, którzy
zjawili się przed nim, są uprawnieni do stosownego
zwrotu kosztów podróży i pobytu. Można im przyznać
zaliczkę.
3. Świadkowie uprawnieni do zwrotu na mocy ust. 2 są
także uprawnieni do stosownej kompensaty za utratę
dochodów, a biegli, jeżeli są członkami personelu
urzędów badających, do zapłaty za swoją pracę. Te opłaty
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uiszcza się świadkom po złożeniu zeznania, a biegłym po spełnieniu ich obowiązków lub zadań.
4. Urząd dokonuje zapłaty kwot należnych na podstawie ust. 2 i 3 i zgodnie ze szczegółami i
taryfami ustanowionymi w załączniku I.
Artykuł 63
Protokoły z postępowania ustnego i ze składania zeznań
1. W protokołach z postępowania ustnego i ze składania zeznań zapisane są niezbędne elementy
postępowania ustnego lub złożonych zeznań, stosowne oświadczenia poczynione przez strony
postępowania, zeznania stron postępowania, świadków lub biegłych i wynik każdej inspekcji.
2. Protokół z zeznań świadka, biegłego lub strony postępowania odczytuje się mu lub przekazuje,
aby mógł go sprawdzić. Zaznacza się w protokole, że dopełniono tej formalności i że strona,
która złożyła zeznanie, akceptuje protokół. Jeżeli nie udzieliła ona akceptacji, zaznacza się jej
zarzuty.
3. Protokół podpisuje pracownik, który go zredagował, i pracownik prowadzący postępowanie
ustne lub składanie zeznań.
4. Stronom postępowania dostarcza się kopię i, jeżeli to stosowne, tłumaczenie protokołu.
Artykuł 64
Przepisy ogólne dotyczące doręczania
1. W postępowaniu przed Urzędem każde doręczenie dokumentów przez Urząd stronie
postępowania odbywa się z wykorzystaniem oryginalnego dokumentu, jego niepoświadczonej
kopii lub wydruku komputerowego. Dokumenty pochodzące od pozostałych stron postępowania
mogą być doręczane w formie niepoświadczonych kopii.
2. Jeżeli pełnomocnika wyznaczyła jedna lub więcej stron postępowania, to doręczenia mu
dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 1.
3. Doręczenie następuje:

ROZDZIAŁ III

a) pocztą zgodnie z art. 65;

Usługi

b) przez oddanie do rąk własnych zgodnie z art.
66;

c) przez publiczne ogłoszenie zgodnie art. 67; lub
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d) w sposób elektroniczny lub za pomocą innych środków technicznych zgodnie
z akapitem drugim.
Prezes Urzędu ustala szczegóły dotyczące doręczania w sposób elektroniczny.
4. Dokumenty lub ich kopie dotyczące czynności wymagających doręczenia zgodnie z art. 79
rozporządzenia podstawowego doręcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
doręczanym za pośrednictwem poczty; można je również doręczać w sposób elektroniczny, który
ustala prezes Urzędu.
Artykuł 65
Doręczanie pocztą
1. Doręczenia adresatom niezamieszkującym lub nieposiadającym swojej siedziby, lub
nieprowadzącym działalności na obszarze Wspólnoty, którzy nie wyznaczyli pełnomocnika
zgodnie z art. 82 rozporządzenia podstawowego, dokonuje się, przesyłając dokumenty pocztą
zwykłym listem na ostatni adres adresata znany Urzędowi. Doręczenie uważa się za dokonane
pocztą, nawet jeżeli zwrócono je z powodu niemożności dostarczenia.
2. W przypadku gdy doręczenia dokonano awizowanym lub nieawizowanym listem poleconym,
uważa się je za doręczone adresatowi w dziesiątym dniu od jego wysłania pocztą, chyba że list
nie dotarł do adresata lub dotarł do niego później; w przypadku jakiegokolwiek sporu do Urzędu
należy dowiedzenie, że list dotarł do miejsca przeznaczenia, lub ustalenie daty, w której
doręczono list adresatowi, zależnie od przypadku.
3. Doręczenie awizowanym lub nieawizowanym listem poleconym uważa się za dokonane nawet
wówczas, jeżeli adresat odmawia przyjęcia listu lub potwierdzenia przyjęcia.
4. W przypadku gdy doręczenia przez pocztę nie są objęte ust. 1, 2 i 3, stosuje się prawo państwa,
na którego obszarze dokonano doręczenia.
Artykuł 66
Doręczenie osobiste
W siedzibie Urzędu doręczenia można dokonać osobiście adresatowi, który potwierdza
jego przyjęcie. Doręczenie uważa się za dokonane, nawet jeżeli adresat odmawia przyjęcia
dokumentu lub potwierdzenia jego przyjęcia.
Artykuł 67
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Publiczne ogłoszenie
Jeżeli nie można ustalić adresu adresata lub jeżeli sprawdzono, że doręczenie zgodnie
z art. 64 ust. 4 okazało się niemożliwe, nawet po powtórnym usiłowaniu Urzędu, to dokonuje się
go poprzez publiczne ogłoszenie w publikacji okresowej, o której mowa w art. 89 rozporządzenia
podstawowego. Prezes Urzędu ustala szczegóły wydawania publicznego ogłoszenia.
Artykuł 68
Nieprawidłowości w doręczaniu
Jeżeli Urząd nie może dowieść, że dokument, który dotarł do adresata, doręczono
należycie, lub jeżeli nie zachowano przepisów związanych z jego doręczeniem, dokument uważa
się za doręczony w dniu ustalonym przez Urząd jako data otrzymania.

ROZDZIAŁ IV

Artykuł 69
Obliczanie terminów

TERMINY I PRZERWANIE POSTĘPOWANIA

1. Terminy ustanawia się
w okresach pełnych lat, miesięcy,
tygodni lub dni.

W
gdy od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło
2. przypadku
Terminy biegną
rozporządzenie
podstawowe
stosowne zdarzenie,
bez względu na to, czy zdarzenie jest działaniem, czy
albo
niniejsze innego terminu.
wygaśnięciem
rozporządzenie określa
termin, który ma ustalić
Urząd, termin ten nie może
być krótszy niż miesiąc, ani
O ile nie postanowiono inaczej, danym zdarzeniem
dłuższy niż trzy miesiące. W
jest odbiór doręczonego dokumentu, gdy działanie
pewnych szczególnych
polega na doręczeniu.
przypadkach termin można
3. Bez względu na przepisy ust. 2, terminy biegną od
przedłużyć do sześciu
piętnastego dnia następującego po dniu ogłoszenia
miesięcy na żądanie
stosownego działania, gdy działanie to jest albo
przedłożone przed
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publicznym ogłoszeniem określonym w art. 67 lub decyzją Urzędu, o ile dostarczono go
stosownej osobie, albo dowolnym przeznaczonym do
publikacji działaniem strony postępowania.

1. Jeżeli termin wygasa
w dniu, w którym Urząd
nie jest otwarty na
odbiór dokumentów lub
w którym z powodów
innych niż określone w
ust. 2 zwykłej poczty nie
doręcza się w
miejscowości, w której
mieści się Urząd, termin
przedłuża się do
pierwszego dnia, w
którym Urząd jest
otwarty na odbiór
dokumentów i w którym
doręcza się zwykłą
pocztę. Prezes Urzędu
ustala i podaje dni
określone w zdaniu
pierwszym przed
rozpoczęciem każdego
roku kalendarzowego.

4. W przypadku gdy termin wyrażono jako rok lub
pewną liczbę lat, wygasa on w stosownym następnym
roku, w miesiącu o tej samej nazwie i w dniu o tej
samej
liczbie,
co
miesiąc
i
dzień,
w którym nastąpiło zdarzenie; gdy odpowiedni
kolejny miesiąc nie ma dnia noszącego tę samą liczbę,
termin wygasa ostatniego dnia tego miesiąca.
5. W przypadku gdy termin wyrażono jako jeden
miesiąc lub pewną liczbę miesięcy, wygasa on w
stosownym następnym miesiącu, w dniu o tej samej
liczbie, co dzień, w którym nastąpiło zdarzenie; gdy
odpowiedni kolejny miesiąc nie ma dnia noszącego tę
samą liczbę, termin wygasa ostatniego dnia tego
miesiąca.
6. W przypadku gdy termin wyrażono jako jeden
tydzień lub pewną liczbę tygodni, wygasa on
w odpowiednim kolejnym tygodniu, w dniu o tej
samej nazwie, co dzień, w którym nastąpiło omawiane
zdarzenie.
Artykuł 70
Czas trwania terminów

W przypadku gdy rozporządzenie podstawowe
albo niniejsze rozporządzenie określa termin, który
ma ustalić Urząd, termin ten nie może być krótszy niż
miesiąc, ani dłuższy niż trzy miesiące. W pewnych
szczególnych przypadkach termin można przedłużyć do sześciu miesięcy na żądanie przedłożone
przed wygaśnięciem tego terminu.

Artykuł 71
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Przedłużanie terminów
2. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym następuje przerwa lub późniejsze przesunięcie w
dostarczaniu poczty w państwie członkowskim lub między państwem członkowskim a Urzędem,
termin
przedłuża
się
do
pierwszego
dnia
następującego
po
końcu
okresu
przesunięcia
lub
przerwy
w dostarczaniu poczty stronom postępowania zamieszkującym lub mającym swoją siedzibę lub
miejsce prowadzenia działalności w danym państwie członkowskim, lub które wyznaczyły
pełnomocnika
z siedzibą w tym państwie. Jeżeli dane państwo członkowskie jest państwem, w którym mieści
się Urząd, przepis ten stosuje się do wszystkich stron postępowania. Okres trwania przerwy
lub przesunięcia określa i ogłasza prezes Urzędu.
W odniesieniu do dokumentów przedkładanych w sposób elektroniczny akapit pierwszy
stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których ma miejsce przerwa w połączeniu Urzędu
z elektronicznymi środkami komunikacji.
3. Ustępy 1 i 2 stosuje się mutatis mutandis do instytucji krajowych lub do urzędów
podporządkowanych wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego,
jak również do urzędów badających.
Artykuł 72
Przerwa w postępowaniu
1. Postępowanie przed Urzędem przerywa się:
a) w przypadku śmierci lub niezdolności prawnej wnioskodawcy o wspólnotowe prawo
do ochrony odmian roślin lub jego posiadacza albo wnioskodawcy o prawo korzystania
przyznawane przez Urząd, lub osoby uprawnionej do posiadania takiego prawa korzystania, lub
pełnomocnika którejkolwiek z tych stron; lub
b) w przypadku niespodziewanej prawnej przeszkody w kontynuacji postępowania przed
Urzędem przez taką osobę, spowodowanej jakimś działaniem przeciwko jej własności.
2. W przypadku gdy do stosownego rejestru wpisano konieczne szczegóły dotyczące tożsamości
osoby upoważnionej do kontynuowania postępowania w nim jako strona lub jej pełnomocnik,
Urząd powiadamia tę osobę i pozostałe strony postępowania, że postępowanie podejmie na nowo
w dniu określonym przez Urząd.
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3. Terminy będące w mocy rozpoczynają się ponownie z dniem, w którym wznowiono
postępowanie.
4. Przerwa w postępowaniu nie wpływa na przeprowadzanie badania technicznego lub
potwierdzenia danej odmiany przez urząd badający, gdy wniesiono już Urzędowi stosowne
opłaty.
Artykuł 73
Wyznaczanie pełnomocnika

1. O każdym wyznaczeniu pełnomocnika zawiadamia się Urząd.
Zawiadomienie zawiera nazwisko i adres pełnomocnika; art. 2 ust. 2 i 3 stosuje się mutatis
mutandis.
2. Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 4 zawiadomienie określone w ust. 1 określa także wszelki
ewentualny stosunek podporządkowania służbowego między pełnomocnikiem a stroną
postępowania. Pracownik strony postępowania nie może być wyznaczony jako pełnomocnik
w rozumieniu art. 82 rozporządzenia podstawowego.
3. Brak zgodności z przepisami ust. 1 i 2 prowadzi do tego, że zawiadomienie uznaje się za
nieotrzymane.
5. Jeżeli dwie lub więcej stron postępowania działających wspólnie nie zawiadomiło Urzędu
o pełnomocniku, stronę postępowania wymienioną jako pierwszą we wniosku o wspólnotowe
prawo do ochrony odmian roślin lub o prawo korzystania przyznawane przez Urząd albo
w sprzeciwie uważa się za wyznaczoną jako pełnomocnika drugiej strony lub stron
postępowania.
Artykuł 74
Uprawnienia pełnomocników
1. W przypadku gdy o wyznaczeniu pełnomocnika

ROZDZIAŁ V
4. Pełnomocnika, którego mandat się skończył, nadal uważa się za
Pełnomocnicy
pełnomocnika,
dopóki o zakończeniu jego mandatu nie zostanie
powiadomiony Urząd. Jednakże z zastrzeżeniem przepisów przeciwnych
mandat kończy się wobec Urzędu ze śmiercią osoby, której go nadano.
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ROZDZIAŁ VI

powiadamia się Urząd, przedstawia się niezbędne
podpisane pełnomocnictwa do włączenia do akt w okresie,
który Urząd może określić, chyba że postanowiono

Rozłożenie i określenie
kosztów

1. Decyzję w sprawie kosztów podejmuje
łącznie z decyzją w sprawie
inaczej. Jeżeli pełnomocnictw nie się
pozbawienia lub uchylenia prawa do
wspólnotowej ochrony odmian roślin albo z
decyzjąww sprawie
odwołania.
złożono
porę, każde
działanie podjęte przez
Żądanie określenia
pełnomocnika w postępowaniu uważa się za niebyłe.
kosztów dopuszcza się
tylko wówczas, jeżeli
2. Pełnomocnictwa mogą obejmować jedno lub więcej
podjęto decyzję w sprawie, postępowań, składa się je w odpowiedniej liczbie kopii.
Można składać ogólne pełnomocnictwa umożliwiające
w której wymaga się
określenia kosztów, i jeżeli pełnomocnikowi działanie we wszystkich postępowaniach
dotyczących strony, która je wydała. Wystarczający jest
w przypadku odwołania
pojedynczy
dokument
obejmujący
ogólne
od takiej decyzji Izba
pełnomocnictwa.
Odwoławcza podjęła
3. Prezes Urzędu może określić treść i udostępnić
decyzję w sprawie tego
bezpłatnie formularze pełnomocnictw, łącznie z ogólnymi
odwołania. Do żądania
mandatami określonymi w ust. 2.
dołącza się zestawienie
kosztów z dokumentami
uzupełniającymi.
Artykuł 75
Przesądzanie kosztów

2. W przypadku przesądzenia o kosztach na podstawie art. 85 ust. 1 rozporządzenia
podstawowego Urząd ustala to przesądzenie na podstawie decyzji w sprawie pozbawienia lub
uchylenia prawa do wspólnotowej ochrony odmian roślin albo decyzji w sprawie odwołania.
Strony postępowania nie mogą powoływać się na opuszczenie tego wskazania.
Artykuł 76
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Określenie kosztów
1. Żądanie określenia kosztów dopuszcza się tylko wówczas, jeżeli podjęto decyzję w sprawie,
w
której
wymaga
się
określenia
kosztów,
i
jeżeli
w przypadku odwołania od takiej decyzji Izba Odwoławcza podjęła decyzję w sprawie tego
odwołania.
Do
żądania
dołącza
się
zestawienie
kosztów
z dokumentami uzupełniającymi.

ROZDZIAŁ I
Rejestry, jawna kontrola i
publikacje
Sekcja 1

2. Koszty można
wiarygodności.

określić

po

ustaleniu

ich

3. W przypadku gdy jedna strona postępowania ponosi
koszty innej strony postępowania, Nie wymaga się
zwrotu kosztów innych niż określone w ust. 4. W
przypadku gdy w imieniu strony, na której korzyść
rozstrzygnięto postępowanie, występuje więcej niż
jeden pełnomocnik, doradca lub obrońca, strona
przegrywająca ponosi koszty określone w ust. 4 tylko w

odniesieniu do jednej z tych osób.
4. Koszty istotne w postępowaniu obejmują:
a) koszty świadków i biegłych płacone przez Urząd danym świadkom i biegłym;
b) wydatki na podróż i pobyt strony postępowania i pośrednika, doradcy lub obrońcy
należycie ustanowionego jako pełnomocnik przed Urzędem, w ramach stosownych taryf
stosowanych do świadków i biegłych, ustanowionych w załączniku I;
c) wynagrodzenie pośrednika, doradcy lub obrońcy należycie ustanowionego jako
pełnomocnik strony postępowania przed Urzędem w ramach taryf ustanowionych w załączniku I.
Artykuł 77
Rozliczanie kosztów
W przypadku rozliczenia kosztów określonego w art. 85 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego Urząd potwierdza to rozliczenie w zawiadomieniu skierowanym do stron
postępowania. W przypadku gdy takie zawiadomienie potwierdza także rozliczenie kwoty
kosztów do zapłacenia, nie dopuszcza się żądania określenia kosztów.
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TYTUŁ V
INFORMACJE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Artykuł 78
Zapisy związane z postępowaniem i ze wspólnotową ochroną odmian roślin wpisywane do
rejestrów
1. Następujące "inne szczegóły" określone w art. 87 ust. 3 rozporządzenia podstawowego wpisuje
się do rejestru wniosków o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin:

a) data ogłoszenia, gdy takie ogłoszenie stanowi zdarzenie istotne dla obliczania
terminów;
b) jakikolwiek sprzeciw, łącznie z jego datą, nazwą i adresem sprzeciwiającego się i takie
same dane dotyczące jego pełnomocnika;
c) dane o pierwszeństwie (data i państwo wcześniejszego wniosku);
d) każde wszczęcie działań w sprawie żądań określonych w art. 98 ust. 4 i w art. 99
rozporządzenia podstawowego odnoszących się do przyznania wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin i ostateczna decyzja lub jakiekolwiek inne zakończenie takiego działania.
2. Następujące "inne szczegóły" określone w art. 87 ust. 3 rozporządzenia podstawowego
na żądanie wpisuje się do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin:
a) przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin jako zabezpieczenia lub
jako przedmiotu jakichkolwiek innych praw rzeczowych; lub
b) każde wszczęcie działań w sprawie żądań określonych w art. 98 ust. 1 i 2 i w art. 99
rozporządzenia podstawowego i odnoszących się do wspólnotowej ochrony odmian roślin i
ostateczna decyzja lub jakiekolwiek inne zakończenie takich działań.
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3. Prezes Urzędu decyduje o szczegółach dokonywanych zapisów i może rozstrzygać w sprawach
dalszych szczegółów wpisywanych do rejestrów w celu zarządzania Urzędem.
Prezes Urzędu ustala formę rejestrów. Rejestry mogą być prowadzone w formie elektronicznej
bazy danych.
Artykuł 79
Wpisanie przeniesienia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin
1. Każde przeniesienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wpisuje się do rejestru
wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin po przedstawieniu dokumentacji dowodowej
potwierdzającej to przeniesienie, dokumentów urzędowych potwierdzających to przeniesienie lub
takich wyciągów z tych dokumentów, które wystarczają do ustanowienia przeniesienia. Urząd
zachowuje kopię tych dokumentów w swoich aktach.
Prezes Urzędu ustala formę przechowywania tych dokumentów w aktach Urzędu i warunki,
zgodnie z którymi są one przechowywane.
2. Wpisania przeniesienia można odmówić tylko w przypadku braku zgodności z warunkami
ustanowionymi w ust. 1 oraz w art. 23 rozporządzenia podstawowego.
3. Ustępy 1 i 2 stosuje się do każdego przeniesienia uprawnienia do wspólnotowej ochrony
odmian roślin, wniosek o które wpisano do rejestru wniosków o przyznanie wspólnotowego
prawa do ochrony odmian roślin. Powołanie się na rejestr wspólnotowych praw do ochrony
odmian roślin rozumie się jako powołanie na rejestr wniosków o wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin.
Artykuł 80
Warunki wpisów w rejestrach
Bez uszczerbku dla innych przepisów rozporządzenia podstawowego lub niniejszego
rozporządzenia żądanie zapisu lub skreślenia zapisu w rejestrach może wyrazić jakakolwiek
zainteresowana osoba. Żądanie wyraża się na piśmie z dodaniem dokumentów uzupełniających.
Artykuł 81
Warunki szczególnych wpisów w rejestrach

1. W przypadku gdy wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, o które
wnioskowano lub które zostało przyznane, jest związane z upadłością lub
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podobnym postępowaniem, wówczas na żądanie właściwego organu
władzy krajowej zapisu tej treści dokonuje się bezpłatnie w rejestrze
wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Zapis ten skreśla się bezpłatnie
także na żądanie właściwego organu władzy krajowej.
2. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do wszczęcia działań w sprawie żądań określonych w art. 98
i 99 rozporządzenia podstawowego i do ostatecznej decyzji lub jakiegokolwiek zakończenia
takich działań.
3. Jeżeli odmiany rozpoznano jako odpowiednio macierzyste i zasadniczo pochodne, żądania
zapisu wszystkich stron postępowania można dokonać łącznie lub oddzielnie. W przypadku
żądania tylko jednej strony postępowania do żądania dodaje się wystarczająco udokumentowane
dowody działań określonych w art. 87 ust. 2 lit. h) rozporządzenia podstawowego zastępujące
żądanie innej strony.
4. W przypadku gdy wyrażono żądanie zapisu umownego wyłącznego prawa korzystania lub
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego jako zabezpieczenie lub jako
przedmiot praw rzeczowych, do takiego żądania dodaje się wystarczająco udokumentowane
dowody.

Artykuł 82
Jawna kontrola rejestrów
1. Rejestry są dostępne dla jawnej kontroli w siedzibie Urzędu.
Dostęp do rejestrów oraz zawartych w nich dokumentów przyznany jest na tych samych
warunkach i zgodnie z tymi samymi przepisami co dostęp do dokumentów znajdujących się w
posiadaniu Urzędu w rozumieniu art. 84.
2. Kontrola rejestrów na miejscu odbywa się nieodpłatnie.
Sporządzenie i wydawanie wyciągów z rejestru w jakiejkolwiek formie, która wymaga
opracowania i przetwarzania danych, innej niż tylko wykonanie kopii dokumentu lub jego części,
będzie podlegało opłacie administracyjnej.
3. Prezes Urzędu może zapewnić jawną kontrolę rejestrów w siedzibach instytucji krajowych lub
w wyznaczonych podporządkowanych urzędach na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia
podstawowego.
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Artykuł 83
Przechowywanie akt

2. Urząd przechowuje jedną kopię akt, o których mowa w ust. 1 (kopia akt), którą uważa się za
prawdziwą i kompletną kopię akt. Urząd badający może przechowywać kopię dokumentów
związanych z takim postępowaniem (kopia kontrolna), ale zapewnia dostarczenie tych
oryginałów, których nie ma Urząd.
3. Składane przez strony postępowania oryginały dokumentów, które stanowią podstawę akt
elektronicznych, można niszczyć po upływie okresu następującego po ich przyjęciu przez Urząd.
4. Prezes Urzędu ustala szczegóły dotyczące formy przechowywania akt, okresu ich
przechowywania i okresu, o którym mowa w ust. 3.
Artykuł 84
Dostęp do dokumentów przechowywanych w Urzędzie
1. Rada Administracyjna przyjmie praktyczne ustalenia niezbędne do umożliwienia dostępu do
dokumentów przechowywanych w Urzędzie, w tym do rejestrów.

