
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2206 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Νοεμβρίου 2015 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο 
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί 
φυτικών ποικιλιών (1) (ο βασικός κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 113, 

Κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι ο πρόεδρος του 
Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών («το Γραφείο») μπορεί να επιτρέψει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής των 
τελών και των πρόσθετων επιβαρύνσεων, μεταξύ άλλων με έκδοση επιταγής ή έμβασμα. Ωστόσο, θεωρείται υπερβολικά 
επαχθές για τους κατόχους να απαιτούν τραπεζικές επιταγές ως μέσο πληρωμής. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξασφα
λιστούν οι πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα. 

(2)  Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 απαιτεί από τον καταβάλλοντα τα τέλη ή τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις να αναφέρει το όνομά του και τον σκοπό της εν λόγω πληρωμής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Γραφείο 
μπορεί να καταλήξει πληρωμή για την οποία ενδεχομένως να είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η ταυτότητα του προσώπου 
που πραγματοποιεί την πληρωμή και να πραγματοποιηθεί επιστροφή στο πρόσωπο αυτό, θα ήταν σκόπιμο τα χρήματα 
αυτά να παρακρατούνται από το Γραφείο ως λοιπά έσοδα. 

(3)  Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής περιέχει διατάξεις σχετικά με το επίπεδο του τέλους 
αίτησης που καταβάλλεται στο Γραφείο για την επεξεργασία των αιτήσεων για τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος επί 
φυτικής ποικιλίας. Με σκοπό την αποτελεσματική, αποδοτική και ταχεία εξέταση των αιτήσεων, είναι σημαντικό να 
ενθαρρυνθεί η υποβολή αιτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα μέσω εντύπου στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν 
σκόπιμο να μειωθεί το τέλος που καταβάλλεται για την επεξεργασία της αίτησης σε περίπτωση κατάθεσης και υποβολής 
αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα. 

(4)  Η διατύπωση του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95, όσον αφορά τις τοπικές υπηρεσίες και 
τους εθνικούς οργανισμούς που έχουν συσταθεί ή τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον 
«βασικό κανονισμό»). 

(5)  Το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 προβλέπει την επιστροφή των τελών αίτησης για τις 
αιτήσεις που δεν είναι έγκυρες βάσει του άρθρου 50 του βασικού κανονισμού. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από 
το Γραφείο σχετικά με το κόστος που συνδέεται με την επεξεργασία των αιτήσεων για τη χορήγηση κοινοτικών 
δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών οι οποίες δεν είναι έγκυρες, είναι σκόπιμο να μειωθεί το ποσό του τέλους αίτησης 
που παρακρατείται από το Γραφείο. 

(6)  Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 αφορά τα τέλη για την τεχνική εξέταση μιας ποικιλίας. Στην περίπτωση 
μιας έκθεσης εξέτασης για το αποτέλεσμα τεχνικής εξέτασης που έχει ήδη διεξαχθεί από εντεταλμένο γραφείο εξέτασης 
πριν από την ημερομηνία της αίτησης για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 5, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το τέλος θα πρέπει να καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου, 
αφού ζητηθεί η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Γραφείου. 

(7)  Το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 προβλέπει ότι ο πρόεδρος του Γραφείου 
καθορίζει τα τέλη της επίσημης εφημερίδας του Γραφείου. Η περιοδική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας του 
Γραφείου πραγματοποιείται μόνον σε ηλεκτρονική και όχι πλέον σε έντυπη μορφή και αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο 
των βάσεων δεδομένων του Γραφείου. Η εν λόγω δημοσίευση δεν απαιτεί πρόσθετη δαπάνη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να καταργηθεί η καταβολή ειδικού τέλους. 
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(1) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31). 



