
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 569/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Μαρτίου 2003
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο Κοινοτικό

Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιου-
λίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών (1),
όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (2), και
ιδίως το άρθρο 113 παράγραφος 4,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής, της 31ης
Μαΐου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον αφορά τα
τέλη που καταβάλλονται στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών
Ποικιλιών (3), όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 329/2000 (4), προβλέπει τέλη καταβλητέα στο Κοινο-
τικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (αποκαλούµενο στο εξής
«το Γραφείο»), και το ύψος των τελών αυτών.

(2) Το διοικητικό συµβούλιο του Γραφείου υπέβαλε στην Επι-
τροπή σχέδιο τροπολογιών σχετικά µε τα καταβλητέα στο
Γραφείο τέλη βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94.

(3) Αναµένεται ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα τραπεζικών
πληρωµών SWIFT προσφέρει επαρκή γραπτά αποδεικτικά
στοιχεία ότι ο αιτών έλαβε τα αναγκαία µέτρα για την
πληρωµή του τέλους αίτησης στο λογαριασµό του Γρα-
φείου.

(4) Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, το τέλος
αίτησης προορίζεται να καλύψει διάφορα στάδια διεκπε-
ραίωσης µιας αίτησης. Ως εκ τούτου, το Γραφείο θα πρέπει
να επιστρέφει το σταθερό µερίδιο του τέλους αίτησης όποτε,
κατόπιν της αρχικής εξέτασης της αίτησης, είναι εµφανές ότι
η αίτηση δεν είναι έγκυρη.

(5) Θα πρέπει το ετήσιο τέλος να µην κυµαίνεται ανάλογα µε το
προστατευόµενο είδος, ούτε να αυξάνεται µε την πάροδο
του χρόνου, ώστε να αντανακλά τις διοικητικές δαπάνες του
συστήµατος κοινοτικών δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών,
οι οποίες δεν καλύπτονται από άλλα τέλη.

(6) Το αποθεµατικό του ταµείου του Γραφείου έχει φθάσει σε
επίπεδο που υπερβαίνει εκείνο που είναι αναγκαίο για τη
διασφάλιση συνέχειας των εργασιών του. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει το ποσό του ετήσιου τέλους να συνδεθεί µε συρρί-
κνωση του αποθεµατικού στο διάστηµα 2003 έως 2005.

(7) Η ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλεται το καταβαλλόµενο
ετήσιο τέλος θα πρέπει να προηγείται της έναρξης του έτους
προστασίας του δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας µε την
οποία σχετίζεται, ώστε να αποφευχθεί η προσφορά δωρεάν
προστασίας στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το ανωτέρω
τέλος.

(8) Ενδείκνυται να εξαλειφθεί η διαφορά µεταξύ τελών που
χρεώνονται για καταχωρίσεις στο µητρώο κοινοτικών
δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών και στο µητρώο
αιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να χρεώνεται ένα και µόνο
τέλος για την πραγµατοποίηση της ίδιας καταχώρισης σε
ένα µητρώο σχετικά µε αίτηµα που καλύπτει πολλές ποικι-
λίες του ιδίου ιδιοκτήτη.

(9) Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής,
της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου όσον
αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του Γραφείου
και τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2181/2002 (6), το Γραφείο υποχρεούται να πληρώνει τεχνι-
κές εξετάσεις. Είναι ανάγκη να αυξηθούν τα τέλη που χρεώ-
νονται σε αιτούντες τεχνικές εξετάσεις και να καθιερωθούν
διαφορετικές οµάδες συναρτήσει των τελών. Οι αυξήσεις
του τέλους θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε δύο στάδια,
λόγω του µεγάλου ύψους της αύξησης.

(10) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα ο κανο-
νισµός (ΕΚ) αριθ. 1238/95.

(11) Τα νέα µέτρα εφαρµόζονται σχετικά µε τα τέλη που οφείλο-
νται από 1ης Απριλίου 2003.

(12) ∆ιενεργήθηκαν διαβουλεύσεις µε το διοικητικό συµβούλιο
του Γραφείου σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/
94.

(13) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής των δικαιωµά-
των επί των φυτικών ποικιλιών,
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(1) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1.
(2) ΕΕ L 258 της 28.10.1995, σ. 3.
(3) ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31.
(4) ΕΕ L 37 της 12.2.2000, σ. 19.