1. Dokumenty związane z postępowaniem przechowuje się w aktach w
postaci oryginałów bądź kopii, przypisując do tego postępowania numer
referencyjny, z wyjątkiem przechowywanych oddzielnie dokumentów,
które wiążą się z wyłączeniem albo ze sprzeciwem wobec członków Izby
Odwoławczej, personelu Urzędu lub odpowiedniego urzędu badającego.
Sekcja 2
Przechowywanie
dokumentów, jawna
kontrola dokumentów i
uprawianych odmian

2. Rada Administracyjna podejmie decyzję w sprawie
kategorii dokumentów, które zostaną bezpośrednio
podane do publicznej wiadomości w drodze publikacji,
w tym publikacji drogą elektroniczną.
Artykuł 85
Kontrola upraw odmian
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1. Żądanie kontroli upraw odmian kieruje się na piśmie do Urzędu. Urząd badający za zgodą
Urzędu organizuje dostęp do poletek badawczych.
2. Bez uszczerbku dla art. 88 ust. 3 rozporządzenia podstawowego na ogólny dostęp do poletek

W celu utrzymywania poufności informacji Urząd udostępnia bezpłatne
formularze używane przez wnioskującego o wspólnotowe prawo do ochrony
odmian roślin dla żądania odmowy udostępniania wszelkich danych
związanych ze składnikami określonymi w art. 88 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego.
badawczych nie mogą wpływać przepisy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że
wszystkie uprawiane odmiany opatrzone są kodami, że uprawniony urząd badający podjął uznane
przez Urząd stosowne środki przeciw jakiemukolwiek
usunięciu materiału i że podjęto wszelkie konieczne kroki
Sekcja 3
w celu ochrony praw wnioskodawcy o wspólnotowe
prawo do ochrony odmian roślin lub posiadacza tego
Publikacje
prawa.
3. Prezes Urzędu może ustalać sposoby postępowania
dotyczące kontroli upraw odmian oraz organizować kontrolę środków bezpieczeństwa
przewidzianych w ust. 2.

Artykuł 86
Informacje poufne
Artykuł 87
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Dziennik Urzędowy
1. Publikacja wydawana co najmniej co dwa miesiące na podstawie art. 89 rozporządzenia
podstawowego nosi nazwę Dziennik Urzędowy Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
(dalej "Dziennik Urzędowy").
2. Dziennik Urzędowy zawiera także informacje wpisane do rejestrów na podstawie art. 78 ust. 1
lit. c) i d) i art. 78 ust. 2 oraz art. 79.
3. Prezes Urzędu określa sposób publikacji Dziennika Urzędowego.
Artykuł 88
Publikacje wniosków o prawa korzystania przyznawane przez Urząd i decyzji ich
dotyczących
W Dzienniku Urzędowym publikuje się datę otrzymania wniosku o prawo korzystania
przyznawane przez Urząd oraz datę doręczenia decyzji w tej sprawie, nazwy i adresy stron
postępowania i zamierzoną lub postanowioną postać zarządzeń w tej sprawie. W przypadku
decyzji o przyznaniu licencji przymusowej na eksploatację publikuje się także treść takiej
decyzji.

Artykuł 89
Publikacja odwołań i decyzji w wymienionych wyżej sprawach

W Dzienniku Urzędowym publikuje się datę otrzymania zawiadomienia o
odwołaniu oraz datę podjęcia decyzji w sprawie odwołania, nazwy i adresy
stron postępowania odwoławczego oraz zamierzoną lub postanowioną
postać zarządzenia w tej sprawie.
Artykuł 90
Udzielanie informacji
1. Informacji wymienionych zgodnie z art. 90 rozporządzenia podstawowego udziela się
bezpośrednio władzom określonym w tym przepisie.
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2. Udzielanie przez Urząd lub Urzędowi informacji określonych w art. 91 ust. 1 rozporządzenia
podstawowego można dokonywać bezpłatnie za pośrednictwem właściwych urzędów ochrony
odmian roślin państw członkowskich.
3. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do udzielenia urzędowi badającemu lub udzielania przez ten
Urząd informacji, o której mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Urząd otrzymuje
kopię udzielonej informacji.
Artykuł 91
Kontrola dokonywana przez sądy lub prokuratury państw członkowskich albo za ich
pośrednictwem
1.
Kontrola
dokumentów
zgodnie
z
art.
91
ust.
1 rozporządzenia podstawowego dotyczy kopii akt, które Urząd wydaje wyłącznie do tego celu.
2. Sądy lub prokuratury państw członkowskich w czasie postępowania przed nimi mogą wydać
stronom trzecim dla sprawdzenia dokumenty przekazane przez Urząd. Taka kontrola jest
przedmiotem art. 88 rozporządzenia podstawowego i Urząd nie pobiera za nią opłaty.
3. Urząd wówczas, gdy przesyła akta sądom lub prokuraturom państw członkowskich, wskazuje
ograniczenia, którym podlega kontrola dokumentów związanych z wnioskami o wspólnotowe
prawo do ochrony odmian roślin lub z jego przyznaniem na podstawie art. 88 rozporządzenia
podstawowego.
Artykuł 92

ROZDZIAŁ II
Współpraca
administracyjna i prawna

Postępowanie w sprawie pomocy sądowej
1. Każde państwo członkowskie wyznacza centralny
organ władzy, który będzie otrzymywać wnioski o
udzielenie pomocy sądowej wydane przez Urząd i
przekazywać je sądowi lub właściwym organom do
wykonania.

2. Urząd sporządza wnioski o udzielenie pomocy sądowej w języku właściwego sądu lub organu
albo dołącza do takich wniosków tłumaczenie na wspomniany wyżej język.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 właściwy sąd lub organ stosuje swoje własne prawo
w postępowaniach pociągających za sobą wykonanie wspomnianych żądań. W szczególności
stosuje on stosowne przymusowe środki zgodne z tym prawem.
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4. Urząd jest powiadamiany, kiedy i gdzie ma miejsce dochodzenie lub inne prawne środki,
i zawiadamia o tym zainteresowane strony postępowania, świadków i biegłych.
5. Właściwy sąd lub organ władzy, jeżeli żąda tego Urząd, zezwala na obecność
zainteresowanego personelu Urzędu i pozwala im na stawianie pytań każdej osobie składającej
zeznania bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego sądu lub organu władzy.
6. Wykonanie wniosków o udzielenie pomocy sądowej nie może dawać powodu do podnoszenia
opłat lub jakiegokolwiek rodzaju kosztów. Mimo to państwo członkowskie, w którym wykonuje
się wniosek o udzielenie pomocy sądowej, ma prawo żądać od Urzędu zwrotu wszelkich opłat
uiszczanych biegłym i tłumaczom oraz tych kosztów, które powstają w postępowaniu zgodnie
z ust. 5.

TYTUŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 98
Rozporządzenie (WE) nr 1239/95 traci moc.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego
rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.
Artykuł 94
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2009 r.
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W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
1. Wynagrodzenie płatne świadkom i biegłym dotyczące wydatków na podróż i pobyt
na podstawie art. 62 ust. 2 oblicza się następująco:
1.1. Wydatki na podróż:
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Za przejazd docelowy i powrotny między miejscem zamieszkania lub siedziby a miejscem,
w którym odbywa się postępowanie ustne lub składanie zeznań:
a) koszt przejazdu koleją pierwszą klasą, łącznie ze zwykłymi dodatkami przejazdowymi
wypłaca się, gdy całkowita odległość najkrótszą drogą kolejową nie przekracza 800 km;
b) koszt przelotu klasą turystyczną wypłaca się, gdy całkowita odległość najkrótszą drogą
kolejową przekracza 800 km lub gdy najkrótsza droga wymaga przebycia morza.
1.2. Za wydatki na pobyt płaci się w równowartości dziennej diety urzędników, jak ustanowiono
w art. 13 załącznika VII regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.
1.3. W przypadku gdy świadka lub biegłego wzywa się na postępowanie przed Urzędem,
otrzymuje on razem z wezwaniem polecenie podróży zawierające szczegóły dotyczące kwot
płatnych na podstawie ppkt 1.1 i 1.2, łącznie z formularzem wniosku o zaliczkę na pokrycie
wydatków. Zanim można wypłacić zaliczkę świadkowi lub biegłemu, jego uprawnienie musi
poświadczyć członek personelu Urzędu, który zarządził złożenie zeznania, lub przewodniczącego
odpowiedniej Izby Odwoławczej w przypadku postępowania odwoławczego. Dlatego formularz
wniosku należy następnie zwrócić Urzędowi do poświadczenia.
2. Wynagrodzenie płatne świadkowi w związku z utratą zarobków przewidziane w art. 62 ust. 3
oblicza się następująco:
2.1. Jeżeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres nie dłuższy niż 12 godzin,
wynagrodzenie za utratę zarobków równa się jednej szóstej podstawowych miesięcznych
poborów pracownika Urzędu na najniższym stopniu grupy zaszeregowania AD 12.
2.2. Jeżeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres dłuższy niż 12 godzin, jest
on uprawniony do dodatkowej zapłaty równej jednej szóstej podstawowych poborów
określonych w ppkt 2.1 w odniesieniu do każdego rozpoczętego okresu dwunastogodzinnego.
3. Wynagrodzenia wypłacane biegłym, o których mowa w art. 62 ust. 3, określa się w każdym
przypadku, biorąc pod uwagę propozycję danego biegłego. Urząd decyduje o zaproszeniu stron
postępowania do wyrażenia swoich uwag do zaproponowanej kwoty. Opłaty uiszcza
się biegłemu tylko wówczas, jeżeli przedstawi on dowód poparty dokumentami, iż nie jest on
członkiem personelu urzędu badającego.
4. Wypłaty świadkom lub biegłym za utratę dochodów lub płatności wynagrodzenia według pkt 2
i 3 dokonuje się po poświadczeniu uprawnienia świadka lub biegłego, którego to dotyczy, przez
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członka personelu Urzędu, który zarządził złożenie zeznania, a w przypadku postępowania
odwoławczego przez przewodniczącego odpowiedniej Izby Odwoławczej.
5. Wynagrodzenie pośrednika, doradcy lub obrońcy działającego jako pełnomocnik strony
postępowania, jak przewidziano w art. 76 ust. 3 i 4 lit. c), ponosi inna strona postępowania na
podstawie następujących maksymalnych stawek:
a) w przypadku postępowania odwoławczego, z wyjątkiem złożenia zeznania, które
obejmuje przesłuchanie świadków, opinie biegłych lub kontrolę: 500 EUR;
b) w przypadku złożenia zeznania w postępowaniu odwoławczym, które obejmuje
przesłuchanie świadków, opinie biegłych lub kontrolę: 250 EUR;
c) w przypadku postępowania w sprawie unieważnienia lub pozbawienia wspólnotowego
prawa do odmiany roślin: 250 EUR.
ZAŁĄCZNIK II
Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/95 (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 37)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/96 (Dz.U. L 62 z 13.3.1996, s. 3)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2181/2002 (Dz.U. L 331 z 7.12.2002, s. 14)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, s. 7)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2008 (Dz.U. L 110 z 22.4.2008, s. 3)
ZAŁĄCZNIK III
Tabela korelacji
Rozporządzenie (WE) nr 1239/95

Niniejsze rozporządzenie

Artykuły 1-14

Artykuły 1-14

Artykuł 15 ust. 1, 2 i 3

Artykuł 15 ust. 1, 2 i 3

Artykuł 15 ust. 4

-

Artykuł 15 ust. 5 i 6

Artykuł 15 ust. 5 i 6
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Artykuły 16-26

Artykuły 16-26

Artykuł 27 ust. 1 tiret pierwsze do czwartego

Artykuł 27 ust. 1 lit. a)-d)

Artykuł 27 ust. 2 i 3

Artykuł 27 ust. 2 i 3

Artykuł 27 ust. 4 tiret pierwsze do czwartego

Artykuł 27 ust. 4 lit. a)-d)

Artykuły 28-40

Artykuły 28-40

Artykuł 41 zdanie pierwsze

Artykuł 41 ust. 1

Artykuł 41 ust. 1-4

Artykuł 41 ust. 2-5

Artykuły 42-64

Artykuły 42-64

Artykuł 65 ust. 2-5

Artykuł 65 ust. 1-4

Artykuły 66-92

Artykuły 66-92

Artykuł 93 ust. 1

Artykuł 15 ust. 4

Artykuł 93 ust. 2 i 3

-

Artykuł 94

-

-

Artykuł 93

Artykuł 95

Artykuł 94

Załącznik

Załącznik I

-

Załączniki II i III

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu Za autentyczne
uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

140

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

1.4 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r.
ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego
przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94
w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U.UE L z
dnia 25 lipca 1995 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską;
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (podstawowe rozporządzenie), w szczególności
jego art. 14 ust. 3;
a także mając na uwadze, co następuje:
artykuł 14 rozporządzenia podstawowego przewiduje możliwość odstępstwa od
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w celu zabezpieczenia produkcji rolniczej
(tzw. odstępstwo rolne);
na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego
należy przyjąć przepisy wykonawcze dotyczące warunków umożliwiających skorzystanie
z tego odstępstwa oraz zapewniających ochronę uzasadnionego interesu prawnego
hodowcy i rolnika;
niniejsze rozporządzenie ustanawia te warunki w szczególności poprzez określenie
wynikających z wymienionych wyżej kryteriów obowiązków rolników, przetwórców oraz
posiadaczy odmian;
obowiązki te odnoszą się zasadniczo do wypłacania przez rolników słusznego
wynagrodzenia posiadaczowi odmian za korzystanie z odstępstwa, do dostarczania
informacji, do zapewnienia tożsamości produktu ze zbioru poddanego przetwarzaniu z
produktem otrzymanym po przetworzeniu, jak również do prowadzenia kontroli
zgodności z przepisami w sprawie odstępstwa;
definicja "drobnych rolników", którzy nie mają obowiązku zapłaty wynagrodzenia
posiadaczowi odmiany za korzystanie z odstępstwa, została przyjęta w szczególności w
odniesieniu do rolników uprawiających niektóre rośliny pastewne oraz ziemniaki;
Komisja dokładnie zbada, w całej Wspólnocie, skutki wynikające dla niniejszego
rozporządzenia z ustanowienia w podstawowym rozporządzeniu definicji "drobnych
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rolników", w szczególności skutki dotyczące konsekwencji odłogowania oraz - w
przypadku ziemniaków - maksymalnego obszaru, w odniesieniu do roli wynagrodzenia,
wymienionego w art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia oraz, w miarę potrzeby, Komisja
przygotuje odpowiednie wnioski lub podejmie stosowne środki w celu zapewnienia w
całej Wspólnocie spójności w zakresie proporcji między korzystaniem z
licencjonowanego materiału rozmnożeniowego a korzystaniem z materiału ze zbioru, na
mocy odstępstwa przewidzianego w art. 14 rozporządzenia podstawowego;
nie można było dotychczas ocenić stopnia, w jakim korzystano z porównywalnych
odstępstw, na podstawie obowiązujących przepisów Państw Członkowskich w
odniesieniu do kwot aktualnie pobieranych za licencjonowaną produkcję materiału
rozmnożeniowego odmian chronionych na mocy powołanego powyżej ustawodawstwa
Państw Członkowskich;
Komisja nie może dlatego w chwili obecnej należycie zdefiniować, w zakresie
pozostawionym uznaniu ustawodawcy wspólnotowego na mocy art. 14 ust. 3
rozporządzenia podstawowego, poziomu słusznego wynagrodzenia, które powinno być w
rozsądnym stopniu niższe od kwoty pobieranej obecnie za licencjonowaną produkcję
materiału rozmnożeniowego;
poziom początkowy jednak, jak również system jego kolejnych dostosowań, powinien
zostać określony możliwie jak najszybciej, najpóźniej jednak do dnia 1 lipca 1997 r.;
ponadto niniejsze rozporządzenie ma na celu, z jednej strony, sprecyzowanie związku
między wspólnotowym systemem ochrony odmian roślin a prawami wynikającymi z
przepisów art. 14 rozporządzenia podstawowego, a z drugiej strony - zezwoleniem
wydanym rolnikowi i jego gospodarstwu;
ostatecznie należy wyjaśnić konsekwencje niewypełniania zobowiązań wynikających z
omawianych przepisów;
przeprowadzono konsultacje z Radą Administracyjną;
przepisy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu
ds. Systemu Ochrony Odmian Roślin,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

Zakres
1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy
wykonawcze w sprawie warunków korzystania z
odstępstwa przewidzianego w art. 14 ust. 1

rozporządzenia podstawowego.
2. Warunki stosuje się w odniesieniu do praw i ich wykonywania oraz do obowiązków i ich
wypełniania przez posiadacza danej odmiany w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia
podstawowego, jak również wydawania zezwoleń i korzystania z nich oraz obowiązków i ich
wypełniania przez rolnika w takim zakresie, w jakim prawa te, zezwolenia i obowiązki wynikają
z przepisów art. 14 rozporządzenia podstawowego. Stosuje się je ponadto w odniesieniu do praw,
zezwoleń i obowiązków wynikających z przepisów art. 14 ust. 3 rozporządzenia podstawowego,
wobec innych.
3. Bez uszczerbku dla odmiennych przepisów niniejszego rozporządzenia dane szczegółowe
dotyczące wykonywania praw, korzystania z zezwoleń lub wypełniania obowiązków reguluje
prawo Państwa Członkowskiego, na którego terenie położone jest gospodarstwo rolne
korzystające z odstępstwa, włączając międzynarodowe prawo prywatne.
Artykuł 2
Ochrona interesów prawnych
1. Warunki określone w art. 1 realizowane są przez posiadacza odmiany reprezentującego
hodowcę oraz przez rolnika w sposób umożliwiający ochronę uzasadnionych interesów
prawnych obu stron.
2. Uważa się, że uzasadnione interesy prawne stron nie są chronione, jeżeli dochodzi do sytuacji,
w której są one poddane niekorzystnemu oddziaływaniu, bez uwzględnienia potrzeby utrzymania
rozsądnej równowagi między nimi wszystkimi lub potrzeby zachowania zasady
proporcjonalności między celem danego warunku a rzeczywistym skutkiem jego realizacji.
Artykuł 3
Posiadacz odmiany

ROZDZIAŁ 2
POSIADACZ ODMIANY I
ROLNIK

1. Prawa i obowiązki posiadacza odmiany wynikające z
przepisów art. 14 rozporządzenia podstawowego,
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określone w niniejszym rozporządzeniu, inne niż prawa do już należnej zapłaty słusznego
wynagrodzenia, określonego w art. 5, nie mogą stanowić przedmiotu przeniesienia na innych. Są
one jednak włączone do praw i obowiązków, które dotyczą przenoszenia wspólnotowego
systemu ochrony odmian roślin, zgodnie z przepisami art. 23 rozporządzenia podstawowego.
2. Na prawa, określone w ust. 1, posiadacze odmian mogą powoływać się indywidualnie,
zbiorowo, jako grupa kilku posiadaczy albo jako organizacja posiadaczy odmian prowadząca
działalność we Wspólnocie na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Organizacja posiadaczy odmian może występować wyłącznie w imieniu swoich członków i tylko
tych, którzy udzielili stosownego upoważnienia pisemnego tej organizacji. Działa ona przez
jednego lub więcej przedstawicieli lub przez uznanych przez nią audytorów, w granicach
udzielonego im upoważnienia.
3. Przedstawiciel posiadacza lub organizacji posiadaczy, jak również uznany audytor:
a) posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub przedsiębiorstwo na terytorium Wspólnoty; i
b) posiada pisemne upoważnienie wystawione przez posiadacza odmiany lub organizację posiadaczy
odmian; i
c) dostarcza dowody spełnienia warunków ustanowionych w lit. a) i b) poprzez odniesienie się do
odpowiednich informacji opublikowanych przez posiadaczy odmian lub informacji przekazanych
przez posiadaczy odmian organizacjom rolników albo w inny sposób udostępnionych oraz
okazując na żądanie kopię pisemnego upoważnienia określonego w lit. b) każdemu rolnikowi,
przeciwko któremu wysuwa roszczenia.
Artykuł 4
Rolnik

1. Zezwolenie wydane rolnikowi oraz jego obowiązki wynikające z
przepisów art. 14 rozporządzenia podstawowego, określone w niniejszym
rozporządzeniu lub w przepisach przyjętych stosownie do niniejszego
rozporządzenia, nie mogą stanowić przedmiotu przeniesienia na inne
podmioty. Są one jednak włączone do praw i obowiązków związanych z
przekazaniem gospodarstwa rolnika, o ile, w odniesieniu do obowiązku
zapłaty słusznego wynagrodzenia określonego w art. 5, nie uzgodniono
inaczej w dokumencie dotyczącym przekazania prawa do gospodarstwa.
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Przeniesienie zezwolenia i obowiązków staje się skuteczne z momentem
wejścia w życie umowy o przekazaniu prawa do gospodarstwa.
2. Za "własne gospodarstwo" w rozumieniu art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego uważa
się jakiekolwiek gospodarstwo lub jego część, rzeczywiście wykorzystywane przez rolnika do
uprawy roślin, będące jego własnością lub zarządzane przez niego na podstawie innego tytułu na
jego odpowiedzialność i rachunek, w szczególności odnosi się to do dzierżaw. Wyzbycie się
gospodarstwa lub jego części w celu jego prowadzenia przez innych uważa się za przekazanie
gospodarstwa w rozumieniu ust. 1.
3. Za rolnika uważa się osobę lub osoby, które posiadają tytuł własności do gospodarstwa
rolnego w chwili zgłoszenia roszczeń co do wypełniania obowiązków, chyba że dowiodą, że
rolnikiem, który powinien wypełniać te obowiązki, jest inna osoba, zgodnie z przepisami ust. 1 i
2.
Artykuł 5

ROZDZIAŁ 3
WYNAGRODZENIE

W przypadku gdy umowa nie
została zawarta lub jeżeli nie
ma ona zastosowania, poziom
wynagrodzenia jest w
rozsądnym stopniu niższy od
kwoty pobieranej za
licencjonowaną produkcję
materiału rozmnożeniowego
najniższej kategorii

kwalifikującego się do
urzędowej certyfikacji w
odniesieniu do tej samej
odmiany, na tym samym
obszarze.

