
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2039/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 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
Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικι-
λιών (1), και ιδίως το άρθρο 113,

μετά από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο του Κοινοτικού
Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών,

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 (2) ορίζει τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται
στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών («το Γραφείο»),
και τα επίπεδα αυτών των τελών.

(2) Το οικονομικό αποθεματικό του Γραφείου έφθασε σε επίπεδο
που υπερβαίνει το επίπεδο που είναι απαραίτητο για την
εξασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων του. Για το
λόγο αυτό, το επίπεδο του ετήσιου τέλους και των τελών
που σχετίζονται με τις τεχνικές εξετάσεις μειώθηκαν για μια
μεταβατική περίοδο.

(3) Σε ό,τι αφορά το ετήσιο τέλος, η μεταβατική περίοδος για
την οποία το επίπεδο αυτού του τέλους μειώθηκε είχε ήδη
παραταθεί μέχρι το τέλος του 2007. Σε ό,τι αφορά τα τέλη
για τεχνικές εξετάσεις, η μεταβατική περίοδος για την οποία
το επίπεδο των τελών αυτών είχε μειωθεί παρατάθηκε μέχρι
το τέλος του 2006.

(4) Εντούτοις προβλέπεται ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν
για τη μείωση του οικονομικού αποθεματικού του Γραφείου,
το επίπεδο του αποθεματικού δεν θα μειωθεί σε κατάλληλο
επίπεδο βραχυπρόθεσμα. Το επίπεδο του ετήσιου τέλους θα
πρέπει κατά συνέπεια να μειωθεί περαιτέρω. Ως εκ τούτου, ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής δικαιωμάτων
επί φυτικών ποικιλιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το Γραφείο χρεώνει τον κάτοχο κοινοτικού δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας (“κάτοχος”) με τέλος για κάθε χρόνο που
διαρκεί το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας (“ετήσιο
τέλος”) με 300 ευρώ για τα έτη 2003 έως 2005 και 200
ευρώ για το έτος 2006 και τα επόμενα έτη. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες κάποιος έχει καταβάλει τέλος 300 ευρώ για το
έτος 2006, το Γραφείο θα του επιστρέψει τη διαφορά των 100
ευρώ.».

Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

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

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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(1) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 873/2004 (ΕΕ L 162 της
30.4.2004, σ. 38).

(2) ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2005 (ΕΕ L 189 της
21.7.2005, σ. 26).