(5) ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 37.
(6) ΕΕ L 331 της 7.12.2002, σ. 14.



ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Όταν θεωρείται ότι το τέλος δεν έχει εισπραχθεί από
το Γραφείο, εντός της καθορισθείσας προθεσµίας, θεωρείται
ότι η προθεσµία τηρήθηκε έναντι του Γραφείου, εάν, εντός
της σχετικής προθεσµίας, παρασχεθούν στο Γραφείο γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο καταβάλλων το τέλος κατέθεσε
δεόντως, σε ένα τραπεζικό ίδρυµα ή ταχυδροµικό γραφείο,
εντολή µεταβίβασης του ποσού σε ευρώ προς τραπεζικό
λογαριασµό του Γραφείου εντός της προθεσµίας.»

β) Η παράγραφος 4 διαγράφεται.
γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«5. Τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται επαρκή κατά την
έννοια της παραγράφου 3 εάν προσκοµιστεί απόδειξη, εκ
µέρους τραπεζικού ιδρύµατος ή ταχυδροµικού γραφείου, για
κατάθεση της εντολής µεταβίβασης του ποσού. Ωστόσο,
όποτε η εντολή µεταβίβασης του ποσού δίδεται µε τη χρήση
του ηλεκτρονικού συστήµατος τραπεζικών πληρωµών
SWIFT, η απόδειξη κατάθεσης της εντολής µεταβίβασης
λαµβάνει τη µορφή αντιγράφου του δελτίου SWIFT, σφρα-
γισµένου και υπογεγραµµένου από δεόντως εξουσιοδοτηµένο
υπάλληλο της τράπεζας ή του ταχυδροµικού γραφείου.»

2. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρµόζονται
όποτε έχουν παρασχεθεί µαζί µε την αίτηση επαρκή γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία ότι ο καταβάλλων το τέλος κατέθεσε
δεόντως, σε ένα τραπεζικό ίδρυµα ή ταχυδροµικό γραφείο,
εντολή µεταβίβασης του ποσού σε ευρώ προς τραπεζικό
λογαριασµό του Γραφείου. Το άρθρο 4 παράγραφος 5 εφαρ-
µόζεται κατ' αναλογία.»

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7. Όποτε εισπράττεται το τέλος αίτησης αλλά η τελευ-
ταία δεν είναι έγκυρη βάσει του άρθρου 50 του βασικού
κανονισµού, το Γραφείο παρακρατεί ποσό 300 ευρώ από το

τέλος αίτησης και επιστρέφει το υπόλοιπο ποσό χρηµάτων
όταν γνωστοποιεί στον αιτούντα τις διαπιστωθείσες στην
αίτηση ελλείψεις.»

3. Το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:
«1. Το Γραφείο χρεώνει τον κάτοχο κοινοτικού δικαιώµατος
επί φυτικής ποικιλίας (καλουµένου στο εξής “ο κάτοχος”) µε
τέλος, για κάθε έτος που διαρκεί το κοινοτικό δικαίωµα επί
φυτικής ποικιλίας (ετήσιο τέλος), ύψους 300 ευρώ για τα έτη
2003 έως 2005, και 435 ευρώ για το έτος 2006 και τα επό-
µενα.

2. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται:
α) σχετικά µε το πρώτο έτος της περιόδου ισχύος του κοινο-

τικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, εντός 60 ηµερών
από την ηµεροµηνία παραχώρησης του δικαιώµατος και

β) σχετικά µε τα επόµενα έτη της περιόδου ισχύος του κοινο-
τικού δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας, την πρώτη ηµέρα
του ηµερολογιακού µήνα που προηγείται εκείνου της επε-
τείου παραχώρησης του δικαιώµατος.»

4. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην πέµπτη περίπτωση της παραγράφου 1, στοιχείο β), το

ποσό των «300 ecu» αντικαθίσταται από «100 ευρώ».
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Όποτε ένα αίτηµα καταχώρισης, όπως αναφέρεται στο
στοιχείο β) ή γ) της παραγράφου 1, αφορά πολλές αιτήσεις
ή καταχωρούµενα δικαιώµατα, από τον ίδιο αιτούντα ή
κάτοχο δικαιωµάτων, οφείλεται ένα και µόνο τέλος.»