Poziom wynagrodzenia
1. Poziom słusznego wynagrodzenia, które należy
wypłacić na rzecz posiadacza odmiany, stosownie do
art. 14 ust. 3 tiret czwarte rozporządzenia
podstawowego może stanowić przedmiot umowy
między posiadaczem odmiany a danym rolnikiem.
Jeżeli na obszarze, na którym położone jest
gospodarstwo
rolnika,
nie
prowadzi
się
licencjonowanej
produkcji
materiału
rozmnożeniowego oraz jeżeli nie istnieje jednolity
poziom wyżej wymienionej kwoty w całej
Wspólnocie, poziom wynagrodzenia jest w rozsądnym
stopniu niższy od kwoty wliczanej zwykle, z
powyższego powodu, w cenę, po której materiał
rozmnożeniowy tej odmiany najniższej jakości
kwalifikujący się do urzędowej certyfikacji jest na tym
obszarze sprzedawany, pod warunkiem że nie jest ona
wyższa od wymienionej kwoty pobieranej na
obszarze, na którym ten materiał rozmnożeniowy
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został wyprodukowany.
2. W przypadku gdy umowa nie została zawarta lub jeżeli nie ma ona zastosowania, poziom
wynagrodzenia jest w rozsądnym stopniu niższy od kwoty pobieranej za licencjonowaną
produkcję materiału rozmnożeniowego najniższej kategorii kwalifikującego się do urzędowej
certyfikacji w odniesieniu do tej samej odmiany, na tym samym obszarze.
3. Poziom wynagrodzenia uważa się za niższy w rozsądnym stopniu w rozumieniu art. 14 ust. 3
tiret czwarte rozporządzenia podstawowego, zgodnie z ust. 2, jeżeli nie przekracza poziomu
koniecznego dla ustanowienia bądź stabilizacji, jako czynnik ekonomiczny określający zakres
korzystania z odstępstwa, racjonalnie zrównoważonej proporcji między korzystaniem z
licencjonowanego materiału rozmnożeniowego a korzystaniem z materiału ze zbioru
poszczególnych odmian objętych wspólnotowym systemem ochrony odmian roślin. Proporcję
taką należy uznać za racjonalnie zrównoważoną, jeżeli zapewnia posiadaczowi odmiany
otrzymywanie, w całości, prawnie uzasadnionego wynagrodzenia z tytułu całokształtu
korzystania z jego odmiany.
4. O ile w przypadku ust. 2 poziom wynagrodzenia podlega umowom między organizacjami
hodowców a rolnikami, nawet z udziałem organizacji przetwórców, które utworzone są we
Wspólnocie odpowiednio na szczeblu wspólnotowym, odpowiednio krajowym lub regionalnym,
uzgodnione poziomy stosuje się jako wytyczne do określenia wynagrodzenia, jakie ma być
wypłacone w odniesieniu do danego obszaru lub gatunku, jeżeli Komisja została powiadomiona o
tych poziomach i ich warunkach na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli odpowiednich
organizacji i jeżeli na tej podstawie uzgodniony poziom i jego warunki zostały opublikowane w
»Dzienniku Urzędowym« wydawanym przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin.
5. Jeżeli w przypadku ust. 2 umowa określona w ust. 4 nie ma zastosowania, to wynagrodzenie,
jakie ma być wypłacone, wynosi 50 % kwot pobranych za licencjonowaną produkcję materiału
rozmnożeniowego, jak określono w ust. 2. Jednakże jeżeli Państwo Członkowskie powiadomiło
Komisję przed dniem 1 stycznia 1999 r. o bliskim zawarciu umowy określonej w ust. 4 między
odpowiednimi organizacjami utworzonymi na szczeblu krajowym lub regionalnym,
wynagrodzenie, jakie ma być wypłacone na danym obszarze i w odniesieniu do danych
gatunków, wynosi 40 % zamiast 50 %, jak określono powyżej, ale wyłącznie w zakresie
korzystania z odstępstwa rolnego wprowadzonego przed realizacją tego rodzaju umowy i nie
później niż do dnia 1 kwietnia 1999 r.
6. O ile w przypadku ust. 5 rolnik skorzystał w odpowiednim okresie z odstępstwa rolnego przy
wskaźniku zastosowania całkowitego materiału wykorzystywanego w prowadzonej przez niego
produkcji danej odmiany wynoszącym ponad 55 %, poziom wynagrodzenia, jakie ma być
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wypłacone na danym obszarze i w odniesieniu do danych gatunków jest taki, jaki miałby
zastosowanie w odniesieniu do danej odmiany, gdyby była ona chroniona w danym Państwie
Członkowskim na mocy funkcjonującego w nim krajowego systemu praw dotyczących odmian
roślin, jeżeli istnieje system krajowy, który ustalił taki poziom, oraz pod warunkiem, że poziom
ten jest wyższy niż 50 % kwot pobranych za licencjonowaną produkcję materiału
rozmnożeniowego wymienionego w ust. 2. W przypadku braku określenia tego rodzaju poziomu
w systemie krajowym przepis zawarty w ust. 5 stosuje się niezależnie od wskaźnika
zastosowania.
7. Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2003 r. przepisy ust. 5 akapit pierwszy oraz w ust. 6 zostaną
zweryfikowane w świetle doświadczeń zebranych w wyniku niniejszego rozporządzenia i w
zależności od kształtowania się wskaźnika zastosowania określonego w ust. 3, pod kątem ich
ewentualnego przyjęcia, do dnia 1 lipca 2003 r., co może być konieczne w celu ustanowienia
właściwie wyważonego wskaźnika lub jego ustabilizowania, przewidzianego we wspomnianym
wcześniej ustępie, w całej Wspólnocie lub w jej części.
Artykuł 6
Indywidualne zobowiązanie do zapłaty
1. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 2 indywidualne zobowiązanie rolnika do zapłaty słusznego
wynagrodzenia powstaje w chwili, gdy rolnik rzeczywiście korzysta z materiału ze zbioru w
swojej uprawie polowej.
Posiadacz odmiany może ustalić datę i sposób płatności. Dzień płatności nie może być jednak
dniem wcześniejszym niż dzień powstania zobowiązania.
2. W przypadku wspólnotowego systemu odmiany roślin przyznawanego na podstawie art. 116
rozporządzenia podstawowego indywidualne zobowiązanie rolnika, uprawnionego do powołania
się na przepisy art. 116 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia podstawowego, powstaje w chwili, gdy
rolnik rzeczywiście korzysta w swojej uprawie polowej z materiału ze zbioru po dniu 30 czerwca
2001 r.
Artykuł 7
Drobni rolnicy
1. Obszarem uprawy roślin w rozumieniu art. 14 ust. 3 tiret trzecie rozporządzenia
podstawowego jest obszar, który został obsiany w celu prowadzenia zwyczajnej uprawy i
zbiorów. Za obszary uprawy roślin nie uznaje się w szczególności obszarów leśnych, trwałych
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użytków zielonych założonych na okres powyżej 5 lat, trwałych użytków zielonych oraz
podobnych przypadków ustalonych przez Stały Komitet ds. Systemu Ochrony Odmian Roślin.
2. Obszary gospodarstwa rolnika, na których prowadzona jest uprawa roślin, które są
jednocześnie odłogowane na czas określony lub trwale, w ciągu roku gospodarczego
rozpoczynającego się dnia 1 lipca, a kończącego dnia 30 czerwca roku następnego ("rok
gospodarczy"), za który przysługuje zapłata wynagrodzenia, uważa się za obszary, na których
rośliny są stale uprawiane, jeśli Wspólnota lub zainteresowane Państwo Członkowskie przyznaje
dotacje lub dodatki wyrównawcze w odniesieniu do tego odłogowania.
3. Bez uszczerbku dla przepisów ustanowionych w art. 14 ust. 3 tiret trzecie subtiret pierwsze
rozporządzenia podstawowego, drobni rolnicy w przypadku innych gatunków roślin (art. 14 ust.
3 tiret trzecie subtiret drugie rozporządzenia podstawowego), to rolnicy, którzy:

a) w przypadku roślin pastewnych objętych drugim z wymienionych
powyżej przepisów: niezależnie od obszaru, na którym uprawiają rośliny
inne niż te rośliny pastewne, nie uprawiają wymienionych roślin
pastewnych przez okres dłuższy niż 5 lat na obszarze większym niż obszar
potrzebny do wyprodukowania 92 ton zbóż w czasie jednego zbioru;
b) w przypadku ziemniaków: niezależnie od obszaru, na którym uprawiają
rośliny inne niż ziemniaki: nie uprawiają ziemniaków na obszarze
większym niż obszar potrzebny do wyprodukowania 185 ton ziemniaków
w czasie jednego zbioru.
4. Obliczenia wielkości obszarów określonych w ust. 1, 2 i 3 dokonuje się dla terytorium każdego
Państwa Członkowskiego,
w przypadku gatunków roślin, do których stosuje się rozporządzenie Rady (EWG) nr 1765/92 (2)
oraz w przypadku roślin pastewnych innych niż objęte powyższym rozporządzeniem, zgodnie z
przepisami tego rozporządzenia, w szczególności jego art. 3 i 4 lub przepisami przyjętych
stosownie do wymienionego rozporządzenia, oraz
w przypadku ziemniaków, na podstawie średniego zbioru z hektara, ustalanego dla
zainteresowanego Państwa Członkowskiego, zgodnie z informacjami statystycznymi
przekazanymi na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 959/93(3) dotyczącego informacji
statystycznych, których mają dostarczać Państwa Członkowskie na temat produktów upraw
roślinnych innych niż zboża.
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ROZDZIAŁ 4
INFORMACJA

Dane szczegółowe dotyczące
istotnych informacji, które
mają być dostarczane przez
rolnika posiadaczowi
odmiany, stosownie do art. 14
ust. 3 tiret szóste
rozporządzenia
podstawowego, mogą
stanowić przedmiot umowy
między posiadaczem
odmiany a zainteresowanym
rolnikiem

5. W przypadku sporu rolnik, który rości sobie prawo
do statusu "drobnego rolnika", dostarcza dowody na to,
że spełnia wymogi przewidziane dla tej kategorii
rolników.
Wymogów
dotyczących
"drobnych
producentów" w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2
rozporządzenia Rady nr 1765/92 nie stosuje się jednak
do tego celu, chyba że zgodzi się na to posiadacz
odmiany.
Artykuł 8
Informacje dostarczane przez rolnika
1. Dane szczegółowe dotyczące istotnych informacji,
które mają być dostarczane przez rolnika posiadaczowi
odmiany, stosownie do art. 14 ust. 3 tiret szóste
rozporządzenia podstawowego, mogą stanowić
przedmiot umowy między posiadaczem odmiany a
zainteresowanym rolnikiem

2. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta
lub nie ma zastosowania, bez uszczerbku dla
wymogów legislacji wspólnotowej lub ustawodawstwa
Państw Członkowskich, rolnik jest zobowiązany, na
wniosek posiadacza odmiany, do dostarczenia mu istotnych informacji. Poniższe kwestie
uznawane są za istotne:
a) nazwisko rolnika, adres zamieszkania oraz położenie gospodarstwa;
b) fakt wykorzystania przez rolnika materiału pochodzącego ze zbioru, zaliczanego do jednej lub
więcej odmian należących do posiadacza, do obsiania jednego lub więcej jego pól;
c) w przypadku wykorzystania tego materiału przez rolnika ilość materiału ze zbioru zaliczanego do
jednej lub więcej wspomnianych odmian, która została przez rolnika wykorzystana zgodnie z art.
14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego;
d) na tej samej zasadzie - nazwisko i adres osoby lub osób, które wykonały dla niego usługę
przetworzenia danego materiału ze zbioru na materiał rozmnożeniowy;
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e) jeżeli informacje uzyskane na podstawie lit. b), c) i d) nie mogą zostać potwierdzone, zgodnie z
przepisami art. 14, ilość wykorzystanego licencjonowanego materiału rozmnożeniowego danych
odmian, wraz z nazwiskiem i adresem dostawcy lub dostawców tego materiału; i
f) w przypadku gdy rolnik powołuje się na przepisy art. 116 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia
podstawowego, wskazanie, czy korzystał już z danej odmiany do celów określonych w art. 14
ust. 1 rozporządzenia podstawowego bez zapłaty
wynagrodzenia, a jeżeli tak, to od którego momentu.

Pierwszy rok gospodarczy,
którego dotyczą informacje,
nie może być jednak rokiem
wcześniejszym niż rok, w
którym przedstawiono
pierwszy z wniosków
dostarczenia informacji przez
danego rolnika w odniesieniu
do odmiany lub odmian lub,
jako alternatywa, w którym
rolnik nabył materiał
rozmnożeniowy danej
odmiany lub odmian, jeżeli
towarzyszyło temu
dostarczenie informacji co
najmniej w formie
wypełnienia kwestionariusza
wniosku o przyznanie
wspólnotowego systemu
ochrony odmian roślin lub
przy przyznawaniu
wspólnotowego systemu
ochrony odmian roślin, jak
również przy ewentualnych
warunkach wykorzystania
materiału rozmnożeniowego.

3. Informacje na podstawie ust. 2 lit. b), c), d) i e)
odnoszą się do bieżącego roku gospodarczego i do
jednego lub więcej z trzech poprzednich lat
gospodarczych, za które rolnik nie dostarczył
uprzednio istotnych informacji na żądanie posiadacza
odmiany, zgodnie z przepisami ust. 4 i 5.
W przypadku odmian objętych przepisami art. 116
rozporządzenia podstawowego oraz w odniesieniu do
rolników uprawnionych do powoływania się na
przepisy art. 116 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia
podstawowego pierwszym rokiem gospodarczym jest
rok 2001/2002.
4. Posiadacz odmiany podaje we wniosku swoje
nazwisko i adres, odmianę lub odmiany, w
odniesieniu do których zamierza uzyskać informację,
jak również odniesienie lub odniesienia do
odpowiedniego wspólnotowego prawa lub praw do
ochrony odmian roślin. Jeżeli rolnik zgłosi takie
żądanie, wniosek składa się na piśmie oraz okazuje
się dowód posiadania danej odmiany. Bez
uszczerbku dla przepisów ust. 5, wniosek kieruje się
bezpośrednio do zainteresowanego rolnika.
5. Wniosek, który nie został skierowany
bezpośrednio do zainteresowanego rolnika, uważa się
za zgodny z przepisami ust. 4 zdanie trzecie, jeżeli
został rolnikom przesłany za pośrednictwem
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następujących organów lub osób, po uprzednim wyrażeniu przez nie zgody:
organizacji rolniczych lub spółdzielni, w odniesieniu do wszystkich rolników będących
członkami takiej organizacji lub spółdzielni, lub
przetwórców, w odniesieniu do wszystkich rolników, dla których wykonywali oni usługę
przetwarzania danego materiału ze zbioru na materiał rozmnożeniowy w bieżącym roku
gospodarczym oraz w ciągu trzech poprzednich lat gospodarczych, zaczynając od roku
gospodarczego określonego w ust. 3, lub
dostawców licencjonowanego materiału rozmnożeniowego odmian należących do posiadacza, w
odniesieniu do rolników, którym dostarczali materiału rozmnożeniowego w bieżącym roku
gospodarczym oraz w ciągu trzech poprzednich lat gospodarczych, zaczynając od roku
gospodarczego określonego w ust. 3.
6. W przypadku wniosku zgłaszanego zgodnie z przepisami ust. 5 określanie indywidualnych
rolników nie jest konieczne. Organizacje, spółdzielnie, przetwórcy lub dostawcy mogą zostać
upoważnieni przez zainteresowanych rolników do przesyłania wymaganych informacji
posiadaczowi odmiany.
Artykuł 9
Informacje dostarczane przez przetwórcę
1. Dane szczegółowe dotyczące istotnych informacji, które mają być dostarczane przez
przetwórcę posiadaczowi odmiany, stosownie do art. 14 ust. 3 tiret szóste rozporządzenia
podstawowego, mogą stanowić przedmiot umowy między posiadaczem odmiany a
zainteresowanym przetwórcą.
2. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie ma

zastosowania, bez uszczerbku dla wymogów legislacji wspólnotowej lub
ustawodawstwa Państw Członkowskich, przetwórca jest zobowiązany, na
wniosek posiadacza odmiany, do złożenia posiadaczowi odmiany
oświadczenia dotyczącego istotnych informacji. Poniższe kwestie uznawane są za
istotne:

a) nazwisko przetwórcy, adres zamieszkania oraz zarejestrowane w celu prowadzenia działalności
nazwa i adres przedsiębiorstwa;
151

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

b) fakt wykonania przez przetwórcę usługi przetwarzania materiału rozmnożeniowego ze zbioru
należącego do jednej lub więcej odmian należących do posiadacza, w przypadku gdy odmianę
lub odmiany zostały zgłoszone przetwórcy, albo gdy przetwórca uzyskał informacje o nich z
innych źródeł;

c) jeżeli przetwórca wykonał taką usługę, ilość materiału ze zbioru, zaliczanego do odmiany lub
odmian należących do posiadacza, który został przetworzony na materiał rozmnożeniowy przez
przetwórcę, oraz całkowita ilość otrzymana w wyniku przetworzenia;

d) daty i miejsca przetwórstwa określonego w lit. c); i
e) nazwisko i adres osoby lub osób, dla których wykonał usługę przetwarzania określoną w lit. c) oraz
referencyjne ilości.
3. Informacje na podstawie ust. 2 lit. b), c), d) i e) odnoszą się do bieżącego roku gospodarczego i
do jednego lub więcej z trzech poprzednich lat gospodarczych, za które posiadacz nie zgłosił
uprzednio wniosku zgodnie z przepisami ust. 4 i 5; pierwszym rokiem gospodarczym, którego
dotyczą informacje, jest jednak rok, w którym przedstawiono pierwszy wniosek w odniesieniu do
danej odmiany lub danych odmian oraz zainteresowanego przetwórcy.
4. Przepisy art. 8 ust. 4 stosuje się z potrzebnymi zmianami.

5. Wniosek, który nie został skierowany bezpośrednio do przetwórcy,
uważa się za zgodny z przepisami art. 8 ust. 4 zdanie trzecie, jeżeli został przesłany
przetwórcy za pośrednictwem następujących organów lub osób, po uprzednim wyrażeniu przez
nie zgody:
organizacji przetwórców we Wspólnocie, którzy prowadzą działalność na poziomie
wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym, w odniesieniu do wszystkich
przetwórców, którzy są ich członkami lub są reprezentowani w tych organizacjach;
rolników, w odniesieniu do wszystkich przetwórców, którzy wykonywali dla nich usługę
przetwarzania materiału ze zbioru na materiał rozmnożeniowy w bieżącym roku gospodarczym
oraz w ciągu trzech poprzednich lat gospodarczych, zaczynając od roku gospodarczego
określonego w ust. 3.
6. W przypadku wniosków zgłoszonych zgodnie z przepisami ust. 5 określanie indywidualnych
przetwórców nie jest konieczne. Organizacje lub rolnicy mogą zostać upoważnieni przez
zainteresowanych przetwórców do przesyłania wymaganych informacji posiadaczowi odmiany.
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Artykuł 10
Informacje dostarczane przez posiadacza odmiany
1. Dane szczegółowe dotyczące informacji, które mają być dostarczane

przez posiadacza rolnikowi, na podstawie art. 14 ust. 3 tiret czwarte
rozporządzenia podstawowego, mogą stanowić przedmiot umowy między
rolnikiem a zainteresowanym posiadaczem odmiany.
2. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie ma zastosowania, bez uszczerbku
dla wymogów legislacji wspólnotowej lub ustawodawstwa Państw Członkowskich, posiadacz
jest zobowiązany, na wniosek rolnika, w stosunku, do którego posiadacz wystąpił z roszczeniem
zapłaty wynagrodzenia określonego w art. 5, do złożenia rolnikowi oświadczenia dotyczącego
istotnych informacji. Poniższe kwestie uznawane są za istotne:
kwota pobierana za licencjonowaną produkcję materiału rozmnożeniowego najniższej kategorii
kwalifikującego się do urzędowej certyfikacji tej samej odmiany na obszarze, na którym
położone jest gospodarstwo rolnika, lub
jeżeli na obszarze, na którym położone jest gospodarstwo rolnika, nie prowadzi się
licencjonowanej produkcji materiału rozmnożeniowego oraz jeżeli nie istnieje jednolity poziom
wyżej wymienionej kwoty w całej Wspólnocie, kwota wliczana zwykle, z powyższego powodu,
w cenę, po której materiał rozmnożeniowy danej odmiany najniższej kategorii kwalifikujący się
do urzędowej certyfikacji jest na tym obszarze sprzedawany, jak również wymieniona kwota
pobierana na obszarze, na którym został wyprodukowany dany materiał rozmnożeniowy.
Artykuł 11
Informacje dostarczane przez urzędowe organy
1. Wniosek w sprawie informacji na temat rzeczywistego wykorzystania materiału
rozmnożeniowego danych gatunków lub odmian lub rezultatów takiego wykorzystania,
kierowany przez posiadacza odmiany do urzędowego organu, musi być zgłoszony w formie
pisemnej. Posiadacz odmiany podaje we wniosku swoje nazwisko i adres, odmianę lub odmiany,
w odniesieniu do których zamierza uzyskać informacje, oraz rodzaj poszukiwanych informacji.
Przedstawia również dowód posiadania odmiany lub odmian.
2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 12, urzędowy organ może wstrzymać udzielenie żądanych
informacji tylko w wypadku, gdy:
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nie zajmuje się prowadzeniem kontroli produkcji rolniczej, lub
nie jest uprawniony, na podstawie reguł wspólnotowych lub zasad Państwa Członkowskiego
regulujących podział kompetencji stosowany w odniesieniu do
działalności urzędowych organów, do udzielania takich

informacji posiadaczom odmian, lub

Każda osoba lub
osoby dostarczające
lub
otrzymujące
informacje na mocy
art. 8, 9, 10 lub 11
podlegają,
w
odniesieniu
do
danych osobowych,
przepisom legislacji
wspólnotowej
lub
ustawodawstwa
Państw
Członkowskich,
dotyczących ochrony
osób fizycznych w
zakresie
przetwarzania
i
swobodnego
przepływu
danych
osobowych.


według swojego uznania decyduje, stosownie do legislacji
wspólnotowej lub ustawodawstwa Państw Członkowskich, na
mocy których informacje te zebrano, o wstrzymaniu udzielania
informacji, lub
wymagane informacje nie są już dostępne, lub
informacji takiej nie można uzyskać w ramach zwykłej
działalności danego organu, lub
informację taką można uzyskać jedynie przy poniesieniu
dodatkowych obciążeń lub kosztów, lub
informacja taka dotyczy szczególnie materiału, który nie należy
do odmian posiadacza.
3. Dostarczając informacji, urzędowy organ traktuje w taki sam
sposób poszczególnych posiadaczy odmian. Urzędowy organ
może dostarczyć wymaganych informacji poprzez wykonywanie
kopii dostępnych dla posiadacza odmian, sporządzonych na
podstawie dokumentów zawierających informacje dodatkowe w
stosunku do tych dotyczących odmian posiadacza, pod
warunkiem że wykluczona jest możliwość identyfikacji osób
chronionych na mocy przepisów określonych w art. 12.
4. W przypadku gdy urzędowy organ podejmuje decyzję o
wstrzymaniu udzielenia żądanej informacji, powiadamia o tym
zainteresowanego posiadacza odmian na piśmie, podając
powody swojej decyzji.
Artykuł 12
Ochrona danych osobowych
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1. Każda osoba lub osoby dostarczające lub otrzymujące informacje na mocy art. 8, 9, 10 lub 11
podlegają, w odniesieniu do danych osobowych, przepisom legislacji wspólnotowej lub
ustawodawstwa Państw Członkowskich, dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych.
2. Żadna osoba otrzymująca informacje na mocy art. 8, 9, 10 lub 11 nie może, bez uprzedniej
zgody osoby, która udzieliła informacji, przekazywać jakiejkolwiek z tych informacji innej
osobie lub wykorzystywać do celów innych niż wykonywanie wspólnotowego systemu ochrony
odmian roślin bądź w celu skorzystania z upoważnienia przewidzianego w art. 14 rozporządzenia
podstawowego.
Artykuł 13
Zobowiązania w przypadku przetwarzania poza gospodarstwem rolnika
1. Bez uszczerbku dla ograniczeń, które Państwa Członkowskie mogą ustanowić, stosownie do
art. 14 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia podstawowego, materiał ze zbioru odmiany objętej
wspólnotowym prawem do ochrony odmian roślin nie może, bez uprzedniej zgody posiadacza
danej odmiany, zostać przeniesiony z gospodarstwa, w którym został otrzymany, w celu
przetworzenia, chyba że rolnik:
a) zastosował odpowiednie środki w celu zapewnienia identyfikacji materiału poddanego przetwarzaniu
z materiałem otrzymanym po przetworzeniu; i
b) zapewnił, że rzeczywiste przetwarzanie zostało wykonane przez przetwórcę wykonującego usługę
przetwarzania materiału ze zbioru, który;
– został zarejestrowany na mocy ustawodawstwa zainteresowanego Państwa Członkowskiego,
przyjętego w interesie publicznym, lub zobowiązał się wobec rolnika, że powiadomi o tej
działalności, w odniesieniu do odmian objętych wspólnotowym prawem do ochrony odmian
roślin, właściwy organ powołany, wyznaczony lub upoważniony w tym celu w Państwie
Członkowskim, za pośrednictwem urzędowego organu lub organizacji posiadaczy odmian,
organizacji rolników lub przetwórców, do umieszczenia na liście utworzonej przez wymieniony
właściwy organ; i
– zobowiązał się wobec rolnika do stosowania właściwych środków zapewniających identyfikację
materiału poddanego przetwarzaniu z materiałem otrzymanym po przetworzeniu.