(8)  Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 αφορά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η πείρα έχει δείξει ότι πρόσθετες 
εργασίες του Γραφείου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο β), όσον αφορά τις 
ονομασίες ποικιλιών, λόγω της αρχικής τους μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται, ή τροποποιήσεις λόγω 
συγκρουόμενου προηγούμενου δικαιώματος τρίτου, είναι συνήθεις και δεν απαιτούν αυξημένους πόρους. Ως εκ τούτου, 
πρόσθετες επιβαρύνσεις για την εν λόγω πρόσθετη εργασία δεν είναι δικαιολογημένες. 

(9)  Το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) προβλέπει ότι το Γραφείο δύναται να επιβάλει πρόσθετη επιβάρυνση στο ετήσιο 
τέλος εάν ο κάτοχος δεν κατέβαλε το ετήσιο τέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, το Γραφείο μπορεί να κινήσει διαδικασία για 
ακύρωση της προστασίας. Η πείρα έχει δείξει ότι το Γραφείο δεν επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση για τη μη καταβολή 
του ετήσιου τέλους και, ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί. 

(10)  Το άρθρο 93 παράγραφος 3 και το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής (1) δεν έχουν 
ενσωματωθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2009 της Επιτροπής (2). Ως εκ τούτου, οι παράγραφοι 3 και 4 του 
άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 που αφορούν τις εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να απαλειφθούν. 

(11)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(12)  Θα ήταν σκόπιμο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016, ώστε να συνδυαστούν 
με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους για τον προϋπολογισμό του Γραφείου. 

(13)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα 
κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

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

α)  στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α)  με έκδοση επιταγής ή έμβασμα, πληρωτέα σε ευρώ στο Γραφείο·»· 

ii)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«δ)  πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με κάρτα πληρωμής είτε με άμεση χρέωση.»· 

β)  στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«3. Εάν, ύστερα από έρευνα με την τράπεζα, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του προσώπου που προέβη 
στην πληρωμή και το ποσό δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το ποσό θεωρείται άλλα έσοδα, 
εντός των προθεσμιών που περιγράφονται στις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις του Γραφείου, που αναφέρονται στο 
άρθρο 112 του βασικού κανονισμού και έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου.»· 

γ)  το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

i)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Ο υποβάλλων αίτηση για κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας (ο αιτών) καταβάλλει τέλος 450 ευρώ για την 
επεξεργασία αίτησης που υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω εντύπου στο διαδίκτυο, με τη χρήση του συστήματος 
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του Γραφείου. 
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(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 37). 

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2009 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών (ΕΕ L 251 της 24.9.2009, 
σ. 3). 



Ο αιτών καταβάλει τέλος 650 ευρώ για την επεξεργασία αίτησης που υποβάλλεται με μέσα άλλα από το σύστημα 
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του Γραφείου. 

2. Ο αιτών πραγματοποιεί τις ενέργειες εκείνες που είναι αναγκαίες για την καταβολή του τέλους αίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, πριν από ή κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απευθείας στο 
Γραφείο ή σε τοπική υπηρεσία ή εθνικό οργανισμό που έχουν συσταθεί ή στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα 
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.»· 

ii)  η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«7. Όποτε εισπράττεται τέλος αίτησης αλλά η αίτηση δεν είναι έγκυρη βάσει του άρθρου 50 του βασικού 
κανονισμού, το Γραφείο παρακρατεί ποσό 150 ευρώ από το τέλος αίτησης και επιστρέφει το υπόλοιπο, όταν 
γνωστοποιεί στον αιτούντα τις διαπιστωθείσες στην αίτηση ελλείψεις.»· 

δ)  στο άρθρο 8 παράγραφος 5 προστίθεται η ακόλουθη φράση: 

«Το ύψος του εν λόγω τέλους καθορίζεται από τον πρόεδρο του Γραφείου ύστερα από διαβούλευση με το διοικητικό 
συμβούλιο και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα του Γραφείου.»· 

ε)  στο άρθρο 12 παράγραφος 1 το στοιχείο γ) απαλείφεται· 

στ)  το άρθρο 13 απαλείφεται· 

ζ)  στο άρθρο 14 οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται. 

Άρθρο 2 

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

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

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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