5. Το παράρτηµα I τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

6. ∆ιαγράφεται το παράρτηµα II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Εφαρµόζεται σχετικά µε τα τέλη που οφείλονται από 1ης Απριλίου
2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2003.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτηµα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

Το τέλος που καταβάλλεται για την τεχνική εξέταση µιας ποικιλίας κατ'εφαρµογή του άρθρου 8 προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον
ακόλουθο πίνακα, συναρτήσει του έτους κατά το οποίο αρχίζει η καλλιεργητική περίοδος και της οµάδας ειδών στην οποία
ανήκει η ποικιλία:

( σε ευρώ)

Οµάδα ανάλογα µε το κόστος
Τέλος κατά την

περίοδο 2003 έως
2005

Τέλος έως κατά τα
έτη 2006 και επό-

µενα

Οµάδα γεωργικών ειδών

1 Συνήθεις καλλιέργειες 1 020 1 020

2 Καλλιέργειες αγενώς πολλαπλασιαζόµενων φυτών 1 190 1 190

3 Καλλιέργειες ελαιούχων φυτών 1 020 1 020

4 Καλλιέργειες λειµώνιων ειδών 1 020 1 020

5 Καλλιέργειες κονδυλωδών φυτών 1 020 1 020

6 Καλλιέργειες κλωστικών φυτών 1 020 1 020

7 Καλλιέργειες µε ειδικές ρυθµίσεις δοκιµής 1 020 1 020

8 Λοιπές καλλιέργειες γεωργικών ειδών 1 020 1 020

Οµάδα καλλωπιστικών φυτών

9 Είδη µε ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, µακρά διάρκεια
καλλιέργειας 1 190 1 190

9A Είδη µε ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, µακρά διάρκεια
καλλιέργειας και ειδικούς φυτοϋγειονοµικούς όρους 1 200 2 040

10 Είδη µε ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, βραχεία διάρκεια
καλλιέργειας 1 105 1 105

11 Είδη µε ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή υπαίθρου, µακρά διάρκεια καλ-
λιέργειας 1 105 1 105

12 Είδη µε ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή υπαίθρου, βραχεία διάρκεια
καλλιέργειας 1 105 1 105

13 Είδη χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, µακρά διάρ-
κεια καλλιέργειας 1 200 1 360

13A Είδη χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, µακρά διάρ-
κεια καλλιέργειας µε επιπρόσθετο βήµα πολλαπλασιασµού 1 200 2 040

14 Είδη χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερµοκηπίου, βραχεία διάρ-
κεια καλλιέργειας 1 105 1 105

15 Είδη χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή υπαίθρου, µακρά διάρκεια
καλλιέργειας 1 105 1 105

16 Είδη χωρίς ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή υπαίθρου, βραχεία διάρκεια
καλλιέργειας 1 105 1 105

17 Νέα είδη, δοκιµή θερµοκηπίου 1 190 1 190

18 Νέα είδη, δοκιµή υπαίθρου 1 190 1 190

19 Είδη πολλαπλασιαζόµενα µε σπόρους (δεν υπάγονται σε καµία άλλη
κατηγορία) 1 200 1 360
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( σε ευρώ)

Οµάδα ανάλογα µε το κόστος
Τέλος κατά την

περίοδο 2003 έως
2005

Τέλος έως κατά τα
έτη 2006 και επό-

µενα

Οµάδα κηπευτικών ειδών

20 Είδη πολλαπλασιαζόµενα µε σπόρους, δοκιµή υπαίθρου 1 050 1 445

21 Είδη πολλαπλασιαζόµενα µε σπόρους, δοκιµή θερµοκηπίου 1 200 1 955

22 Είδη πολλαπλασιαζόµενα αγενώς, δοκιµή υπαίθρου 1 050 1 700

23 Είδη πολλαπλασιαζόµενα αγενώς, δοκιµή θερµοκηπίου 1 200 1 360

Οµάδα οπωροφόρων ειδών

24 ∆ένδρα 1 050 1 615

24A ∆ενδροειδή µε εκτεταµένη µόνιµη ζώσα συλλογή αναφοράς, δοκιµή θερ-
µοκηπίου 1 050 2 380

25 Θάµνοι 1 050 1 190

26 Καλλιέργειες τύπου αµπέλου 1 050 1 190

27 Αναρριχητικά 1 050 1 870»
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