ROZDZIAŁ 5
INNE ZOBOWIĄZANIA
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2. W celu sporządzenia listy przetwórców określonej w ust. 1 Państwa Członkowskie mogą
ustanawiać wymogi, które przetwórcy powinni spełnić.
3. Rejestry oraz listy określone w ust. 1 publikuje się lub udostępnia odpowiednio organizacjom
posiadaczy odmian, organizacjom rolników i przetwórców.
4. Listy określone w ust. 1 tworzy się najpóźniej do dnia 1 lipca 1997 r.
Artykuł 14
Kontrola prowadzona wobec rolników

1. W celu kontrolowania przez posiadacza odmian zgodności z przepisami
art. 14 rozporządzenia podstawowego, określonymi w niniejszym
rozporządzeniu, w zakresie wypełniania obowiązków przez rolnika, na
wniosek posiadacza odmiany, rolnik:
a) dostarcza dowody na poparcie złożonego przez niego oświadczenia dotyczącego informacji, na mocy
art. 8, poprzez ujawnienie dostępnych dokumentów, takich jak faktury, stosowane etykiety lub
pozostałe właściwe dokumenty zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a), dotyczące:
świadczenia usług przetwarzania materiału ze zbioru odmiany należącej do posiadacza na
materiał rozmnożeniowy przez jakąkolwiek osobę trzecią, lub
w przypadku art. 8 ust. 2 lit. e) - dostawy materiału rozmnożeniowego odmiany należącej do
posiadacza,
lub poprzez pokazanie ziemi lub pomieszczeń i urządzeń magazynowych;
b) udostępnia dowody wymagane na mocy art. 4 ust. 3 lub art. 7 ust. 5 lub zapewnia do nich dostęp.
2. Bez uszczerbku dla innych przepisów ustawodawstwa wspólnotowego lub ustawodawstwa
Państw Członkowskich, rolnicy zachowują wszelkie
dokumenty lub inne dowody określone w ust. 1 co
ROZDZIAŁ 6
najmniej przez okres określony w art. 8 ust. 3, pod
warunkiem że w przypadku stosowanych etykiet, w
KONTROLA
informacji określonej w art. 8 ust. 3 akapit drugi,
PROWADZONA PRZEZ
towarzyszącej materiałowi rozmnożeniowemu, została
POSIADACZA ODMIANY
zawarta instrukcja co do sposobu zabezpieczenia
etykiety odnoszącej się do tego materiału.
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Artykuł 15
Kontrola prowadzona wobec przetwórców
1. Do celów kontrolowania przez posiadacza odmian zgodności z przepisami art. 14
rozporządzenia podstawowego, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w odniesieniu do
wypełniania obowiązków przez przetwórcę, na wniosek posiadacza odmiany, przetwórca
dostarcza dowody na poparcie złożonego przez niego oświadczenia dotyczącego informacji na
mocy art. 9 poprzez ujawnienie dostępnych odpowiednich dokumentów, takich jak faktury lub
dokumenty służące do identyfikacji materiału lub jakiekolwiek inne odpowiednie dokumenty,
takie jak te wymagane stosownie do art. 13 ust. 1 lit. b) tiret drugie, lub próbki przetworzonego
materiału, odnoszące się do wykonania usługi przetwarzania materiału rozmnożeniowego ze
zbioru odmiany należącej do posiadacza lub poprzez pokazanie pomieszczeń i urządzeń
przetwórczych lub magazynowych.

ROZDZIAŁ 7
NARUSZENIE PRZEPISÓW
ORAZ SPECJALNE
ROSZCZENIE
CYWILNOPRAWNE

2. Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa
wspólnotowego
lub
ustawodawstwa
Państw
Członkowskich wymaga się od przetwórców zachowania
takich dokumentów lub dowodów określonych w ust. 1
co najmniej przez okres określony w art. 9 ust. 3.
Artykuł 16
Sposób prowadzenia kontroli

1. Kontrolę prowadzi posiadacz odmiany. Może on
dokonywać odpowiednich uzgodnień w celu zapewnienia sobie pomocy ze strony organizacji
rolników, przetwórców, spółdzielni lub innych kręgów społeczności rolniczej.
2. Warunki dotyczące metod prowadzenia kontroli ustanowione w porozumieniach między
organizacjami posiadaczy odmian a organizacjami rolników lub przetwórców, prowadzącymi
działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty, odpowiednio na poziomie wspólnotowym,
krajowym, regionalnym lub lokalnym, stosuje się jako wytyczne, jeżeli Porozumienia te zostały
pisemnie zgłoszone Komisji przez upoważnionych przedstawicieli wymienionych organizacji
oraz jeżeli zostały opublikowane w "Official Gazette" wydawanej przez Wspólnotowy Urząd
Odmian Roślin.
Artykuł 17
Naruszenie
157

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

ROZDZIAŁ 8
PRZEPISY KOŃCOWE

Posiadacz odmiany może powoływać się na prawa
wynikające ze wspólnotowego systemu odmian
roślin
przeciwko
osobie,
która
narusza
jakiekolwiek warunki lub ograniczenia związane z
odstępstwem na podstawie art. 14 rozporządzenia
podstawowego,
określone
w
niniejszym
rozporządzeniu.
Artykuł 18

Specjalne roszczenie cywilnoprawne
1. Osoba określona w art. 17 może zostać pozwana przez posiadacza odmiany w celu
wypełnienia swoich zobowiązań stosownie do art. 14 ust. 3 rozporządzenia podstawowego,
określonych w niniejszym rozporządzeniu.
2. Jeżeli osoba taka wielokrotnie i umyślnie nie wypełniała obowiązków stosownie do art. 14 ust.
3 akapit czwarty rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do jednej lub więcej odmian
należących do tego samego posiadacza, odpowiedzialność za wynagrodzenie posiadaczowi
dalszych szkód, na podstawie art. 94 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, obejmuje co najmniej
kwotę ryczałtową obliczoną na podstawie czterokrotnej średniej kwoty pobieranej za
licencjonowaną produkcję analogicznej ilości materiału rozmnożeniowego chronionych odmian
danych gatunków na danym obszarze, z zastrzeżeniem odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek
większej szkody.
Artykuł 19
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Pastwach
Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 1995 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
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Członek Komisji

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w
papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
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1.5 Rozporządzenie Rady (WE) NR 2470/96 z dnia 17 grudnia 1996 r.
przewidujące przedłużenie okresu ochrony wspólnotowym prawem
dotyczącym odmian roślin w odniesieniu do ziemniaków
(Dz.U.UE L z dnia 24 grudnia 1996 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin(1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
wiadomo, iż trudności techniczne w hodowli ziemniaka wymagają ponoszenia wydatków
na prace badawcze w długim okresie w porównaniu z przeważającą większością innych
upraw rolnych; ponadto doświadczenie rynkowe pokazuje, że nowa odmiana ziemniaka
ujawnia swoją wartość rynkową dopiero po długim okresie w porównaniu z gatunkami
roślin uprawnych także wymagających długookresowych prac badawczych; z tych
powodów należyte pokrycie kosztów prac badawczych jest możliwe dopiero na późnym
etapie ochrony w porównaniu z innymi uprawami rolnymi;
w celu stworzenia sytuacji prawnej sprzyjającej osiągnięciu takiego należytego
refundowania najbardziej właściwym środkiem jest wydłużenie początkowego okresu
ochrony wspólnotowym prawem dotyczącym odmian roślin w odniesieniu do
ziemniaków o następne pięć lat;
takie wydłużenie okresu ochrony powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do
wszystkich pozostających w mocy wspólnotowych praw dotyczących odmian roślin,
które zostały przyznane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia lub które
będą przyznane, chyba że takich praw należycie zrzeknie się ich posiadacz lub które
ustaną wskutek decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
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Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L
258 z 28.10.1995, str. 3).
(1)

wydłużenie okresu ochronnego powinno ulec skróceniu, jeżeli krajowe prawo ochrony
własności lub prawa odnoszące się do tej samej odmiany obowiązują lub obowiązywały
w Państwach Członkowskich przed przyznaniem wspólnotowego prawa dotyczącego
odmian roślin oraz, odpowiednio, już pozwalały hodowcy na korzystanie z tej odmiany;
porównywalna zasada została ustanowiona w przepisach przejściowych art. 116
rozporządzenia (WE) nr 2100/94,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1. Czas trwania wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin, przewidziany w art. 19 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do odmian ziemniaka, zostaje przedłużony o
następne pięć lat bez uszczerbku dla przepisów art. 116 ust. 4 tiret czwarte wymienionego
rozporządzenia.
2. W przypadku odmian, w odniesieniu do których zostały przyznane krajowe prawa dotyczące
odmian roślin przed udzieleniem wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin, lecz do
których nie ma zastosowania art. 116 ust. 4 tiret czwarte wymienionego rozporządzenia,
przedłużenie określone w ust. 1 skraca się o najdłuższy okres liczony w pełnych latach, w ciągu
którego pozostawało w mocy jakiekolwiek krajowe prawo ochrony własności lub prawa
przyznane w Państwie Członkowskim w odniesieniu do tej samej odmiany przed przyznaniem
wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
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Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1996 r.
W imieniu Rady
I. YATES
Przewodniczący
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2. Polskie regulacje prawne dot. ochrony
prawnej roślin

2.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej
odmian roślin (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w
papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy ochrony prawnej odmian roślin, a w
szczególności:
1) tryb oraz sposób przyznawania i pozbawiania prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i
wyprowadzonej przez hodowcę odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej;
2) zakres ochrony tego prawa.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy określenie:
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1) odmiana - oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej najniższego
znanego stopnia, która niezależnie od tego, czy w pełni odpowiada warunkom przyznania
wyłącznego prawa:
a) jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z określonego genotypu lub
kombinacji genotypów,
b) jest odróżnialna od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z
przejawianych właściwości,
c) pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu;
2) odmiana mieszańcowa - oznacza odmianę, której materiał siewny jest wytwarzany każdorazowo
przez krzyżowanie określonych zbiorowości roślin, zgodnie z podanym przez hodowcę tej odmiany
sposobem i kolejnością;
3) składnik odmiany mieszańcowej - oznacza odmianę lub linię rośliny wykorzystywaną w procesie
wytwarzania odmiany mieszańcowej;
4) odmiana chroniona - oznacza odmianę, do której hodowca posiada prawo do ochrony i zarobkowego
korzystania;
5) hodowla roślin - oznacza działalność zmierzającą do wytworzenia i zachowania odmian;
6) zachowanie odmiany - oznacza działalność zmierzającą do wytworzenia materiału siewnego tej
odmiany, który zapewni jej charakterystyczne właściwości, wyrównanie i trwałość;
7) hodowca - oznacza osobę, która:
a) wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę albo
b) jest lub była pracodawcą osoby, o której mowa w lit. a, albo zawarła umowę, w ramach której
inna strona tej umowy wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę, albo
c) jest następcą prawnym osób, o których mowa w lit. a i b;
8) materiał siewny - oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia,
okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii;
9) materiał ze zbioru - oznacza rośliny lub ich części uzyskane z uprawy określonej odmiany
nieprzeznaczone do stosowania jako materiał siewny;
10) badanie odmiany - oznacza badanie odrębności, wyrównania i trwałości oraz ocenę odmiany w celu
przyznania hodowcy wyłącznego prawa do tej odmiany;
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11) państwa stowarzyszone - oznacza państwa będące członkami Międzynarodowego Związku Ochrony
Nowych Odmian Roślin (UPOV);
12) państwa członkowskie - oznacza państwa będące członkami Unii Europejskiej;
13) (uchylony);
14) przygotowanie do rozmnażania - oznacza czyszczenie, suszenie, kalibrowanie, zaprawianie lub
otoczkowanie materiału siewnego lub materiału ze zbioru;
15) przetwórca - oznacza przedsiębiorcę zajmującego się świadczeniem usług w zakresie przygotowania
do rozmnażania materiału siewnego lub materiału ze zbioru na materiał siewny;
16) wyłączne prawo - oznacza prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej.

Rozdział 2
Wyłączne prawo hodowcy
do odmiany

2. Przepis ust. 1 pkt 7 lit. a nie dotyczy osób, które
wyhodowały albo odkryły i wyprowadziły odmianę na
podstawie umowy o pracę albo innej umowy, chyba że
umowy te stanowią inaczej.
3. Osoby, które wspólnie wyhodowały albo odkryły i
wyprowadziły odmianę, oraz ich następcy prawni, a także
następcy prawni osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lit. b,

wykonują łącznie uprawnienia hodowcy.

Art. 3. Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy
ustawy stanowią inaczej.
Art. 4. 1. Hodowca może ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa,
jeżeli odmiana jest odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa, a jej nazwa
odpowiada wymaganiom, o których mowa w art. 9 ust. 1.
2. O przyznanie wyłącznego prawa może ubiegać się również osoba, która nabyła od hodowcy, na
podstawie pisemnej umowy, prawa do wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez niego
odmiany.
3. Wyłączne prawo przyznaje dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
4. Wyłączne prawo dotyczy odmian wszystkich rodzajów i gatunków roślin.
5. Wyłączne prawo jest dziedziczne oraz zbywalne w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.
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6. Wyłącznego prawa nie przyznaje się, jeżeli odmiana została zgłoszona do ochrony albo jest
chroniona przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Art. 4a. Osoba, która wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę
w ramach umowy o pracę albo na podstawie innej umowy zawartej z
hodowcą, ma prawo do wynagrodzenia za wszelkie zarobkowe korzystanie
z odmiany, chyba że umowa zawarta z hodowcą stanowi inaczej.
Art. 5. 1. Odmianę uznaje się za odrębną, jeżeli w dniu złożenia wniosku o
przyznanie wyłącznego prawa różni się ona w sposób wyraźny co najmniej
jedną właściwością od innej odmiany powszechnie znanej
2. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem",
udostępnia hodowcy, na jego wniosek, pisemne informacje dotyczące właściwości odmiany, które będą
brane pod uwagę przy ocenie jej odrębności.
3. Odmianę uznaje się za powszechnie znaną, jeżeli:
1) został złożony wniosek o przyznanie wyłącznego prawa lub wniosek o wpis do rejestru odmian w
Rzeczypospolitej Polskiej, w innym państwie członkowskim, stowarzyszonym lub trzecim;
2) jest chroniona lub wpisana do rejestru odmian w Rzeczypospolitej Polskiej, w innym państwie
członkowskim, stowarzyszonym lub trzecim;
3) jej materiał siewny lub materiał ze zbioru został wprowadzony do obrotu;
4) jej opis został umieszczony w publikacji wydawanej w państwie członkowskim, stowarzyszonym lub
trzecim;
5) jej materiał siewny znajduje się w powszechnie dostępnych kolekcjach odmian.

Art. 6. Odmianę uznaje się za wyrównaną, jeżeli, przy uwzględnieniu
sposobu rozmnażania właściwego dla tej odmiany, jest ona wystarczająco
jednolita pod względem właściwości branych pod uwagę przy badaniach
odrębności, jak również innych właściwości użytych do opisu tej odmiany.
Art. 7. Odmianę uznaje się za trwałą, jeżeli jej charakterystyczne
właściwości uwzględnione przy badaniu jej odrębności, jak również inne
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właściwości użyte do opisu tej odmiany nie zmieniają się po jej
rozmnożeniu.
Art. 8. 1. Odmianę uważa się za nową, jeżeli przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie wyłącznego prawa jej hodowca nie sprzedał albo w inny
sposób nie udostępnił do wykorzystania, w celach handlowych, materiału
siewnego lub materiału ze zbioru albo nie wyraził na to pisemnej zgody:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) w pozostałych państwach:
a) przez okres dłuższy niż sześć lat - w przypadku drzew i winorośli,
b) przez okres dłuższy niż cztery lata - w przypadku pozostałych odmian
- licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa.
2. Odmianę również uważa się za nową, jeżeli hodowca przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
wyłącznego prawa:
1) sprzedał albo w inny sposób udostępnił:
a) materiał siewny odmiany podmiotom podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do
spraw rolnictwa, które w ramach swojej działalności statutowej prowadzą badania odmian, lub
b) części roślin wytworzone w wyniku prac hodowlanych, rozmnożeniowych lub doświadczalnych,
które nie są materiałem siewnym,
c) materiał siewny odmiany na międzynarodową wystawę organizowaną zgodnie z Konwencją z dnia
22 listopada 1928 r. o wystawach międzynarodowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 14, poz. 76 oraz z 1968
r. Nr 42, poz. 293);
2) udostępnił materiał siewny odmiany podmiotom w celu kontynuacji hodowli lub do przeprowadzenia
badań, lub do doświadczeń, pod warunkiem że uzyskany z tego materiału materiał siewny pozostanie
własnością tego hodowcy.
3. Składniki odmiany mieszańcowej uważa się za nowe, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
wyłącznego prawa wytworzony z nich materiał siewny odmiany mieszańcowej nie został przez hodowcę
sprzedany lub w inny sposób udostępniony w celach handlowych:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres dłuższy niż jeden rok,
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2) w pozostałych państwach - przez okres dłuższy niż cztery lata
- licząc do dnia złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa.

Art. 9. 1. Nazwa odmiany nie może:
1) być taka sama jak nazwy lub podobna do nazw odmian występujących na terytorium państw
członkowskich, stowarzyszonych lub trzecich, które są lub były nadane odmianom należącym do tego
samego lub innych gatunków tego rodzaju, jak również nazw odmian chronionych wyłącznym
prawem lub wpisanych do odpowiednich rejestrów odmian, chyba że odmiana nie jest już chroniona
lub nie znajduje się w obrocie, a jej nazwa nie była powszechnie znana;
2) budzić powszechnego sprzeciwu;
3) wprowadzać w błąd co do hodowcy, jej właściwości lub wartości użytkowych;
4) być tożsama lub podobna do innych określeń używanych powszechnie w obrocie;
5) naruszać prawa osób trzecich do znaków towarowych;
6) zawierać wyrazów "odmiana" lub "odmiana mieszańcowa";
7) składać się z samych cyfr ani rozpoczynać się od cyfry.
2. Jeżeli nazwa odmiany jest nieodpowiednia, Centralny Ośrodek wyznacza hodowcy 14-dniowy termin
podania na piśmie propozycji innej nazwy.
3. Jeżeli odmiana jest chroniona wyłącznym prawem pod określoną nazwą w innym państwie
stowarzyszonym, to w Rzeczypospolitej Polskiej może być chroniona tylko pod tą samą nazwą.
4. Obowiązek stosowania nazwy odmiany dotyczy każdego, kto jej materiał siewny lub materiał ze zbioru
ocenia, oferuje do sprzedaży, zbywa, udostępnia, reklamuje lub udziela informacji dotyczących odmiany.
5. Nazwa odmiany podlega ochronie od dnia przyznania wyłącznego prawa, a w przypadku skreślenia jej
z księgi ochrony wyłącznego prawa - dopóki materiał siewny znajduje się w obrocie.

Art. 10. 1. Przyznanie wyłącznego prawa następuje na wniosek hodowcy
albo jego pełnomocnika.
2. Pełnomocnikiem hodowcy może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobości prawnej mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw członkowskich lub stowarzyszonych.
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3. Do czynności związanych z przyznaniem wyłącznego prawa hodowca mający miejsce zamieszkania
albo siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim lub państwem stowarzyszonym ustanawia
pełnomocnika.

Art. 11. 1. Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa składa się do
Centralnego Ośrodka.
2. Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby;
2) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie;
3) oznaczenie odmiany na etapie hodowli;
4) proponowaną nazwę odmiany;
5) wskazanie kraju wyhodowania albo odkrycia i wyprowadzenia odmiany;
6) oświadczenie hodowcy, że odmiana jest nowa zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 8;
7) oświadczenie hodowcy, że odmiana jest albo nie jest genetycznie modyfikowana;
8) informację o złożeniu wniosku o ochronę wyłącznego prawa w innych państwach.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) upoważnienie do reprezentowania hodowcy we wszystkich sprawach związanych z przyznaniem
wyłącznego prawa, jeżeli wniosek składa pełnomocnik hodowcy;
2) opis odmiany albo opis składników odmiany mieszańcowej (kwestionariusz techniczny);
3) (uchylony);
4) kopię dowodu uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany;
5) oświadczenie hodowcy, czy zamierza korzystać w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa pierwszeństwa,
o którym mowa w art. 12 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie
wyłącznego prawa, wzór kwestionariusza technicznego, mając na względzie ujednolicenie postępowania
w sprawie przyznania wyłącznego prawa.
5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie mogą być udostępniane bez pisemnej zgody hodowcy.
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6. Jeżeli wnioski o przyznanie wyłącznego prawa do tej samej odmiany mają tę samą datę wpływu,
pierwszeństwo ma ten z wniosków, który wpłynął do Centralnego Ośrodka wcześniej, co potwierdza
nadany każdemu z wniosków numer wpływu.

Art. 12. 1. Hodowca, który złożył wniosek o przyznanie wyłącznego prawa
w państwie stowarzyszonym, może ubiegać się, w okresie dwunastu
miesięcy od dnia jego złożenia, o przyznanie w Rzeczypospolitej Polskiej
wyłącznego prawa oraz o uznanie jego pierwszeństwa do odmiany,
zwanego dalej "prawem pierwszeństwa".
2. Hodowca, który złożył w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o przyznanie wyłącznego prawa wraz z
prawem pierwszeństwa, dostarcza, z zastrzeżeniem ust. 4, w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia tego
wniosku, kopię wniosku złożonego w państwie stowarzyszonym wraz z kopią dokumentów dołączonych
do tego wniosku.
3. Wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie rozpatruje się w zakresie prawa pierwszeństwa, jeżeli hodowca
nie dostarczył w terminie kopii wniosku wraz z kopią dokumentów do niego dołączonych złożonych w
państwie stowarzyszonym.
4. Jeżeli złożony w państwie stowarzyszonym wniosek o przyznanie wyłącznego prawa został wycofany
przez hodowcę albo nie został pozytywnie rozpatrzony przez właściwy organ, hodowca jest obowiązany
poinformować o tym pisemnie Centralny Ośrodek w terminie trzech miesięcy od dnia wycofania wniosku
albo otrzymania decyzji o odmowie przyznania wyłącznego prawa.

Art. 13. 1. Centralny Ośrodek ogłasza co dwa miesiące, w wydawanej przez
siebie publikacji, zwanej dalej "diariuszem", informacje dotyczące
złożonych wniosków o przyznanie wyłącznego prawa i spełniających
wymagania, o których mowa w art. 11, zawierające:
1)imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby;
2) nazwę rodzaju lub gatunku odmiany w języku polskim i po łacinie;
3) proponowaną we wniosku nazwę odmiany;
4) datę złożenia wniosku;
5) numer kolejny wniosku;
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6) dane o:
a) wycofanych wnioskach o przyznanie wyłącznego prawa,
b) wydanych decyzjach w sprawie:
- przyznania wyłącznego prawa,
- odmowy przyznania wyłącznego prawa,
- pozbawienia wyłącznego prawa,
- stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania wyłącznego prawa,
c) zmianach hodowców i ich pełnomocników,
d) rozstrzygnięciach odwołań od decyzji dyrektora Centralnego Ośrodka.
2. Centralny Ośrodek udostępnia hodowcom do wglądu, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5, dokumentację
dołączoną do wniosku o przyznanie wyłącznego prawa oraz dokumentację dotyczącą badań odrębności,
wyrównania i trwałości, o których mowa w art. 15 ust.1.

Art. 14. 1. Hodowca, który złożył wniosek o przyznanie wyłącznego prawa,
wykonuje tymczasowe wyłączne prawo od dnia opublikowania w diariuszu
informacji dotyczących złożonego wniosku.
2. Przepisy dotyczące wyłącznego prawa stosuje się odpowiednio do tymczasowego wyłącznego prawa.
3. Tymczasowe wyłączne prawo wygasa z dniem uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu lub odmowie
przyznania wyłącznego prawa.

Art. 15. 1. Przed przyznaniem wyłącznego prawa Centralny Ośrodek
przeprowadza badania odrębności, wyrównania i trwałości, zwane dalej
"badaniami OWT", chyba że uznał za wystarczające wyniki badań
przeprowadzonych przez jednostkę zajmującą się urzędowymi badaniami
w innym państwie stowarzyszonym.
2. Badania OWT są prowadzone zgodnie z metodyką badania ustaloną dla danego gatunku przez okres
niezbędny do dokonania oceny, czy odmiana jest odrębna, wyrównana i trwała.
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3. Przed rozpoczęciem badań OWT Centralny Ośrodek zawiadamia pisemnie hodowcę o terminie
rozpoczęcia i przewidywanym terminie zakończenia badań.
4. Hodowca jest obowiązany dostarczyć nieodpłatnie do Centralnego Ośrodka materiał siewny w celu
przeprowadzenia badań OWT.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, niezbędną do przeprowadzenia
badań OWT ilość materiału siewnego oraz terminy, w jakich materiał ten należy dostarczyć do
Centralnego Ośrodka, biorąc pod uwagę biologiczne właściwości danego gatunku rośliny.
6. (uchylony).

