ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «BGIP B.V» ξεκινά νέα φάση εµπορικής αξιοποίησης
της ποικιλίας ακτινιδίου Soreli στην Ελλάδα
Η εταιρία «BGIP B.V. είναι µια εταιρία διαχείρισης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας µε έδρα στην Ολλανδία, η οποία σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Udine (Ούντινε) στην Ιταλία, εκκινεί µια νέα φάση εµπορικής αξιοποίησης της ποικιλίας ακτινιδίου Soreli στην Ελλάδα.
Επί της ποικιλίας αυτής, το Πανεπιστήµιο του Udine (εφεξής αναφερόµενο ως «ο ∆ικαιούχος»)
έχει κατοχυρώσει Κοινοτικό ∆ικαίωµα επί Φυτικής Ποικιλίας (µε αριθµ. 2008/1319), µε βάση το οποίο ο ∆ικαιούχος έχει την αποκλειστική εξουσία να καθορίζει τις µεθόδους καλλιέργειας, συσκευασίας, εµπορίας, διάθεσης και προώθησης της ποικιλίας ακτινιδίου Soreli στην
Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης και της επιλογής των κατάλληλων προς τούτο καλλιεργητών και εµπορικών συνεργατών ανά χώρα.
Η BGIP, στην οποία έχει χορηγηθεί η αναγκαία άδεια από τον ∆ικαιούχο, για να διαχειρίζεται
τα δικαιώµατά του επί της ποικιλίας ακτινιδίου Soreli, έχει περαιτέρω παράσχει άδεια στην
ελληνική εταιρία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», µε έδρα την Άρτα, για τον συντονισµό της
εµπορίας του ακτινιδίου ποικιλίας Soreli στην Ελλάδα.
Επισηµαίνεται ότι η κατοχή ή/και η καλλιέργεια ή/και η εµπορία φυτών/καρπών ακτινιδίου
της ποικιλίας Soreli, χωρίς την ρητή άδεια του ∆ικαιούχου ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσ ώπων του, αντίκειται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΚ) 2100/94 για τα Κοινοτικά ∆ικαιώµατα επί Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και στη σχετική ελληνική νοµοθεσία και ο δικαιούχος ενός τέτοιου δικαιώµατος απολαµβάνει ισχυρής, νοµικής προστασίας στην Ελλάδα.

Η περίοδος χάριτος
Η BGIP θα παραχωρήσει µία περίοδο χάριτος σε καλλιεργητές παράνοµων καλλιεργειών
µε ακτινίδια της ποικιλίας Soreli στην Ελλάδα, ώστε να τους επιτραπεί να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την νοµιµοποίησή τους. Η περίοδος χάριτος θα είναι διάρκειας τριών (3) µηνών, από την 29η Απριλίου 2016 έως την 29η Ιουλίου 2016. Αιτήσεις προ της άνω προθεσµίας εκκίνησης θα γίνονται δεκτές αλλά, σε κάθε περίπτωση όλες οι αιτήσεις χάριτος πρέπει να κατατεθούν πριν από τις 18:00 (ώρα Ελλάδας), της τελικής ηµεροµηνίας της
29ης Ιουλίου 2016.
Οι καλλιεργητές θα µπορούν να νοµιµοποιήσουν τις καλλιέργειές τους µε την εθελοντική συµµετοχή τους στο µοντέλο διαχείρισης του ελληνικού ακτινιδίου ποικιλίας Soreli. Για τον σκοπό αυτό οι παραγωγοί θα χρειαστεί να υποβάλουν σχετική αίτηση χάριτος, να ενηµερώσουν
την BGIP για όλες τις καλλιέργειες τους µε ακτινίδιο της ποικιλίας Soreli και να συνάψουν
µε αυτήν (την BGIP) και την εταιρία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» τις σχετικές συµβάσεις.
Μετά τη λήξη της τρίµηνης περιόδου χάριτος, ο ∆ικαιούχος ή/και η BGIP προτίθενται να διεκδικήσουν µε κάθε νόµιµο µέσο την προστασία του κατοχυρωµένου κοινοτικού δικαιώµατος επί της φυτικής ποικιλίας του ακτινιδίου Soreli στην Ελλάδα ενώπιον κάθε δικαστικής ή/
και διοικητικής αρχής.

Για πληροφορίες
Οι ενδιαφερόµενοι καλλιεργητές καλούνται να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και τις αιτήσεις χάριτος ή να δηλώσουν την επιθυµία τους να λάβουν σχετική άδεια από τη BGIP στις
ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

peter@sorelikiwi.com ή koliosae@otenet.gr

Τηλ.: 26810 52365, 51383
www.koliosfruit.gr