Art. 16. 1. Hodowca w czasie trwania badań OWT jest obowiązany:
1) umożliwić Centralnemu Ośrodkowi:
a) przeprowadzenie kontroli zachowania odmiany,
b) wgląd do dokumentów dotyczących zachowania odmiany;
2) udzielić, na wniosek Centralnego Ośrodka, pisemnych wyjaśnień i informacji niezbędnych do
przeprowadzenia badań OWT.
2. Hodowcy umożliwia się zapoznanie się z przebiegiem oraz wynikami badań OWT jego odmiany, a
po wydaniu decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa hodowca otrzymuje raport końcowy z badań OWT.

Art. 17. 1. Jeżeli Centralny Ośrodek nie prowadzi badań OWT dotyczących
danego gatunku, może:
1) zlecić przeprowadzenie tych badań lub ich części innemu podmiotowi albo
2) uznać wyniki tych badań wykonanych za granicą
- na koszt hodowcy, o ile wyrazi on pisemną zgodę.
2. Centralny Ośrodek przed zleceniem wykonania badań OWT albo przed uznaniem wyników badań
OWT przekazuje hodowcy, na piśmie, informację o wysokości kosztów związanych z tymi badaniami.
3. (uchylony).
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Art. 18. 1. Każdy może zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora
Centralnego Ośrodka w sprawie przyznania wyłącznego prawa, jeżeli
posiada dokumenty lub informacje potwierdzające, że:
1) odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub
2) hodowca nie jest uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie wyłącznego prawa.
2. Centralny Ośrodek, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia zastrzeżeń dotyczących wyłącznego
prawa, pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia o ich uwzględnieniu lub odmowie ich
uwzględnienia.
3. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera uzasadnienie wskazujące przyczyny
uwzględnienia albo nieuwzględnienia zastrzeżeń dotyczących wyłącznego prawa.
4. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i złożenia wniosku o
przyznanie wyłącznego prawa przez uprawnionego hodowcę uznaje się wyniki przeprowadzonych badań
OWT dotyczące danej odmiany.

Art. 19. 1. Za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa, badanie
OWT oraz przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa Centralny
Ośrodek pobiera opłaty.
2. Opłaty za badania OWT nie pobiera się, jeżeli hodowca poniósł koszty, o których mowa w art. 17 ust.
1.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, sposób oraz
termin ich uiszczenia, mając na względzie koszty związane z prowadzeniem badań i przyznaniem
wyłącznego prawa.

Art. 20. 1. Po przeprowadzeniu badań OWT dyrektor Centralnego Ośrodka
wydaje decyzję w sprawie przyznania wyłącznego prawa.
2. Jeżeli odmianę wspólnie wytworzyło lub odkryło i wyprowadziło dwóch lub więcej hodowców,
wyłączne prawo przyznaje się im łącznie.
3. Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji, przyznania wyłącznego prawa, jeżeli:
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1) odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1, lub
2) hodowca, który ubiega się o przyznanie wyłącznego prawa:
a) nie dostarczył materiału siewnego do Centralnego Ośrodka w celu przeprowadzenia badań OWT
w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 lub
b) nie uiścił należnych opłat za badania OWT.
4. Od decyzji w sprawie przyznania wyłącznego prawa przysługuje odwołanie do ministra właściwego do
spraw rolnictwa.

Art. 21. Wyłączne prawo obejmuje:
1) wytwarzanie lub rozmnażanie,
2) przygotowanie do rozmnażania,
3) oferowanie do sprzedaży,
4) sprzedaż lub inne formy zbywania,
5) eksport,
6) import,
7) przechowywanie
- materiału siewnego odmiany chronionej.

Art. 22. 1. Wyłączne prawo obejmuje również:
1) materiał ze zbioru lub produkty wytworzone bezpośrednio z tego materiału, jeżeli hodowca nie miał
możliwości wykonywania wyłącznego prawa w odniesieniu do materiału siewnego odmiany
chronionej;
2) materiał siewny roślin ozdobnych i sadowniczych, jeżeli jest on ponownie używany w celach
zarobkowych jako:
a) materiał rozmnożeniowy do produkcji roślin ozdobnych albo
b) kwiat cięty, albo
c) materiał siewny drzew, krzewów i bylin;
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3) odmiany:
a) pochodne, odkryte lub wytworzone z chronionej odmiany macierzystej niebędącej odmianą
pochodną,
b) które nie różnią się wyraźnie od odmiany chronionej,
c) w przypadku których wytworzenie materiału siewnego wymaga powtarzalnego używania odmiany
chronionej wyłącznym prawem.
2. Odmianę uznaje się za pochodną od odmiany macierzystej, jeżeli jest ona odrębna od odmiany
macierzystej oraz jeżeli:
1) pochodzi z odmiany macierzystej lub z innej odmiany pochodnej od tej samej odmiany macierzystej i
zachowuje właściwości wynikające z genotypu lub kombinacji genotypów odmiany macierzystej;
2) jej właściwości są zgodne z istotnymi właściwościami odmiany macierzystej wynikającymi z jej
genotypu bądź kombinacji genotypów, z wyjątkiem różnic, które wynikają ze stosowania metod
hodowlanych polegających na:
a) selekcji naturalnych bądź indukowanych mutantów,
b) selekcji nowych form w odmianach macierzystych,
c) stosowaniu krzyżowań wstecznych,
d) inżynierii genetycznej.
3. Przepisów ust. 1 i art. 21 nie stosuje się do materiału siewnego i materiału ze zbioru
przeznaczonego:
1) na własne niezarobkowe potrzeby;
2) do celów doświadczalnych;
3) do tworzenia nowych odmian, z wyjątkiem odmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli odmiany te
są wykorzystywane w celach zarobkowych.
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Art. 23. 1. Posiadacz gruntów rolnych może, za opłatą uiszczaną na rzecz
hodowcy, używać materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany
chronionej wyłącznym prawem, jeżeli materiał ten uzyskał w posiadanym
gospodarstwie rolnym i użyje go na terenie tego gospodarstwa rolnego, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Prawo do używania materiału ze zbioru jako materiału, o którym mowa w ust. 1:
1) dotyczy materiału siewnego następujących roślin:
a) bobiku,
b) grochu siewnego,
c) jęczmienia,
d) kukurydzy,
e) lnu zwyczajnego (oleistego),
f) lucerny siewnej,
g) łubinu wąskolistnego,
h) łubinu żółtego,
i) owsa,
j) pszenicy twardej,
k) pszenicy zwyczajnej,
l) pszenżyta,
m) rzepaku,
n) rzepiku,
o) wyki siewnej,
p) żyta,
q) ziemniaka;
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2) nie dotyczy odmian mieszańcowych i odmian powstałych ze swobodnego krzyżowania się linii
gatunków obcopylnych (odmian syntetycznych).

3. Bez uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1, materiału ze zbioru jako
materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem mogą
używać posiadacze gruntów rolnych o powierzchni:
1)

do 10 ha

2)

do 25 ha

- w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem będącej odmianą roślin, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. q;
- w przypadku odmiany chronionej wyłącznym prawem będącej odmianą roślin, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-p.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, sposób oraz termin jej uiszczenia są ustalane w umowie
zawartej między:
1) hodowcą a posiadaczem gruntów rolnych albo
2) hodowcą a organizacją reprezentującą posiadaczy gruntów rolnych, albo
3) organizacją hodowców a posiadaczem gruntów rolnych, albo
4) organizacją hodowców a organizacją reprezentującą posiadaczy gruntów rolnych
- z tym że wysokość opłaty nie powinna przekraczać wysokości opłaty licencyjnej za daną kategorię
materiału siewnego, ustalonej przez hodowcę tego materiału.
5. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 4, nie została zawarta, to opłata uiszczana na rzecz hodowcy:
1) wynosi 50 % opłaty licencyjnej za daną kategorię materiału siewnego, ustalonej w danym roku przez
hodowcę tego materiału;
2) powinna być uiszczona w terminie 30 dni od dnia wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem.
6. Jeżeli posiadacz gruntów rolnych nie uiszcza opłaty, o której mowa w ust. 1, hodowca może żądać od
niego zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.";
7. Organizacja hodowców może pobierać opłatę, o której mowa w ust. 1, na rzecz hodowcy, który jest jej
członkiem, po zawarciu umowy z tym hodowcą.
8. Umowa, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
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2) czas trwania umowy;
3) upoważnienie do pobierania przez organizację hodowców opłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz
hodowcy;
4) wskazanie odmian roślin, do których hodowcy przysługuje wyłączne prawo, za które ma być
pobierana przez organizację hodowców opłata, o której mowa w ust. 1, na rzecz hodowcy;
5) sposób i termin rozliczenia pobranej przez organizację hodowców opłaty, o której mowa w ust. 1, na
rzecz hodowcy.

Art. 23a. 1. Posiadacz gruntów rolnych, z wyłączeniem posiadacza
gruntów rolnych określonego w art. 23 ust. 3, albo organizacja
reprezentująca posiadaczy gruntów rolnych przekazuje hodowcom albo
organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemną informację dotyczącą
wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1,
jako materiału siewnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby hodowcy;
2) wskazanie:
a) odmiany lub odmian, w odniesieniu do których hodowca albo organizacja hodowców wnioskują o
udzielenie informacji,
b) wysokości opłaty licencyjnej dla poszczególnych odmian roślin, o których mowa w lit. a.
3. Sposób oraz zakres udzielania informacji, o której mowa w ust. 1, są ustalane w umowie określonej w
art. 23 ust. 4.
4. Jeżeli umowa określona w art. 23 ust. 4 nie została zawarta, informacja, o której mowa w ust. 1,
zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby posiadacza gruntów
rolnych;
2) dane umożliwiające identyfikację działek rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadacza gruntów rolnych;
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3) oświadczenie posiadacza gruntów rolnych o wykorzystaniu bądź niewykorzystaniu materiału ze
zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, jako materiału siewnego wraz z podaniem nazw
odmian, w stosunku do których wyłączne prawo posiada hodowca;
4) wskazanie ilości materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, wykorzystanego jako
materiał siewny, oraz wielkości powierzchni gruntów rolnych, na której materiał ten został użyty;
5) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby przetwórcy, który
wykonał dla posiadacza gruntów rolnych usługę przygotowania do rozmnażania materiału ze zbioru,
o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, na materiał siewny;
6) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, od którego
posiadacz gruntów rolnych nabył kwalifikowany materiał siewny odmiany lub odmian, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, wraz ze wskazaniem ilości tego materiału.
5. Przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 w zakresie obowiązku udzielania hodowcy lub
organizacji hodowców pisemnej informacji stosuje się do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, jeżeli dysponuje ona takimi informacjami.

Art. 23b. 1. Przetwórca albo organizacja przetwórców przekazuje
hodowcy albo organizacji hodowców, na ich wniosek, pisemną informację
dotyczącą usługi przygotowania do rozmnażania materiału ze zbioru, o
którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, na materiał siewny, wykonanej dla
posiadacza gruntów rolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 23a ust. 2.
3. Sposób oraz zakres udzielania informacji, o której mowa w ust. 1, są ustalane w umowie zawartej
między przetwórcą albo organizacją przetwórców a hodowcą albo organizacją hodowców.
4. Jeżeli umowa określona w ust. 3 nie została zawarta, informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby przetwórcy;
2) oświadczenie przetwórcy o wykonaniu usługi przygotowania do rozmnażania materiału ze zbioru, o
którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, na materiał siewny - w odniesieniu do odmiany lub odmian, do
których hodowcy przysługuje wyłączne prawo, wraz ze wskazaniem daty wykonania tej usługi;
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3) wskazanie ilości materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, co do której przetwórca
wykonał usługę przygotowania do rozmnażania na materiał siewny, oraz ilości uzyskanego w ten
sposób materiału siewnego;
4) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby posiadacza gruntów
rolnych, dla którego przetwórca wykonał usługę przygotowania do rozmnażania materiału ze zbioru,
o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, na materiał siewny.

Art. 23c. 1. Hodowcy albo organizacji hodowców przysługuje prawo
kontroli zgodności uzyskanych informacji, o których mowa w art. 23a ust.
1 i art. 23b ust. 1, ze stanem faktycznym.
2. Sposób oraz zakres przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, są ustalane w umowie zawartej
między hodowcą albo organizacją hodowców a:
1) posiadaczem gruntów rolnych;
2) organizacją reprezentującą posiadaczy gruntów rolnych;
3) przetwórcą;
4) organizacją przetwórców.
3. Jeżeli umowa określona w ust. 2 nie została zawarta, kontrolę przeprowadza hodowca albo organizacja
hodowców, albo osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa przez hodowcę albo organizację
hodowców.
4. W celu przeprowadzenia kontroli:
1) posiadacz gruntów rolnych:
a) udostępnia, na żądanie przeprowadzającego kontrolę, dokumenty potwierdzające zgodność
informacji przekazanych hodowcy zgodnie z art. 23a ust. 1 ze stanem faktycznym,
b) jest obowiązany umożliwić przeprowadzającemu kontrolę wstęp na grunty rolne, do budynków
gospodarczych, pomieszczeń gospodarczych oraz innych obiektów o przeznaczeniu
gospodarczym, a także do środków transportu;
2) przetwórca:
a) udostępnia, na żądanie przeprowadzającego kontrolę, dokumenty:
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- dotyczące wykonanych przez niego usług przygotowania do rozmnażania materiału ze zbioru, o
którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, na materiał siewny,
- zawierające wskazanie ilości materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, co do
której przetwórca wykonał usługę przygotowania do rozmnażania na materiał siewny, oraz
ilości uzyskanego w ten sposób materiału siewnego,
b) jest obowiązany umożliwić przeprowadzającemu kontrolę wstęp do pomieszczeń i urządzeń
przetwórczych lub magazynowych.
5. Z przeprowadzonej kontroli przeprowadzający kontrolę sporządza protokół.
6. Protokół podpisują przeprowadzający kontrolę oraz posiadacz gruntów rolnych albo przetwórca.
7. W przypadku odmowy albo braku możliwości podpisania protokołu przez posiadacza gruntów rolnych
albo przetwórcę protokół podpisuje przeprowadzający kontrolę i dokonuje w protokole adnotacji o tej
odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpisanie protokołu.

Art. 24. Po przyznaniu wyłącznego prawa hodowca jest obowiązany:
1) zachowywać odmianę;
2) dostarczać Centralnemu Ośrodkowi bezpłatnie materiał siewny odmiany, jak również materiał siewny
składników używanych do wytwarzania odmiany, w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia
badań OWT;
3) udzielać, na wniosek Centralnego Ośrodka, informacji i wyjaśnień dotyczących odmiany;
4) umożliwiać Centralnemu Ośrodkowi wgląd do dokumentacji dotyczącej odmiany.

Art. 25. Każdy, kto korzysta z materiału siewnego odmiany chronionej
wyłącznym prawem, jest obowiązany, na wniosek hodowcy posiadającego
wyłączne prawo do tej odmiany, udzielać mu pisemnych informacji
dotyczących ilości materiału siewnego odmiany chronionej oraz uiścić na
rzecz hodowcy opłatę w wysokości opłaty licencyjnej za korzystanie z
wyłącznego prawa do danej odmiany.
Art. 26. 1. Jeżeli nastąpiła zmiana hodowcy, nowy hodowca jest
obowiązany powiadomić o tym pisemnie Centralny Ośrodek w terminie 30
dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana.
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2. Hodowca, o którym mowa w ust. 1, dołącza kopię dokumentów potwierdzających jego prawo do
odmiany.

Art. 27. 1. Wyłączne prawo obowiązuje od dnia wydania decyzji o jego
przyznaniu i trwa:
1) 30 lat - w przypadku odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka;
2) 25 lat - w przypadku pozostałych odmian.
2. Jeżeli hodowca odmiany chronionej wyłącznym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej uzyska
wspólnotowe wyłączne prawo do tej odmiany, to w okresie wykonywania tego prawa nie może
wykonywać wyłącznego prawa uzyskanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 28. 1. Wyłączne prawo, z zastrzeżeniem ust. 2, wygasa, jeżeli:
1) materiał siewny,
2) materiał ze zbioru,
3) produkty bezpośrednio wytworzone z materiału ze zbioru,
4) odmiany, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3
- zostaną przez hodowcę lub za jego pisemną zgodą sprzedane lub zbyte w inny sposób.
2. Wyłączne prawo nie wygasa, jeżeli nabywca materiału siewnego:
1) użyje go do ponownego rozmnożenia;
2) wyeksportuje go do państwa, które nie zapewnia ochrony wyłącznego prawa do odmiany danego
gatunku roślin, chyba że materiał ze zbioru będzie wykorzystany do celów konsumpcyjnych w tym
państwie.

Art. 29. 1. Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, pozbawia
hodowcę wyłącznego prawa:
1) na jego wniosek;
2) jeżeli odmiana nie spełnia wymagań dotyczących wyrównania lub trwałości;
3) jeżeli hodowca:
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a) nie zachowuje odmiany,
b) zalega ponad 6 miesięcy z uiszczaniem opłat, o których mowa w art. 19 ust. 1,
c) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli zachowania odmiany i sprawdzenie dokumentacji
dotyczącej zachowania odmiany,
d) nie udziela informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badań OWT,
e) nie dostarczył bezpłatnie materiału siewnego w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań
OWT,
f) nie nadał odmianie nowej nazwy, w przypadku gdy nazwa odmiany wpisanej do księgi ochrony
wyłącznego prawa, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie spełnia wymagań wymienionych w art. 9
ust. 1.
2. Od decyzji w sprawie pozbawienia hodowcy wyłącznego prawa przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 30. 1. Hodowca posiadający wyłączne prawo może, w drodze umowy
licencyjnej, udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z
wyłącznego prawa.
2. Umowa licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wyłącznego prawa (licencja ograniczona); jeżeli
w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wyłącznego prawa, licencjobiorca ma prawo
korzystania z wyłącznego prawa w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna).
4. Jeżeli w umowie licencyjnej nie zastrzeżono wyłączności korzystania z wyłącznego prawa, udzielenie
licencji jednemu podmiotowi nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym podmiotom, a także
jednoczesnego korzystania z wyłącznego prawa przez hodowcę (licencja niewyłączna).
5. Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencji) tylko za zgodą hodowcy, wyrażoną w
formie pisemnej; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

Art. 31. 1. Jeżeli hodowca posiadający wyłączne prawo do danej odmiany
nie wprowadza jej materiału siewnego lub materiału ze zbioru do obrotu,
a wymaga tego ważny interes gospodarczy, minister właściwy do spraw
rolnictwa może udzielić, w drodze decyzji, licencji przymusowej innemu
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podmiotowi, chyba że hodowca nie wprowadził do obrotu materiału
siewnego lub materiału ze zbioru wskutek działania siły wyższej.
2. Licencja przymusowa może być również udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że:
1) ubiegał się o uzyskanie licencji od hodowcy, który nie wprowadza materiału siewnego danej odmiany
do obrotu, lub
2) zaproponowana przez hodowcę opłata licencyjna jest nieproporcjonalna do wartości materiału
siewnego, lub
3) zaproponowana przez hodowcę ilość materiału siewnego jest niewystarczająca do rozmnożenia danej
odmiany w celu wprowadzenia jej do obrotu.
3. Licencji przymusowej udziela się na wniosek zainteresowanego.
4. Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną.

Art. 32. 1. Wniosek o udzielenie licencji przymusowej składa się do
ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem dyrektora
Centralnego Ośrodka.
2. Dyrektor Centralnego Ośrodka przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią o
konieczności wprowadzenia do obrotu określonej ilości materiału siewnego lub materiału ze zbioru.
3. Wniosek o udzielenie licencji przymusowej zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres
siedziby;
2) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, oraz jego adres i miejsce
zamieszkania albo adres siedziby;
3) określenie gatunku w języku polskim i po łacinie oraz nazwę odmiany, o którą ubiega się
wnioskodawca;
4) określenie proponowanej ilości materiału siewnego odmiany potrzebnej do rozmnażania;
5) określenie proponowanego okresu ważności licencji;
6) określenie proponowanej wysokości wynagrodzenia dla hodowcy;
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7) wskazanie ważnego interesu gospodarczego.
4. Do wniosku o udzielenie licencji przymusowej dołącza się oświadczenie o posiadanych środkach
trwałych i wyposażeniu służącym do rozmnożenia odmiany wraz z ich opisem.

Art. 33. Licencja przymusowa zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę osoby, która otrzymała licencję przymusową, oraz jej adres i miejsce
zamieszkania albo adres siedziby;
2) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby;
3) określenie gatunku w języku polskim i po łacinie oraz nazwę odmiany;
4) określenie okresu ważności licencji;
5) określenie wysokości wynagrodzenia dla hodowcy;
6) określenie ilości materiału siewnego potrzebnej do rozmnożenia odmiany w celu wprowadzenia jej
do obrotu.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia pisemnie
dyrektora Centralnego Ośrodka o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia
licencji przymusowej.
2. Centralny Ośrodek publikuje w diariuszu informacje o przyznanych licencjach przymusowych.
3. Hodowca, o którym mowa w art. 31 ust. 1, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
pisemnej informacji o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia licencji przymusowej, przekazać
licencjobiorcy materiał siewny w ilości niezbędnej do rozmnożenia danej odmiany w celu wprowadzenia
jej do obrotu.

Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa:
1) cofa licencję przymusową, jeżeli licencjobiorca nie wprowadził do obrotu materiału siewnego
odmiany objętej licencją przymusową w najbliższym sezonie wegetacyjnym po otrzymaniu licencji;

185

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

2) może cofnąć licencję przymusową na wniosek hodowcy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, jeżeli
hodowca ten wprowadził do obrotu materiał siewny lub materiał ze zbioru odmiany objętej licencją
przymusową.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się kopię dokumentów potwierdzających, że
hodowca wprowadził materiał siewny do obrotu.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może cofnąć licencję przymusową w przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, jeżeli od dnia wydania decyzji o przyznaniu licencji przymusowej upłynęło:

1)

2 lata - w przypadku odmian jednorocznych albo

2)

3 lata - w przypadku odmian dwuletnich, albo

3)

5 lat - w przypadku odmian wieloletnich.

Art. 36. 1. Centralny Ośrodek prowadzi księgę ochrony wyłącznego prawa,
zwaną dalej "księgą", oraz spis odmian, odnośnie do których złożono
wnioski o przyznanie wyłącznego prawa, zwany dalej "spisem".
2. Księga jest wykazem chronionych odmian i ich hodowców oraz licencjobiorców, którzy otrzymali
licencję przymusową.
3. Spis jest wykazem odmian zgłoszonych do ochrony wyłącznego prawa oraz hodowców, którym
przyznano tymczasowe wyłączne prawo.
4. Odmiana wpisana do spisu albo księgi otrzymuje numer, który składa się z kolejnego numeru w spisie
albo w księdze oraz wielkiej litery określającej daną grupę roślin.
5. Numer odmiany w spisie jest poprzedzony dodatkowo wielką literą T, która oznacza, że odmianie
przyznano tymczasowe wyłączne prawo.
6. Dla poszczególnych grup roślin ustala się następujące oznaczenia literowe:

R

rośliny rolnicze;

W
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rośliny warzywne;

s

rośliny sadownicze;

L

P

rośliny leśne;

rośliny pozostałe.

O

rośliny ozdobne;

7. W księdze wpisuje się:
1) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby;
2) nazwę gatunku w języku polskim i po łacinie oraz nazwę odmiany;
3) datę przyznania i ustania wyłącznego prawa;
4) oznaczenie kraju hodowcy;
5) informację wskazującą, czy odmiana jest genetycznie zmodyfikowana.
8. W spisie wpisuje się:
1) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres i miejsce zamieszkania albo adres siedziby;
2) nazwę gatunku w języku polskim i po łacinie oraz nazwę odmiany;
3) datę przyznania i ustania tymczasowego wyłącznego prawa;
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4) oznaczenie kraju hodowcy;
5) informację wskazującą, czy odmiana jest genetycznie zmodyfikowana.

Art. 36a. 1. Hodowca, którego wyłączne prawo zostało naruszone, może
żądać od osoby, która naruszyła to prawo:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili
jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji, a w razie zawinionego
naruszenia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej
niż jej trzykrotność;
4) wydania uzyskanych korzyści.

Rozdział 2a
Dochodzenie roszczeń w
postępowaniu cywilnym

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, hodowca
może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego
ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości
części albo całości orzeczenia sądu wydanego w
rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym
przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła wyłączne prawo, na jej wniosek i za zgodą hodowcy, w
przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz hodowcy, jeżeli
zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie
dotkliwe.
4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek hodowcy o bezprawnie wytworzonym
materiale siewnym lub materiale ze zbioru oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w
szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu hodowcy na poczet należnego
odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła
wyłączne prawo.
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Art. 36b. 1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie wyłącznego
prawa miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym
znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa
rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie,
wniosek mającego w tym interes prawny:
1) o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi roszczeń;
2) o zobowiązanie naruszającego wyłączne prawo do udzielenia informacji i udostępnienia określonej
przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 36a ust. 1;
3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla
roszczeń, określonych w art. 36a ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów
lub usług naruszających wyłączne prawo, jeżeli:
a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające wyłączne prawo, lub
b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających wyłączne prawo, lub
c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających wyłączne
prawo, lub
d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji,
wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających wyłączne prawo,
a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści
ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.
2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie
tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.
3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.
4. W uzasadnionych przypadkach sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.
5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje w terminie 7
dni.
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Rozdział 4
Przepisy przejściowe i
końcowe

6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art.
733, art. 742 i art. 744-746 Kodeksu postępowania
cywilnego.

Art. 37. Kto:
1) narusza wyłączne prawo do odmiany,

2) oznacza nazwą odmiany chronionej wyłącznym prawem
materiał siewny lub materiał ze zbioru innej lub nieznanej odmiany
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 37a. Kto:
Rozdział 3

1) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli zachowania
odmiany,

Przepisy karne

2) uniemożliwia wgląd do dokumentów dotyczących
zachowania odmiany,

3) nie dostarcza materiału siewnego odmiany Centralnemu
Ośrodkowi do badań OWT albo podmiotowi, któremu
przyznano licencję przymusową, albo dostarcza go w ilości niewystarczającej lub po ustalonym
terminie,
4) nie udziela w wymaganym terminie, na wniosek hodowcy, którego odmiana jest chroniona
wyłącznym prawem, albo organizacji hodowców informacji, o której mowa w art. 23a ust. 1 albo art.
23b ust. 1, lub udziela informacji fałszywej,
5) uniemożliwia hodowcy albo organizacji hodowców przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art.
23c ust. 1
- podlega karze grzywny.

Art. 37b. Orzekanie w sprawach określonych w art. 37a następuje w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 38. Licencje przymusowe wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
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Art. 39. Księga i spis, prowadzone na podstawie przepisów
dotychczasowych, z dniem wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio
księgą i spisem w rozumieniu ustawy.
Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

191

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

2.2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia
17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie
prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności,
wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa
(Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.
U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wysokość opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo
odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, zwanego dalej "wyłącznym
prawem", badanie odrębności, wyrównania i trwałości oraz przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa
jest określona w załączniku do rozporządzenia.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych, z podaniem tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, których opłata
dotyczy.
§ 2. Za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się badanie
odrębności, wyrównania i trwałości, opłatę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o terminie rozpoczęcia badań.
§ 3. 1. Opłaty za przyznanie wyłącznego prawa oraz za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania
wyłącznego prawa wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu wyłącznego
prawa.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej.2)
3. Wniesiona opłata za utrzymanie wyłącznego prawa za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi, jeżeli
odmiana została skreślona z księgi w pierwszym półroczu tego roku.
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1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie
(Dz. U. Nr 97, poz. 1061), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca
2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299).
2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz.
305).
ZAŁĄCZNIK
1. Opłaty odnoszące się do wszystkich roślin wynoszą:
1) za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa - 500 zł;
2) za przyznanie wyłącznego prawa - 100 zł;
3) za każdy rok utrzymywania wyłącznego prawa:
a) przez pierwszych 5 lat - 200 zł,
b) w dalszych latach - 400 zł.
2. Opłaty za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed
przyznaniem wyłącznego prawa, według grup roślin, wynoszą:
1) I grupa - 700 zł
burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza pastewna, owies, pszenica zwyczajna, pszenżyto ozime,
rzepak ozimy, ziemniak, żyto ozime;
2) II grupa - 650 zł
jęczmień ozimy, koniczyna łąkowa (czerwona), lucerna mieszańcowa, lucerna siewna, pszenica
twarda, rzepak jary, życica trwała, życica wielokwiatowa (rajgras włoski i holenderski);
3) III grupa - 600 zł
a) bobik, burak pastewny, festulolium, gorczyca czarna, groch siewny, koniczyna biała, konietlica
łąkowa, konopie, kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, krokosz barwierski, kupkówka
pospolita, len, mak, mozga kanaryjska (kanar), pszenżyto jare, rzepik, słonecznik, śmiałek
darniowy, tymotka łąkowa, wiechlina błotna, wiechlina gajowa, wiechlina łąkowa, wiechlina
roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec łąkowy,
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b) burak ćwikłowy, burak liściowy, cebula, cebula siedmiolatka, cykoria, endywia, fasola
wielokwiatowa, fasola zwykła, groch siewny (ogrodowy), kalafior, kalarepa, kapusta brukselska,
kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, karczoch
hiszpański (kard), karczoch zwyczajny, koper włoski (fenkuł), kukurydza cukrowa, marchew,
oberżyna, ogórek, pomidor, por, rabarbar, roszponka, sałata siewna, seler zwyczajny, skorzonera
(wężymord), szalotka (cebula szalotka), szparag, trybuła ogrodowa,
c) jabłoń, śliwa, wiśnia (odmiany owocujące i podkładki),
d) winorośl (odmiany owocujące i podkładki);
4) IV grupa - 550 zł
a) brukiew, esparceta, facelia błękitna, gorczyca biała, gorczyca sarepska, kapusta pastewna, kminek
zwyczajny, komonica zwyczajna, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), koniczyna perska,
koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka), kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowa, lucerna
chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, mietlica biaława, mietlica pospolita,
mietlica psia, mietlica rozłogowa, mozga Hardinga, rajgras wyniosły, rzodkiew oleista, soja,
stokłosa alaskańska, stokłosa uniolowata, tymotka kolankowa, wyka kosmata, wyka siewna,
życica mieszańcowa, żyto jare,
b) bób, brokuł, czosnek pospolity, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna, jarmuż, kawon (arbuz), koper
ogrodowy, melon, papryka, pietruszka, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa jadalna, szpinak,
c) malina, truskawka,
d) anturium uprawne, chryzantema wielkokwiatowa, gerbera Jamesona, róża (odmiany uprawiane
pod osłonami);
5) V grupa - 500 zł
inne rośliny, niewymienione w grupach I-IV.
3. Opłata za badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany mieszańcowej, niezależnie od jej
struktury, jeżeli badane są składniki tej odmiany, stanowi dwukrotność odpowiedniej opłaty określonej w
ust. 2.
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2.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego
niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności,
wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.
U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilość materiału siewnego niezbędną do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i
trwałości oraz terminy, w jakich materiał ten należy dostarczyć do Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej.
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1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIK
ILOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO NIEZBĘDNA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA
ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI ORAZ TERMINY, W JAKICH MATERIAŁ
TEN NALEŻY DOSTARCZYĆ DO CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN
UPRAWNYCH
Tabela 1
Rośliny rolnicze, warzywne, ozdobne oraz drzewa i krzewy

Materiał siewny1),2)

ilość w roku/sezonie
wegetacyjnym

Lp.

Roślina

rodzaj
jednos pierwsz
tka
ym
miary

1

2

3

4
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w razie
potrzeb
yw
drugim
i
dalszyc
h

próba
kontrol
na lub
próba
do
odnowi
enia
wzorca

Termin
dostarcze
nia
dzień/mie
siąc

6

7

8
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ROŚLINY ROLNICZE

Rośliny zbożowe

1

Gryka (Fagopyrum
esculentum Moench)

2

Jęczmień (Hordeum
vulgare L.)

a) odmiany ozime

komponenty mieszańca

b) odmiany jare

komponenty mieszańca

nasiona

kg

5

5

5

1.03

nasiona

kg

6

6

16

31.08

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

3

3

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

6

6

kłosy

szt.

200

200

nasiona

kg

3

3
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3

4

5

kłosy

szt.

200

200

Kukurydza (Zea mays
L.)

nasiona

szt.

2.500

2.500

5.000

komponenty mieszańca

nasiona

szt.

1.500

1.500

3.000

Mozga kanaryjska
(Kanar) (Phalaris
canariensis L.)

nasiona

kg

5

5

5

10.02

Owies (Avena sativa L.)

nasiona

kg

6

6

14

1.03

wiechy

szt.

200

200

nasiona

kg

5

5

5

1.03

nasiona

kg

8

8

20

5.09

6

Proso (Panicum
miliaceum L.)

7

Pszenica orkisz
(Triticum spelta L.)

a) odmiany ozime
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b) odmiany jare

8

szt.

300

300

nasiona

kg

8

8

kłosy

szt.

200

200

nasiona

kg

8

8

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

8

8

kłosy

szt.

200

200

nasiona

kg

6

6

16

1.03

20

5.09

16

1.03

20

5.09

Pszenica twarda
(Triticum durum Desf.)

a) odmiany ozime

b) odmiany jare

9

kłosy

Pszenica zwyczajna
(Triticum aestivum L.
emend. Fiori et Paol.)

a) odmiany ozime
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komponenty mieszańca

b) odmiany jare

komponenty mieszańca

10

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

3

3

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

6

6

kłosy

szt.

200

200

nasiona

kg

3

3

kłosy

szt.

200

200

nasiona

kg

6

6

kłosy

szt.

300

300

nasiona

kg

6

6

3

16

1.03

3

Pszenżyto (x
Triticosecale Wittm.)

a) odmiany ozime

b) odmiany jare

200

20

5.09

16

1.03
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11

kłosy

szt.

200

200

a) odmiany ozime

nasiona

kg

8

8

16

komponenty mieszańca

nasiona

kg

2

2

2

b) odmiany jare

nasiona

kg

8

8

16

komponenty mieszańca

nasiona

kg

2

2

2

Żyto (Secale cereale L.)

5.09

1.03

Rośliny oleiste i włókniste

12

Gorczyca biała (Sinapis
alba L.)

nasiona

kg

2

2

6

15.02

13

Gorczyca czarna
(Brassica nigra (L.)
Koch)

nasiona

kg

2

2

6

15.02

14

Gorczyca sarepska
(Brassica juncea (L.)

nasiona

kg

2

2

6

15.02
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Czernj. et Cosson.)

15

Kminek zwyczajny
(Carum carvi L.)

nasiona

g

300

300

500

1.03

16

Konopie (Cannabis
sativa L.)

nasiona

kg

3

3

5

15.02

17

Krokosz barwierski
(Carthamus tinctoriusL.)

nasiona

kg

4

4

6

1.03

18

Len oleisty (Linum
usitatissimum L.);
(Linum usitatissimum L.
convar. mediterraneum
(Vavilov ex. Ell.) Kulpa
et Danert)

nasiona

kg

2

2

5

15.02

19

Len włóknisty (Linum
usitatissimum L); (Linum
usitatissimum L. convar.
usitatissimum)

nasiona

kg

3

3

7

15.02

20

Mak (Papaver
somniferum L.)

nasiona

kg

2

2

6

15.02

21

Rzepak (Brassica napus
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L.(partim)

22

23

a) odmiany ozime

nasiona

kg

0.8

0.8

2

10.08

komponenty mieszańca
zapylacz mieszańca
męskosterylnego

nasiona

kg

0.4

0.4

2

10.08

c) odmiany jare

nasiona

kg

0.8

0.8

2

1.03

komponenty mieszańca
zapylacz mieszańca
męskosterylnego

nasiona

kg

0.4

0.4

2

1.03

a) odmiany ozime

nasiona

kg

1

1

2

1.08

b) odmiany jare

nasiona

kg

1

1

2

1.08

Słonecznik (Helianthus
annuus L.)

nasiona

kg

3

3

5

15.02

Rzepik (Brassica rapa L.
var. silvestris (Lam.)
Briggs)
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24

komponenty mieszańca

nasiona

kg

1

1

3

Soja (Glycinemax(L.)
Merrill)

nasiona

kg

10

10

12

15.02

Rośliny pastewne

25

Bobik (Vicia faba
L.(partim)

nasiona

kg

10

10

20

5.03

26

Groch siewny (Pisum
sativum L. (partim)

nasiona

kg

8

8

16

5.03

27

Łubin biały (Lupinus
albus L.)

nasiona

kg

6

6

12

5.03

rośliny ze
strąkami

szt.

50

50

nasiona

kg

6

6

10

5.03

rośliny ze
strąkami

szt.

50

50

28

Łubin wąskolistny
(Lupinus angustifolius L.)
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29

Łubin żółty (Lupinus
luteus L.)

nasiona

kg

6

6

rośliny ze
strąkami

szt.

50

50

10

5.03

30

Wyka kosmata (Vicia
villosaRoth)

nasiona

kg

3

3

5

15.08

31

Wyka siewna (Vicia
sativa L.)

nasiona

kg

3

3

5

5.03

rośliny ze
strąkami

szt.

100

100

32

Esparceta siewna
(Onobrychis viciifolia
Scop.)

nasiona

kg

1

1

1.5

1.03

33

Komonica zwyczajna
(Lotus corniculatus L.)

nasiona

kg

1

1

2

1.03

34

Koniczyna biała
(Trifolium repens L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

1.03

Koniczyna łąkowa

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

35
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(czerwona) (Trifolium
pratense L.)

36

Koniczyna
krwistoczerwona
(inkarnatka) (Trifolium
incarnatum L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.08

37

Koniczyna perska
(Trifolium resupinatum
L.)

nasiona

kg

1.5

1.5

2

10.02

38

Koniczyna białoróżowa
(szwedzka) (Trifolium
hybridum L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

1.03

39

Lucerna chmielowa
(Medicago lupulina L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

10.02

40

Lucerna mieszańcowa
(Medicago x varia T.
Martyn)

nasiona

kg

1

1

2

10.02

41

Lucerna siewna
(Medicago sativa L.)

nasiona

kg

1

1

2

10.02

Festulolium (x

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

42
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Festulolium)

43

Konietlica łąkowa
(Trisetum flavescens (L.)
P.Beauv.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

10.02

44

Kostrzewa czerwona
(Festuca rubra L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

45

Kostrzewa łąkowa
(Festuca pratensis
Hudson)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

46

Kostrzewa owcza
(Festuca ovina L.)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

47

Kostrzewa różnolistna
(Festuca heterophylla
Lam.)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

48

Kostrzewa trzcinowa
(Festuca arundinacea
Schreber)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

49

Kupkówka pospolita
(Dactylis glomerata L.)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03
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50

Mietlica biaława
(Agrostis gigantheaRoth)

nasiona

kg

0.5

0.5

0.75

1.03

51

Mietlica pospolita
(Agrostis capillaris L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

0.75

1.03

52

Mietlica psia (Agrostis
canina L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

0.75

1.03

53

Mietlica rozłogowa
(Agrostis stolonifera L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

0.75

1.03

54

Mozga trzcinowata
(Phalaris arundinaceaL.)

nasiona

kg

2

2

3

1.03

55

Nostrzyk biały
(Melilotus albus Medik.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

15.02

56

Rajgras wyniosły
(francuski)
(Arrhenatherum elatius
(L.)P. Beauv. ,ex J.S.
etK.B. Presl)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

57

Seradela (Ornithopus

nasiona

kg

2

2

3

1.03
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sativus Brot.)

58

Stokłosa bezostna
(Bromus inermis Leyss.)

nasiona

kg

2

2

2

1.03

59

Stokłosa uniolowata
(Bromus catharticus
Vahl)

nasiona

kg

2.5

2.5

2.5

10.02

60

Śmiałek darniowy
(Deschampsia cespitosa
(L.) P. Beauv.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

61

Tymotka kolankowata
(Phleum bertolonii DC.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

62

Tymotka łąkowa
(Phleum pratense L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

63

Wiechlina zwyczajna
(szorstka) (Poa trivialis
L.)

nasiona

kg

1.5

1.5

2

1.03

64

Wiechlina błotna (Poa
palustris L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03
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65

Wiechlina gajowa (Poa
nemoralis L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

66

Wiechlina łąkowa (Poa
pratensis L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

67

Wiechlina roczna (Poa
annua L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

68

Wiechlina spłaszczona
(Poa compressa L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03

69

Wyczyniec łąkowy
(Alopecurus pratensis L.)

nasiona

kg

1.75

1.75

2

10.02

70

Życica mieszańcowa
(rajgras oldenburski)
(Lolium x boucheanum
Kunth)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

71

Życica trwała (rajgras
angielski) (Lolium
perenne L.)

nasiona

kg

0.75

0.75

1

1.03

72

Życica wielokwiatowa
(rajgras włoski i rajgras
holenderski) (Lolium

nasiona

kg

1.75

1.75

2

1.03
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multiflorum Lam.)

73

Życica wielokwiatowa
westerwoldzka (rajgras
holenderski) (Lolium
multiflorum Lam. var.
westerwoldicumWittm.)

nasiona

kg

1.75

1.75

1

1.03

74

Brukiew pastewna
(Brassica napus L. var.
napobrassica(L.) Rchb.)

nasiona

kg

0.3

0.3

0.5

1.03

75

Facelia błękitna
(Phacelia tanacetifolia
Benth.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

1.03

76

Kapusta pastewna
(Brassica oleracea L.
convar. acephala(DC.)
Alef. var. medullosa
Thell. var. viridis L.)

nasiona

kg

0.5

0.5

1

1.03

77

Marchew pastewna
(Daucus carota L. ssp.
sativus(Hoffm.) Schübl.
etG. Martens)

nasiona

kg

0.3

0.3

0.5

1.03

78

Rzepa pastewna
(Brassica rapa L. emend.

nasiona

kg

0.3

0.3

0.5

1.03
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Metzg. ssp. rapa)

79

Rzodkiew oleista
(Raphanus sativus L. var.
oleiformisPers.)

nasiona

kg

2

2

5

15.02

0.3

0.3

0.3

10.03

1

1

1

10.03

0.3

0.3

0.3

10.03

Burak i ziemniak

80

Burak cukrowy (Beta
vulgaris L.); (Beta
vulgaris L. ssp. vulgaris
var. altissimaDöll)

81

Burak pastewny (Beta
vulgaris L.); (Beta
vulgaris L. ssp. vulgaris
var. alba DC.)

a) odmiany
wielonasienne

b) odmiany
jednonasienne

nasiona
otoczkowa jednos
ne
tka
siewn
a

nasiona

kg

nasiona
otoczkowa jednos
ne
tka
siewn
a
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82

Ziemniak (Solanum
tuberosum L.)

a) do wysadzenia

- bardzo wczesne i
wczesne

- średniowczesne,
średniopóźne

szt.

150

150

150

30.11

szt.

150

150

150

25.03

szt.

20

20

sadzeniaki

sadzeniaki

i późne

b) na kiełki świetlne

bulwy

30.11

Rośliny przemysłowe specjalne

83

Chmiel (Humulus
lupulus L.)

sadzonki

szt.

50

50

50

1.10

84

Machorka (Nicotiana
rustica L.)

nasiona

g

2

2

2

1.03

85

Tytoń szlachetny
(Nicotiana tabacum L.)

nasiona

g

2

2

2

1.03
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Różne rośliny rolnicze

86

Szarłat krwisty
(Amaranthus cruentus L.)

nasiona

kg

1.5

1.5

2

1.03

87

Malwa pensylwańska
(Sida

nasiona

g

100

100

120

1.03

hermaphrodita Rusby)

sadzonki

szt.

100

100

100

31.03

Rośliny lekarskie i przyprawowe

88

Bazylia ogrodowa
(Ocimum basilicum L.)

nasiona

g

100

100

150

1.03

89

Bieluń indiański (Datura
innoxia Mill.)

nasiona

g

100

100

150

1.03

90

Czarnuszka siewna
(Nigella sativa L.)

nasiona

g

100

100

150

1.03

91

Cząber ogrodowy
(Satureja hortensis L.)

nasiona

g

70

70

100

1.03
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92

Drapacz lekarski (Cnicus
benedictus L.)

nasiona

g

500

500

700

1.03

93

Dziurawiec zwyczajny
(Hypericum perforatum
L.)

nasiona

g

50

50

70

1.03

94

Glistnik jaskólcze ziele
(Chelidonium majus L.)

nasiona

g

70

70

100

1.03

95

Jasnota biała (Lamium
album L.)

nasiona

g

100

100

150

1.03

96

Jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea (L.)
Moench)

nasiona

g

300

300

500

1.03

97

Kolendra siewna
(Coriandrum sativum L.)

nasiona

g

300

300

500

1.03

98

Koper włoski
(Foeniculum vulgare
Mill. ssp. Piperitum
(Ucria)Cout.)

nasiona

g

300

300

500

1.03
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99

Kozłek lekarski
(Valeriana officinalis L.)

nasiona

g

100

100

150

1.08

100

Krwawnik pospolity
(Achillea millefolium L.)

nasiona

g

50

50

70

1.03

101

Lubczyk ogrodowy
(Levisticum officinale
W.D.J.Koch)

nasiona

g

200

200

300

1.03

102

Majeranek ogrodowy
(Origanum majorana L.)

nasiona

g

50

50

80

1.03

103

Malwa czarna
(prawoślaz wysoki)
(Althaea rosea L.
var.nigra hort.)

nasiona

g

100

100

120

1.03

104

Melisa lekarska (Melissa
officinalis L.)

nasiona

g

100

100

120

1.03

105

Mięta pieprzowa
(Mentha x piperita L.)

nasiona

szt.

150

150

150

1.03

106

Nagietek lekarski
(Calendula officinalis L.)

nasiona

g

300

300

300

1.03
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107

Naparstnica purpurowa
(Digitalis purpurea L.)

nasiona

g

50

50

80

1.03

108

Naparstnica wełnista
(Digitalis lanata Ehrh.)

nasiona

g

100

100

120

1.03

109

Ostropest plamisty
(Silybum marianum (L.)
Gaertn.)

nasiona

g

500

500

700

1.03

110

Pokrzyk wilcza jagoda
(Atropa belladonna L.)

nasiona

g

100

100

150

1.03

111

Rumianek pospolity
(Chamomilla recutita (L.)
Rauschert)

nasiona

g

50

50

70

15.09

112

Rumianek rzymski
(Chamomilla nobile (L.)
All.)

nasiona

g

50

50

70

1.03

113

Rzewień chiński (Rheum
palmatum L. ssp.
palmatum)

nasiona

g

300

300

320

1.03
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114

Siwiec żółty (Glaucium
flavum Crantz)

nasiona

g

100

100

120

1.03

115

Szałwia lekarska (Salvia
officinalis L.)

nasiona

g

300

300

500

1.03

116

Tymianek pospolity
(Thymus vulgaris L.)

nasiona

g

70

70

100

1.03

Wiesiołek (Oenothera L.)

nasiona

g

100

100

120

1.03

117

ROŚLINY WARZYWNE

118

119

Bób (Vicia faba
L.(partim)

a) odmiany o MTN Ł
800 g

nasiona

kg

5

5

5

1.03

b) odmiany o MTN >
800 g

nasiona

kg

8

8

8

1.03

Brokuł (Brassica
oleracea L. convar.
botrytis(L.) Alef. var.
cymosaDuch.)

nasiona

g

100

100

100

*
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120

Burak ćwikłowy (Beta
vulgaris L. var.
conditivaAlef.)

nasiona

kg

1.6

1.6

2

1.03

121

Burak liściowy (Beta
vulgaris L. var. vulgaris)

nasiona

kg

1.6

1.6

2

1.03

122

Cebula zwyczajna
(Allium cepa L.)

nasiona

g

300

300

300

a) odmiany jare

1.03

b) odmiany zimujące

31.07

123

Cebula siedmiolatka
(Czosnek dęty) (Allium
fistulosum L.)

124

125

cebule

g

300

300

300

1.03

Chrzan (Armoracia
rusticana Pn. Gaertn.
B.Mey et Schreb.)

sadzonki

szt.

100

100

100

1.03

Cykoria (Cichorium
intybus L. partim)

nasiona

g

50

50

50

31.01
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126

Cykoria korzeniowa
(Cichorium intybus L.
partim)

127

Czosnek pospolity
(Allium sativum L.)

nasiona

g

300

300

500

ząbki

szt.

400

400

400

1.03

a) odmiany ozime

30.09

b) odmiany jare

1.03

128

Dynia olbrzymia
(Cucurbita maxima
Duch.)

nasiona

szt.

2.000

2.000

2.000

15.02

129

Dynia zwyczajna
(Cucurbita pepo L.)

nasiona

szt.

2.000

2.000

2.000

15.02

130

Endywia (Cichorium
endivia L.)

nasiona

g

100

100

100

31.01

131

Fasola wielokwiatowa
(Phaseolus coccineus L.)

nasiona

kg

7

7

10

31.03

132

Fasola zwykła
(Phaseolus vulgaris L.)
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a) odmiany o MTN Ł
400 g

nasiona

kg

3

3

4

31.03

b) odmiany o MTN >
400 g

nasiona

kg

5

5

6

31.03

133

Groch siewny łuskowy i
cukrowy (Pisum sativum
L.(partim)

nasiona

kg

8

8

12

1.03

134

Jarmuż (Brassica
oleracea L. convar.
acephala(DC.) Alef. var.
sabellica L.)

nasiona

g

80

80

80

*

135

Kalafior (Brassica
oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var.
botrytis L.)

nasiona

g

80

80

80

*

136

Kalarepa (Brassica
oleracea L. convar.
acephala(DC.) Alef. var.
gongylodes L.)

nasiona

g

140

140

140

1.02

137

Kapusta brukselska
(Brassica oleracea L.

nasiona

g

80

80

80

*
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convar. oleracea var.
gemmifera DC.)

138

139

sadzonki

szt.

120

120

Kapusta głowiasta biała
(Brassica

nasiona

g

80

80

oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var.
alba DC.)

sadzonki

szt.

120

120

Kapusta głowiasta
czerwona (Brassica
oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var.
rubra DC)

nasiona

g

80

80

sadzonki

szt.

120

120

80

*

80

*

140

Kapusta pekińska
(Brassica pekinensis
(Lour.) Rupr.)

nasiona

g

80

80

80

*

141

Kapusta włoska
(Brassica oleracea L.
convar. capitata (L.) Alef.
var. sabauda L.)

nasiona

g

80

80

80

*

sadzonki

szt.

120

120

sadzonki

szt.

60

60

60

31.03

142

Karczoch hiszpański
(Kard) (Cynara
cardunculus L.)
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143

Karczoch zwyczajny
(Cynara scolymus L.)

sadzonki

szt.

60

60

60

31.03

144

Kawon (Arbuz)
(Citrullus lanatus(Thunb.)
Matsum. etNakai)

nasiona

szt.

2.400

2.400

2.400

15.02

145

Koper ogrodowy
(Anethum graveolens L.)

nasiona

g

100

100

100

1.03

146

Koper włoski (fenkuł)
(Foeniculum vulgare
Miller)

nasiona

g

200

200

200

1.03

147

Kukurydza cukrowa (Zea
mays L. convar.
saccharata Koern.)

nasiona

szt.

3.000

3.000

6.000

31.03

148

Kukurydza pękająca
(Zea mays L. convar.
microspermaKoern.)

nasiona

szt.

3.000

3.000

6.000

31.03

149

Marchew jadalna
(Daucus carota L.)

nasiona

g

400

400

400

1.03
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150

Melon (Cucumis melo
L.)

nasiona

szt.

2.400

2.400

2.400

15.02

151

Miechunka pomidorowa
(Physalis ixocarpa
Brot.ex Hornem.)

nasiona

g

15

15

15

1.03

152

Oberżyna (Solanum
melongena L.)

nasiona

g

6

6

6

31.12

153

Ogórek (Cucumis sativus
L.)

a) odmiany uprawiane w
gruncie

nasiona

g

200

200

400

31.03

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

szt.

300

300

300

31.12

nasiona

szt.

300

300

300

31.01

ogrzewanymi

c) odmiany uprawiane
pod osłonami
nieogrzewanymi

154

Papryka (Capsicum
annuum L.)
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a) odmiany uprawiane w
gruncie

nasiona

g

20

20

20

1.03

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

6

6

6

31.12

nasiona

g

6

6

6

31.01

ogrzewanymi

c) odmiany uprawiane
pod osłonami
nieogrzewanymi

155

Pasternak (Pastinaca
sativa L.)

nasiona

g

200

200

200

1.03

156

Pietruszka zwyczajna
(Petroselinum
crispumMiller Nyman
exA.W. Hill)

nasiona

g

400

400

400

1.03

157

Pomidor (Lycopersicon
lycopersicum L. Karsten
exFarw.)

nasiona

g

20

20

20

1.03

a) odmiany uprawiane w
gruncie

225
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sadzonki

szt.

100

100

nasiona

g

4

4

sadzonki

szt.

50

50

c) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

4

4

nieogrzewanymi

sadzonki

szt.

50

50

nasiona

g

80

80

sadzonki

szt.

150

150

karpy

szt.

24

nasiona

g

10

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

ogrzewanymi

158

Por (Allium porrum L.)

159

Rabarbar (Rheum
rhaponticum L.)

160

Roszponka warzywna
(Valerianella locusta (L.)
Laterrade)

226

4

15.12

4

31.01

80

15.02

24

24

30.09

10

10

31.01
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161

Rzepa jadalna (Brassica
rapa L. var. rapa)

162

Rzodkiew, rzodkiewka
(Raphanus sativus L.)

nasiona

g

200

200

200

1.03

a) odmiany uprawiane w
gruncie

nasiona

g

600

600

600

1.03

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

400

400

400

31.01

163

Sałata łodygowa
(szparagowa) (Lactuca
sativa L. var. angustana
hort. exL.H. Bailey)

nasiona

g

10

10

10

31.01

164

Sałata rzymska (Lactuca
sativa L. var.
longifoliaLam.)

nasiona

g

10

10

10

31.01

165

Sałata liściowa (Lactuca
sativa L. var. crispa L.)

nasiona

g

12

12

12

31.01

a) odmiany uprawiane w
gruncie

227
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b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

10

10

10

15.09

nasiona

g

10

10

10

31.01

a) odmiany uprawiane w
gruncie

nasiona

g

12

12

12

31.01

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

10

10

10

15.09

nasiona

g

10

10

10

31.01

ogrzewanymi

c) odmiany uprawiane
pod osłonami
nieogrzewanymi

166

Sałata głowiasta
(Lactuca sativa L. var.
capitata L.)(odmiany
masłowe i kruche)

ogrzewanymi

c) odmiany uprawiane
pod osłonami
nieogrzewanymi

228
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167

Seler zwyczajny (Apium
graveolens L.)

nasiona

g

20

20

40

15.02

168

Skorzonera (Wężymord)
(Scorzonera hispanica L.)

nasiona

g

400

400

400

1.03

169

Szalotka (Cebula
szalotka) (Allium
ascalonicum L.)

cebule

szt.

400

400

400

1.03

170

Szparag (Asparagus
officinalis L.)

karpy

szt.

100

100

100

31.03

171

Szczaw (Rumex acetosa
L.)

nasiona

g

400

400

400

31.01

172

Szczypiorek (Allium
schoenoprassum L.)

nasiona

g

20

20

20

1.03

173

Szpinak (Spinacia
oleracea L.)

nasiona

kg

1.6

1.6

1.6

31.01

174

Trybuła ogrodowa
(Anthriscus cerefolium
(L.) Hoffm.)

nasiona

g

100

100

100

1.03

229

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

ROŚLINY OZDOBNE

175

Aksamitka rozpierzchła
(Tagetes

nasiona

patula L.)

g

4

4

4

15.03

szt.

30

30

30

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

176

Aksamitka wąskolistna
(Tagetes tenuifolia Cav.)

nasiona

g

2

2

2

15.03

177

Aksamitka wyniosła
(Tagetes

nasiona

g

4

4

4

15.03

szt.

30

30

30

31.03

szt.

10

10

10

10.05

erecta L.)
ukorzenio
ne
sadzonki

178

Alstremeria
(Alstroemeria L.)

a) odmiany uprawiane
pod osłonami

ukorzenio
ne
230
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sadzonki

b) odmiany uprawiane w
gruncie
(byliny)

179

Aster chiński
(Callistephus chinensis
(L.) Nees)

180

Anturium
(AnthuriumSchott)

181

Argyrantema krzewiasta
(Argyranthemum
frutescens (L.) Sch. Bip.)

szt.

20

20

20

31.08

nasiona

g

4

4

4

15.03

młode
rośliny z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego, z co
najmniej
jednym
pąkiem
kwiatowy
m
doniczko
we jw.cięte

szt.

10

10

10

30.04

szt.

8

8

8

30.04

szt.

24

24

24

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki
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182

183

Asteriskus
(AsteriscusMill.)

szt.

24

24

24

31.03

szt.

40

40

40

31.08

ukorzenio
ne
sadzonki

Barwinek (Vinca L.)
ukorzenio
ne
sadzonki

184

Begonia bulwiasta
(Begonia x
tuberhybridaVoss)

nasiona

g

0.05

0.05

0.05

15.12

185

Begonia stale kwitnąca
(Begonia x semperflorens
-cultorum hort.)

nasiona

g

0.02

0.02

0.02

31.12

186

Begonia zimowa
(Begonia x hiemalis
Fotsch)

szt.

20

20

20

30.04

szt.

20

20

20

30.04

187

Begonia - inne
rozmnażane
wegetatywnie (Begonia

ukorzenio
ne
sadzonki z
pędów
wierzchoł
kowych

ukorzenio
ne
232
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L.)

188

Brachyskome
(BrachyscomeCass.)

189

Bratek ogrodowy (Viola
x wittrockiana Gams)

190

Cantedeskia
(ZantedeschiaSpreng)

a) Cantedeskia
mieszańcowa

sadzonki

szt.

24

24

24

31.03

nasiona

g

4

4

4

31.05

kłącza,
dwuletnie

szt.

20

20

20

15.03

20

20

20

31.07

g

2

2

2

15.03

szt.

40

40

40

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

b) Cantedeskia etiopska

191

192

Celozja (Celosia L.)

nasiona
ukorzenio
ne
sadzonki

Chryzantema
wielkokwiatowa
(Dendranthema x
grandiflorum (Ramat.)
233
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Kitamura)

a) odmiany uprawiane
tradycyjnie
na kwiat cięty

b) odmiany w uprawie
sterowanej,
na kwiat cięty

c) odmiany doniczkowe
w uprawie
sterowanej

d) odmiany doniczkowe
w uprawie
tradycyjnej

szt.

40

40

40

20.06

szt.

40

40

40

10.07

szt.

24

24

24

10.07

szt.

24

24

24

20.05

szt.

24

24

24

15.05

szt.

100

100

100

1.11

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

e) bylinowe
ukorzenio
ne
sadzonki

193

Cyklamen perski
(Cyclamen persicum

nasiona

234

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

Mill.)

194

195

Cynia (Zinnia L.)

nasiona

g

10

10

10

15.03

Dalia (Dahlia
pinnataCav.)

nasiona

g

2

2

2

15.03

szt.

20

20

20

15.05

szt.

24

24

24

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

196

Diascja (Diascia Link
etOtto)

ukorzenio
ne
sadzonki

197

Eszolcja kalifornijska
(Eschscholzia
californicaCham.)

nasiona

g

12

12

12

1.03

198

Eustoma
(EustomaSalisb.)

nasiona

szt.

1.000

1.000

1.000

31.12

młode
rośliny

szt.

40

40

40

15.03
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199

Falenopsis
(PhalaenopsisBlume)

rośliny z
zainicjowa
nymi
pąkami
kwiatowy
mi

szt.

16

16

16

15.11

200

Frezja (Freesia Eckl.
exKlatt)

bulwy
preparowa
ne

szt.

40

40

40

15.06

201

Fuksja (Fuchsia L.)

szt.

16

16

16

10.04

szt.

32

32

32

31.08

szt.

16

16

16

10.06

szt.

12

12

12

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

202

Funkia (HostaTratt.)
ukorzenio
ne
sadzonki

203

204

Gerbera Jamesona
(Gerbera jamesonii Bolus
exHook.)

Gipsówka (Gypsophila
L.)

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
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sadzonki

205

Godecja wielkokwiatowa
(Clarkia amoena ssp.
Lindley)

206

Goździk szklarniowy (na
kwiat cięty)(Dianthus
caryophyllus
semperflorens fl. pl. hybr.
hort.)

207

208

Goździk - inne (Dianthus
L.)

Groszek pachnący
(Lathyrus odoratus L.)

209

Jaskier (Ranunculus L.)

210

Jastruń wielki (dawniej
złocień wielki)
(Leucanthemum

nasiona

g

10

10

10

15.03

szt.

60

60

60

10.05

szt.

30

30

30

10.05

nasiona

g

30

30

30

15.03

młode
rośliny z
czteromapięcioma
liśćmi

szt.

30

30

30

15.11

szt.

24

24

24

31.08

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
237
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maximum (Ramond)
DC.)

211

212

213

Kaladium (Caladium
Vent)

Kalanchoe (Kalanchoë
Adans.)

Kalibrachoa
(Calibrachoa Llave a
Lex.)

sadzonki

szt.

20

20

20

15.03

szt.

30

30

30

15.04

szt.

40

40

40

15.04

ukorzenio
ne
sadzonki

nieukorze
nione
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

214

Klarkia, dzierotka
(Clarkia Pursh.)

nasiona

g

8

8

8

15.03

215

Kocanki ogrodowe
(Helichrysum

nasiona

g

2

2

2

15.03

szt.

40

40

40

15.04

bracteatum (Vent.)
Andrews = Bracteantha
bracteata (Vent.) Anderb
a Haegi)

ukorzenio
ne
sadzonki
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216

Koleus Blumego (Coleus
blumei

g

1

1

1

15.02

szt.

40

40

40

15.04

kłącza

szt.

24

24

24

31.08

a) odmiany uprawiane w
gruncie

nasiona

g

10

10

10

15.02

b) odmiany uprawiane
pod osłonami

nasiona

g

10

10

10

31.12

cebule
handlowe,
schłodzon
e

szt.

32

32

32

31.03

Benth. = Solenostemon
scutellarioides (L.) Codd)

217

Kosaciec ogrodowy (Iris
germanica L.)

218

Lewkonia letnia
(Matthiola incana (L.) R.
Br.)

219

Lilia (Lilium L.)

nasiona

ukorzenio
ne
sadzonki

239

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

220

Liliowiec (Hemerocallis
L.)

kłącza

szt.

24

24

24

31.08

221

Lobelia przylądkowa
(Lobelia

nasiona

g

1,4

1,4

1,4

15.02

szt.

40

40

40

31.03

g

4

4

4

15.03

szt.

24

24

24

31.03

erinus L.)
ukorzenio
ne
sadzonki

222

Lobularia nadmorska,
smagliczka (Lobularia
maritima (L.) Desv.)

223

Lysimachia, tojeść
(Lysimachia L.)

224

225

nasiona

ukorzenio
ne
sadzonki

Mieczyk (Gladiolus x
hybridus hort.)

bulwy

szt.

48

48

48

15.04

Nachyłek (Coreopsis L.)

nasiona

g

0,6

0,6

0,6

15.03

szt.

40

40

40

15.04

ukorzenio
ne
240
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sadzonki

226

227

228

Nagietek lekarski
(Calendula officinalis L.)

nasiona

g

6

6

6

15.03

Narcyz (Narcissus L.)

cebule

szt.

30

30

30

15.08

szt.

40

40

40

31.03

g

12

12

12

15.03

szt.

20

20

20

31.03

g

1

1

1

15.02

szt.

20

20

20

31.03

Nemezja (Nemesia
Vent.)

229

Niecierpek balsamina
(Impatiens balsamina L.)

230

Niecierpek
nowogwinejski
(Impatiens L. - grupa
New Guinea Impatiens)

231

Niecierpek Waleriana
(Impatiens

ukorzenio
ne
sadzonki

nasiona

ukorzenio
ne
sadzonki

nasiona

wallerianaHook.)
ukorzenio
ne
sadzonki
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232

Niezapominajka alpejska
(Myosotis alpestris F.W.
Schmidt)

233

Osteospermum
(Osteospermum L.)

234

Paciorecznik; kanna
(Canna L.)

235

Pantofelnik ogrodowy
(Calceolaria x
herbeohybrida Voss)

236

Pelargonia bluszczolistna
(Pelargonium peltatum
(L.) L Her. exAiton)

237

Pelargonia hort. x pelt.
(Pelargonium x hortorum

nasiona

g

1

1

1

31.05

szt.

30

30

30

31.03

kłącza z
co
najmniej
jednym
wykształc
onym
pąkiem

szt.

10

10

10

15.04

nasiona

g

0,3

0,3

0,3

20.07

szt.

30

30

30

31.03

szt.

30

30

30

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
sadzonki

ukorzenio
ne
242
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x peltatum)

238

Pelargonia rabatowa
(Pelargonium

sadzonki

nasiona

x hortorum L. H. Bailey)

szt.

500

500

500

15.11

szt.

20

20

20

31.03

szt.

20

20

20

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

239

240

Pelargonia
wielkokwiatowa
(Pelargonium
grandiflorum(Andrews)
Willd.)

ukorzenio
ne
sadzonki

Petunia ogrodowa
(Petunia x atkinsianaD.
Don)

nasiona
ukorzenio
ne
sadzonki

g

0,4

0,4

0,4

15.02

szt.

40

40

40

15.04

241

Pierwiosnek zwyczajny
(Primula vulgaris Huds.)

nasiona

g

0,8

0,8

0,8

20.07

242

Piwonia chińska
(Paeonia lactifloraPall.)

karpy
szkółkowa
ne

szt.

8

8

8

15.08

243
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243

244

245

Plektrantus (Plectranthus
L. Herit.)

szt.

24

24

24

30.04

ukorzenio
ne
sadzonki

Prawoślaz różowy,
malwa(Alcea rosea L.)

nasiona

g

7

7

7

31.05

Rudbekia (Rudbeckia L.)

nasiona

g

1

1

1

15.03

szt.

24

24

24

15.04

szt.

24

24

24

15.04

szt.

24

24

24

31.03

szt.

20

20

20

31.03

ukorzenio
ne
sadzonki

246

247

Sanwitalia rozesłana
(Sanvitalia
procumbensLam.)

ukorzenio
ne
sadzonki

Scewola (Scaevola L.)
ukorzenio
ne
sadzonki

248

Sępolia fiołkowa
(Saintpaulia ionanthaH.
Wendl)

ukorzenio
ne
244
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sadzonki

249

250

Skrętnik ogrodowy
(Streptocarpus x
hybridusVoss)

Słonecznik (Helianthus
L.)

szt.

12

12

12

15.04

g

48

48

48

15.03

szt.

40

40

40

15.04

g

0,3

0,3

0,3

20.07

szt.

40

40

40

15.04

g

0,6

0,6

0,6

31.05

szt.

25

25

25

15.04

ukorzenio
ne
sadzonki

nasiona

ukorzenio
ne
sadzonki

251

Starzec (Senecio L.)

nasiona

ukorzenio
ne
sadzonki

252

Stokrotka pospolita
(Bellis perennis L.)

253

Sutera (Bacopa)
(SuteraRoth.)

nasiona

ukorzenio
ne
245
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sadzonki

254

Syningia ogrodowa
(Sinningia

nasiona

Nees)

g

0,3

0,3

0,3

20.07

szt.

20

20

20

15.05

ukorzenio
ne
sadzonki

Szałwia błyszcząca
(Salvia splendens Buchoz
exEtl.)

nasiona

g

4

4

4

15.02

256

Tulipan (Tulipa L.)

cebule

szt.

60

60

60

31.08

257

Ubiorek (Iberis L.)

nasiona

g

8

8

8

15.03

szt.

40

40

40

15.04

szt.

24

24

24

15.04

255

ukorzenio
ne
sadzonki

258

Uczep rózgowaty
(Bidens) (Bidens
ferulifolia (Jacq.) DC.)

ukorzenio
ne
sadzonki
246
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259

Werbena ogrodowa
(Verbena x

nasiona

hybrida Voss)

g

6

6

6

15.02

szt.

40

40

40

15.04

szt.

30

30

30

20.08

szt.

30

30

30

15.08

szt.

30

30

30

15.08

g

0,2

0,2

0,2

15.03

szt.

40

40

40

15.04

ukorzenio
ne
sadzonki

260

261

Wilczomlecz nadobny,
poinsecja (Euphorbia
pulcherrimaWilld. ex
Klotzsch)

ukorzenio
ne
sadzonki

Wrzosiec (Erica L.)
jednorocz
ne rośliny

262

Wrzos (CallunaSulisb.)
jednorocz
ne rośliny

263

Wyżlin większy, lwia
paszcza

nasiona

(Antirrhinum majus L.)
ukorzenio
ne
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sadzonki

264

Zatrwian (Limonium
Mill.)

265

Złocień maruna
(Tanacetum parthenium
(L.) Sch.Bip.)

266

Zwartnica
(HippeastrumHerb.)

267

Żeniszek meksykański
(Ageratum

szt.

50

50

50

31.08

nasiona

g

1

1

1

1.03

cebule
preparowa
ne (obwód
22-24 cm)

szt.

20

20

20

20.09

nasiona

g

1

1

1

15.02

szt.

40

40

40

15.04

12

12

15.10

ukorzenio
ne
sadzonki

houstonianumMill.)
ukorzenio
ne
sadzonki

DRZEWA I KRZEWY

268

Budleja (Buddleja L.)

krzewy

szt.
248
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dwuletnie

269

Berberys (Berberis L.)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

270

Cis (Taxus L.)

krzewy
czteroletni
ew
pojemnika
ch; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego

szt.

8

8

8

31.08

271

Cyprysik
(ChamaecyparisSpach)

krzewy
czteroletni
ew
pojemnika
ch; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego

szt.

8

8

8

31.08

272

Forsycja (Forsythia
Vahl)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

krzewy
dwu-

szt.

12

12

12

15.10

273

Irga (CotoneasterMedik)
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trzyletnie

274

Jabłoń (MalusMill.)

drzewa
trzyletnie
na
podkładce
M 26

szt.

6

6

6

15.10

275

Jałowiec (Juniperus L.)

krzewy
czteroletni
ew
pojemnika
ch; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego

szt.

8

8

8

31.08

Jaśminowiec
(Philadelphus L.)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

277

Jesion (Fraxinus L.)

drzewo z
uformowa
ną koroną,
w fazie
handlowej

szt.

6

6

6

15.10

278

Kalmia (Kalmia L.)

krzewy
trzyletnie

szt.

12

12

12

15.10

276
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279

Kasztanowiec (Aesculus
L.)

drzewo z
uformowa
ną koroną,
w fazie
handlowej
;z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

szt.

6

6

6

15.10

280

Krzewuszka (Weigela
Thunb.)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

Lilak (Syringa L.)

krzewy
trzyletnie

szt.

12

12

12

15.10

Metasekwoja
(Metasequoia Miki ex Hu
et W.C. Cheng)

rośliny
trzypięcioletni
e,
nieskarlan
e; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

szt.

8

8

8

15.09

281

282
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283

Miłorząb dwuklapowy
(Ginkgo biloba L.)

drzewo z
uformowa
ną koroną,
w fazie
handlowej
;z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

szt.

6

6

6

15.10

284

Modrzew (LarixMill.)

rośliny
trzyczteroletni
ez
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

szt.

8

8

8

15.09

285

Ostrokrzew (Ilex L.)

krzewy
trzyletnie;
z pąkami
kwiatowy
mi

szt.

12

12

12

15.04

286

Pięciornik krzewiasty

krzewy

szt.

12

12

12

15.10

252

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

(Potentilla fruticosa L.)

287

dwuletnie;
z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego

Powojnik (Clematis L.)

szt.

10

10

10

15.05

krzewy z
co
najmniej
trzema
silnymi
pędami,
jednorocz
ne
okulanty
na
podkładce
mrozoodp
ornej
(R.canina
Inermis)

szt.

10

10

10

15.03

jw.

szt.

20

20

20

15.03

jednorocz
ne rośliny;
w
pojemnika
ch

288

Róża (Rosa L.)
a) odmiany uprawiane
pod osłonami

b) odmiany uprawiane w
gruncie,
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bez pnących i
parkowych

c) odmiany uprawiane w
gruncie,

jw.

szt.

10

10

10

15.03

w
grunciejw
podkładkikrzewy z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego; dla
"inne"rozmnaża
ne
wegetatyw
nie
dwuletnie
krzewy

szt.

20

20

20

15.03

krzewy z
trzema
pąkami
kwiatowy
mi; w
pojemnika
ch

szt.

6

6

6

15.09

pnące i parkowe

d) odmiany uprawiane w
gruncie,
podkładki i inne

289

Różanecznik
(Rhododendron L.)
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Śliwa wiśniowa, Ałycza
(Prunus cerasifera Ehrh.)

drzewo z
uformowa
ną koroną,
w fazie
handlowej
;z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego;
podkładka
Ałycza

szt.

6

6

6

15.10

Sosna (Pinus L.)

rośliny
czteroletni
e,
nieskarlan
e; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

szt.

8

8

8

15.09

292

Stewarcja kameliowata
(Stewartia
pseudocameliaMaxim.)

krzewy
dwutrzyletnie

szt.

12

12

12

15.10

293

Świerk (PiceaA. Dietr.)

rośliny
czteroletni

szt.

8

8

8

15.09

290

291
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e,
nieskarlan
e; z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego
(szczepion
e)

294

295

296

Sofora; szupin;
perełkowiec (Sophora L.)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

Wierzba (Salix L.)

krzewy
dwuletnie

szt.

12

12

12

15.10

Żywotnik; tuja (Thuja
L.)

rośliny
czteroletni
e, z
rozmnoże
nia
wegetatyw
nego

szt.

8

8

8

15.09

Objaśnienia:
1)

Materiał siewny odmiany dostarczany przez jej hodowcę do badania odrębności, wyrównania i
trwałości oznacza materiał pochodzący z tej samej partii materiału siewnego i odpowiadający
wymaganiom jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego i w obrocie oraz że nie
może być traktowany środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami
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mogącymi mieć wpływ na wzrost lub rozwój roślin, poza wyjątkami uwzględnionymi przy
poszczególnych gatunkach.
2)

Wymienione w tabelach ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału do badania
odrębności, wyrównania i trwałości; w dyspozycjach wysyłkowych Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych podaje wymagania ilościowe i jakościowe materiału siewnego odmiany,
które w danym roku jej hodowca powinien dostarczyć pod adresy wskazane w dyspozycji
wysyłkowej.

*

Oznacza termin dla odmian wczesnych i średniowczesnych - do 15.02, a dla odmian średniopóźnych
i późnych - do 31.03.
Tabela 2
Rośliny sadownicze

Materiał siewny1),2)

ilość

L
p.

Roślina uprawna;
grupa odmian

rodzaj

1

2

3

jednoroczne
drzewka

1

Drzewa owocowe
- odmiany owocujące

do
bada
ń

do
kolek
cji
wzorc
ów

podkładka
standardowa
dla odmiany
owocującej

Termin
dostarcze
nia
dzień/
miesiąc

4

5

6

7

8

szt.

16

6

Jabłoń - M 9;
Grusza Pigwa S1;
Czereśnia i
Wiśnia -

31.10

jednos
tka
miary
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F12/1
Śliwa Wangenheima S
Śliwa
japońska i
Morela Ałycza;
Brzoskwinia mandżurska

- odmiany na
podkładki

1)
jednoroczne,

szt.

16

6

-

31.10

szt.

16

6

okulanty na
podkładkach
silnie
rosnących

31.10

szt.

16

6

-

31.10

ukorzenione
odkłady

wegetatywne

2)
jednoroczne
drzewka
nasienne +
100
nasion

2

Krzewy jagodowe

jednoroczne,
ukorzenione
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sadzonki

w tym:

- winorośl (Vitis L.)

szt.

36

5

-

31.10

- malina (Rubus
idaeus L.)

szt.

30

20

-

31.10

- żurawina
(Vaccinium

szt.

20

8

-

31.10

szt.

20

8

-

31.10

szt.

60

12

-

15.09

szt.

60

12

-

15.09

macrocarpon Act.)

- borówka brusznica
(Vaccinium vitisidaea
L.)

3

Byliny, w tym
Truskawka (Fragaria x ukorzenione
ananassa Duch.)
sadzonki
Poziomka (Fragaria
vesca L.)
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2.4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 5 marca
2004 r.w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także
zarobkowego korzystania z niej oraz wzoru kwestionariusza
technicznego (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2004 r.)
Objaśnienia:
1)

Materiał siewny odmiany dostarczany przez hodowcę do badania odrębności, wyrównania i trwałości
oznacza materiał pochodzący z tej samej partii materiału siewnego i odpowiadający wymaganiom
jakości obowiązującym w kwalifikacji materiału siewnego oraz że nie może być traktowany
środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu ani innymi preparatami mogącymi mieć wpływ na
wzrost lub rozwój roślin, poza wyjątkami uwzględnionymi przy poszczególnych gatunkach.

2)

Wymienione w tabelach ilości materiału siewnego oznaczają niezbędne ilości materiału do badania
odrębności, wyrównania i trwałości; w dyspozycjach wysyłkowych Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych podaje wymagania ilościowe i jakościowe materiału siewnego odmiany,
które w danym roku jej hodowca powinien dostarczyć pod adresy wskazane w dyspozycji
wysyłkowej.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.
U. Nr 137, poz. 1300) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wzór wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Wzór kwestionariusza technicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej.
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1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
WNIOSEK
o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR
KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY1)
do wniosku o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany
wzór
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3. Wykonywanie zadań Rzeczpospolitej
Polskie w zakresie ochrony prawnej roślin

Rozdział 1
Przepisy ogólne

3.1.Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin Uprawnych1)

Art. 1. 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwany
dalej "Centralnym Ośrodkiem", jest państwową osobą prawną.

2. Centralny Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).
3. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Słupia Wielka w województwie wielkopolskim.
4. W skład Centralnego Ośrodka wchodzą:
262

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

1)

centrala;

2)

stacje doświadczalne oceny odmian, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

Art. 2. Centralny Ośrodek działa na podstawie niniejszej ustawy i statutu.
Art. 3. Nadzór nad Centralnym Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do
spraw rolnictwa.
Art. 4. Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:
1)

badania i rejestracji odmian roślin,

2)

porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,

3)

ochrony prawnej odmian roślin

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) oraz w
ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z późn.
zm.).

Art. 5. Centralny Ośrodek, realizując zadania, o których mowa w art. 4, w
szczególności:
1)

sporządza i udostępnia:
a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian,
b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,
c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do rejestru odmian,
d) listy opisowe odmian, w których umieszcza się informacje o plonach, cechach jakościowych i
użytkowych odmian,
e) informacje o wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego;

2)

współpracuje z:
a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian,
263

STAN PRAWNY
NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

b) Międzynarodowym Związkiem Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Komisją Europejską i
Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (CPVO);
3)

informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie o wszystkich sprawach związanych z
rejestracją odmian.

Art. 6. Centralny
Ośrodek
może
świadczyć
usługi
badawcze,
doświadczalne, szkoleniowe lub informatyczne w zakresie nasiennictwa.
Art. 7. 1. Centralny Ośrodek publikuje co 2 miesiące w wydawanym przez
siebie diariuszu informacje o złożonych wnioskach o wpis odmiany do
rejestru odmian, o przedłużeniu okresu
wpisu w rejestrze odmian i o skreśleniu
Rozdział 2
odmiany z rejestru odmian oraz propozycje
nazw odmian, a także inne informacje
Organy i organizacja
związane z rejestracją odmian.
Centralnego Ośrodka
2. Centralny Ośrodek corocznie publikuje listy odmian
gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do rejestru odmian, oraz dane hodowców.

Art. 8. Centralny Ośrodek ma prawo używania pieczęci okrągłej z
wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą
Centralnego Ośrodka w otoku.
Art. 9.
1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez
ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:
1)

kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;

2)

wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka, kierowników komórek
organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;
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3)

wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o
nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje
dyrektor Centralnego Ośrodka.

Art. 10. 1. Stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka może zajmować
osoba, która:
1)

posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2)

jest obywatelem polskim;

3)

korzysta z pełni praw publicznych;

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

5)

posiada kompetencje kierownicze;

6)

posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;

7)

posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centralnego Ośrodka.

2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centralnego Ośrodka oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw rolnictwa. Ogłoszenie powinno zawierać:
1)

nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2)

określenie stanowiska;

3)

wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4)

zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5)

wskazanie wymaganych dokumentów;

6)

termin i miejsce składania dokumentów;

7)

informację o metodach i technikach naboru.
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3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4. Nabór na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka przeprowadza zespół powołany przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają
rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może być dokonana na
zlecenie zespołu przez niebędącą członkiem zespołu osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy
informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa.
8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1)

nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2)

określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór oraz liczbę kandydatów;

3)

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według
poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4)

informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)

uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6)

skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji
publicznej, o których mowa w ust. 2. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1)

nazwę i adres Centralnego Ośrodka;

2)

określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3)

imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rolnictwa ogłoszenia
o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
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11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 9 ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy ust. 1-10.

Art. 11. 1. Działalnością oddziału terenowego kieruje dyrektor oddziału.
2. Dyrektor oddziału terenowego koordynuje realizację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego
i tworzy listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa.
3. Dyrektor oddziału terenowego może w imieniu i na rzecz Centralnego Ośrodka udzielać zamówień
publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z działalnością
oddziału terenowego.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa
Centralnego Ośrodka

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do dyrektora
oddziału terenowego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa
zamówień
publicznych
dotyczące
kierownika
zamawiającego.

Art. 12. Minister właściwy do spraw
rolnictwa, w drodze rozporządzenia,
nadaje Centralnemu Ośrodkowi statut, w

którym określa:
1)

organizację wewnętrzną centrali,

2)

siedziby oraz organizację oddziałów terenowych,

3)

kompetencje dyrektora Centralnego Ośrodka, w tym do powoływania zespołów opiniodawczodoradczych

- mając na względzie prawidłowe wykonywanie zadań przez centralę i oddziały terenowe.

Art. 13.
1. Centralny Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych w przepisach o finansach publicznych, dotyczących agencji
wykonawczej, oraz na zasadach określonych w ustawie.
2. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z:
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1)

przychodów z prowadzonej działalności, a w szczególności:
a) przychodów z działalności rolniczej,
b) przychodów z usług doświadczalnych,
c) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
d) innych przychodów;

2)

budżetu państwa w formie dotacji:
a) podmiotowej - na dofinansowanie działalności bieżącej,
b) celowej - na finansowanie lub dofinansowanie zadań.

Art. 14. Rachunkowość Centralnego Ośrodka prowadzona jest zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr
165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278).
Art. 15. 1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym
wynagrodzenia pracowników, pokrywane są ze środków na jego
działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

Art. 15a. 1. Centralny Ośrodek może zaciągać kredyt na prowadzoną
działalność rolniczą.
2. Zaciągnięcie przez Centralny Ośrodek kredytu przewyższającego 10% rocznych przychodów wymaga
zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 16. 1. Centralny Ośrodek tworzy:
1)

fundusz statutowy;

2)

fundusz rezerwowy;
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Rozdział 4
Przepisy przejściowe,
zmieniające i uchylające

3)

fundusze określone w przepisach odrębnych.

2. Fundusz statutowy Centralnego Ośrodka stanowi
równowartość mienia przekazanego Centralnemu Ośrodkowi
na dzień rozpoczęcia działalności.
3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto i
przeznacza na pokrycie ewentualnych strat netto.

Art. 17. 1. Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka wymaga zgody
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. Zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i
ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Art. 18.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.
2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowa
jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają likwidacji.
3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej oraz jego gospodarstw
pomocniczych.
4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej lub jego gospodarstw
pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, własnością Centralnego Ośrodka.
5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, staje się
nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym własność Centralnego Ośrodka.
6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza
nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 4.
7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora Centralnego Ośrodka
zawierającego wykaz działek geodezyjnych.
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8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na wniosek dyrektora
Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności wydanej
przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Art. 19.
1. Pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się
pracownikami centrali Centralnego Ośrodka.
2. Pracownicy gospodarstw pomocniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych państwowej jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2011 r. stają się pracownikami oddziałów
terenowych Centralnego Ośrodka.
3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 20. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
- państwowej jednostki budżetowej do czasu powołania dyrektora
Centralnego Ośrodka wykonuje jego zadania w trybie i na zasadach
określonych w przepisach niniejszej ustawy.
Art. 21. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007
r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.4)) uchyla się rozdział 3.
Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.
1)

Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541
i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz.
1665.
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3.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu
Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z dnia
30 grudnia 2010 r.)

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian
Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591) zarządza się, co następuje:
§ 1. Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych nadaje się statut stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599)

ZAŁĄCZNIK
STATUT
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
§ 1. W skład Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanego dalej "Centralnym
Ośrodkiem", wchodzą centrala oraz stacje doświadczalne oceny odmian w:
1) Chrząstowie, województwo kujawsko-pomorskie,
2) Ciciborze Dużym, województwo lubelskie,
3) Głubczycach, województwo opolskie,
4) Karzniczce, województwo pomorskie,
5) Krzyżewie, województwo podlaskie,
6) Pawłowicach, województwo śląskie,
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7) Przecławiu, województwo podkarpackie,
8) Seroczynie, województwo mazowieckie,
9) Słupi, województwo świętokrzyskie,
10) Słupi Wielkiej, województwo wielkopolskie,
11) Sulejowie, województwo łódzkie,
12) Szczecinie Dąbiu, województwo zachodniopomorskie,
13) Świebodzinie, województwo lubuskie,
14) Węgrzcach, województwo małopolskie,
15) Wrócikowie, województwo warmińsko-mazurskie,
16) Zybiszowie, województwo dolnośląskie
- zwane dalej "oddziałami terenowymi".
§ 2. 1. W skład centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zakład Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian;
2) Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian;
3) Zakład Informatyki;
4) Biuro Rejestracji i Ochrony Praw do Odmian;
5) Biuro Organizacyjno-Prawne;
6) Biuro Administracyjno-Ekonomiczne;
7) Biuro Finansów i Księgowości;
8) Biuro Współpracy z Zagranicą;
9) Biuro Wydawnictw;
10) Biuro Kontroli i Audytu.
2. Dyrektor Centralnego Ośrodka może tworzyć w centrali samodzielne stanowiska pracy lub, w
ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, pracownie lub działy.
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3. W skład oddziałów terenowych wchodzą działy lub samodzielne stanowiska pracy w
szczególności do spraw:
1) badawczo-doświadczalnych;
2) finansowo-księgowych;
3) administracyjno-gospodarczych.
4. W skład oddziałów terenowych oprócz działów lub samodzielnych stanowisk pracy, o których
mowa w ust. 3, mogą wchodzić zakłady doświadczalne oceny odmian lub punkty doświadczalne oceny
odmian.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w
skład centrali oraz oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora
Centralnego Ośrodka.
§ 3. Centralnym Ośrodkiem kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców dyrektora, głównego
księgowego, kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład centrali oraz dyrektorów
oddziałów terenowych.
§ 4. 1. Dyrektor Centralnego Ośrodka kieruje działalnością tego ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz
i wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.1)) oraz ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r. Nr
99, poz. 662).
2. W ramach kompetencji, o których mowa w ust. 1, dyrektor Centralnego Ośrodka w szczególności:
1) zarządza majątkiem Centralnego Ośrodka;
2) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników centrali oraz
dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców;
3) udziela pełnomocnictw do wykonywania czynności cywilnoprawnych.
3. Dyrektor Centralnego Ośrodka może powoływać stałe albo doraźne zespoły opiniodawczodoradcze, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz sposób
finansowania ich działalności.
§ 5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnianych w
oddziale terenowym wykonuje dyrektor oddziału terenowego.
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3.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2010 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania
Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych, zwanego dalej "Centralnym Ośrodkiem".
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępców dyrektora i głównego
księgowego Centralnego Ośrodka, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się
przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w
tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 3 pkt 1.
§ 3. Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr
1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone
w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
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§ 5. Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika,
określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego
- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających
do przepracowania w danym miesiącu.
§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem
pracowników oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1,
koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w
tabelach, o których mowa w § 3 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną
stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy
pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas
nieokreślony.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w
kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
pracownika.
§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stałe w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w
wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy na II
zmianie.
2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za
każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).
§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny
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rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach
pracy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Jeżeli praca w Centralnym Ośrodku stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz
premiowy.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa
zakładowy regulamin premiowania.
§ 11. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z
przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w
dyspozycji pracodawcy.
2. Wysokość funduszu nagród oraz warunki przyznawania i wypłacania nagród określa
zakładowy regulamin nagradzania.
§ 12. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
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3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawę obliczenia nagrody
jubileuszowej stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu
nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla
pracownika jest to korzystniejsze wynagrodzenie przysługujące mu w
dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik
nabył prawo do nagrody
jubileuszowej, będąc zatrudnionym w
innym wymiarze czasu pracy niż w
dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia
nagrody stanowi wynagrodzenie
przysługujące pracownikowi w dniu
nabycia prawa do nagrody
jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową
oblicza się zgodnie z przepisami
obowiązującymi przy ustalaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy.

3. W razie równoczesnego pozostawania
więcej niż w jednym stosunku pracy do
okresu pracy uprawniającego do nagrody
jubileuszowej wlicza się jeden z tych
okresów.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody
jubileuszowej w dniu upływu okresu
uprawniającego do tej nagrody.
5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje
niezwłocznie po nabyciu przez pracownika
prawa do tej nagrody.
6.

Podstawę

jubileuszowej

obliczenia
stanowi

nagrody

wynagrodzenie

przysługujące pracownikowi w dniu nabycia
prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika
jest to korzystniejsze - wynagrodzenie
przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli
pracownik

nabył

prawo

do

nagrody

jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym
wymiarze czasu pracy niż w dniu jej
wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w
dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z
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przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy
lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej
niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu
rozwiązania stosunku pracy.
8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów
uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu
upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca
mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres
dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego
dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia,
nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik
udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego
stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był
zatrudniony w Centralnym Ośrodku w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do
nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy
uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym
dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w Centralnym Ośrodku po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa
prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od
wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub
emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
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3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się
przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy
ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej
prawa.
§ 14. 1. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy
zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany
okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
2. Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska
zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany
na tym stanowisku.
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz.
1599).
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz.
489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz.
538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz.
1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr
200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr
86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz.
1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr
237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99,
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poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz.
655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228 i Nr 224, poz. 1459.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

890-1 400

II

900-1 500

III

910-1 600

IV

920-1 700

V

930-1 800

VI

940-1 900

VII

950-2 000

VIII

960-2 100

IX

970-2 200

X

980-2 300

XI

990-2 500

XII

1 000-2 800

XIII

1 020-3 100

XIV

1 040-3 400

XV

1 070-3 800

XVI

1 100-4 200
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XVII

1 130-4 600

XVIII

1 170-5 000

XIX

1 210-5 400

ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku
funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia
zasadniczego do

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

6

90

7

105

8

120

9

135

ZAŁĄCZNIK Nr 3
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art.
128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp.

Stanowisko

Kategoria

Stawka

zaszeregowania

dodatku
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funkcyjnego

pracy
wg odrębnych
przepisów

1

Dyrektor Centralnego
Ośrodka

-

-

2

Zastępca dyrektora
Centralnego Ośrodka

-

-

3

Główny księgowy
Centralnego Ośrodka

-

-

4

Dyrektor stacji
doświadczalnej oceny
odmian Centralnego
Ośrodka

XV-XIX

9

wyższe

7

5

Zastępca dyrektora stacji
doświadczalnej oceny
odmian Centralnego
Ośrodka

XIV-XVIII

8

wyższe

5

6

Główny księgowy stacji
doświadczalnej oceny
odmian Centralnego
Ośrodka

XIII-XVI

7

wyższe

7

wg odrębnych
przepisów

wg odrębnych
przepisów

II. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych
Lp. Stanowisko

Kategoria

Stawka

zaszeregowania

dodatku funkcyjnego

1

Profesor

XIII-XVIII

8

2

Adiunkt

XI-XVI

6

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie

liczba lat pracy

według odrębnych przepisów

III. Pozostałych pracowników
Lp.

Stanowisko

Kategoria

Stawka

zaszeregowania

dodatku
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funkcyjnego

1

2

lat
pracy

3

4

5

6

XV-XIX

9

wyższe

7

XIV-XVIII

8

wyższe

6

1

Kierownik: biura,
zakładu

2

Zastępca głównego
księgowego
Centralnego Ośrodka

3

Inspektor oceny
odmian

XV-XVII

8

wyższe

7

4

Główny specjalista

XII-XVII

7

wyższe

7

5

Radca prawny

XIV-XVII

7

wg odrębnych przepisów

6

Audytor wewnętrzny

XIII-XVII

7

wg odrębnych przepisów

7

Kierownik: działu,
pracowni, punktu
doświadczalnego

XI-XVI

6

wyższe

6

8

Starszy: specjalista,
programista,
projektant

X-XV

-

wyższe

5

9

Specjalista,

IX-XIV

-

wyższe

2

IX-XII

-

wyższe

-

średnie

2

średnie

3

starszy: inspektor,
rewident, asystent
10

Inspektor, rewident,
asystent
programista,
projektant

11

Kierownik magazynu

VIII-XIII

4
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12

Starszy: księgowy,
referent

VIII-XII

-

średnie

3

13

Starszy magazynier

VII-XI

-

średnie

3

14

Starszy laborant

VI-XI

-

średnie

2

15

Stażysta

VI-XI

-

wyższe średnie

-

16

Magazynier

VI-IX

-

zasadnicze

2

17

Laborant

V-X

-

średnie

1

18

Kierownik archiwum

VIII-IX

2

średnie

3

19

Księgowy, kasjer

VII-IX

-

średnie

1

20

Referent, sekretarka

IV-VIII

-

średnie

-

21

Kierowca samochodu
ciężarowego

VIII-X

-

22

Kierowca samochodu
dostawczego

VII-IX

-

23

Kierowca samochodu
osobowego

VI-VIII

-

24

Konserwator
aparatury
laboratoryjnej

IX-XI

-

średnie i
uprawnienia
specjalistyczne

3

25

Starszy rzemieślnik

VII-XI

-

średnie lub
zasadnicze i tytuł
mistrza

3

26

Operator ciągników i
maszyn rolniczych

VII-X

-

27

Robotnik polowy,
szklarniowy

VI-X

-
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28

Konserwator
urządzeń i instalacji

VI-X

-

zasadnicze

2

29

Palacz c. o.

V-IX

-

podstawowe i kurs
dla palaczy c.o.

-

30

Robotnik
gospodarczy

IV-VII

-

umiejętność
wykonywania prac

-

31

Rzemieślnik

V-IX

-

zasadnicze lub
odpowiednie
wyszkolenie w
zawodzie

-

32

Dozorca

I-V

-

podstawowe

-

33

Sprzątaczka

I-IV

-

umiejętność
wykonywania prac

-
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU
NA 1 WRZEŚNIA
2014
R.
WSI1) z dnia 7 listopada 2011 r.w sprawie sposobu ustalania
nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych, zwany dalej "Centralnym Ośrodkiem", nadwyżki środków finansowych.
§ 2. 1. Nadwyżkę środków finansowych Centralnego Ośrodka stanowią środki finansowe
pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o
Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591),
niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.
2. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych są uwzględniane środki finansowe zwrócone
Centralnemu Ośrodkowi w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż
pochodzące z budżetu państwa.
§ 3. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka, środki finansowe, o
których mowa w § 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza
się o następujące zobowiązania Centralnego Ośrodka:
1) podatkowe, w szczególności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
dochodowego od osób fizycznych lub podatku od towarów i usług;
2) z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
3) z tytułu dostaw i usług;
4) z tytułu wynagrodzeń;
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5) inne wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań Centralnego
Ośrodka oraz dokonywania inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa przez
Centralny Ośrodek.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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