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EL

7.12.2002

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2181/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης ∆εκεµβρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1239/95 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου που αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες ενώπιον του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε το διοικητικό συµβούλιο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής δικαιωµάτων
επιφυτικής ποικιλίας,

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 φυτικών ποικιλιών (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2506/95 (2), και ιδίως το άρθρο 114,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Tο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών («το Γραφείο»)
που έχει συσταθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/94
εφαρµόζει το καθεστώς προστασίας των δικαιωµάτων επί
φυτικών ποικιλιών.

(1)

Οι διαδικαστικοί κανόνες ενώπιον του Γραφείου θεσπίζονται
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1239/95 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 448/
96 (4). Το άρθρο 27 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι
οι εκθέσεις εξέτασης, οι οποίοι συντάσσονται υπό την
ευθύνη των αρχών ενός κράτους µέλους ή µιας τρίτης
χώρας που είναι µέλος της διεθνούς ένωσης για την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών µπορεί να θεωρηθεί
επαρκής βάση για τη λήψη απόφασης. Ωστόσο, το άρθρο
27 ήταν προσωρινή διάταξη η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου
1998.

(2)

Η σε προσωρινή βάση εφαρµογή του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 αποσκοπούσε στη δηµιουργία
ανεξάρτητου κοινοτικού συστήµατος, όπου το Γραφείο ήταν
επιφορτισµένο µε την οργάνωση της τεχνικής εξέτασης των
ποικιλιών που υποβάλλονταν µε την αίτηση προστασίας
φυτικής ποικιλίας. Εντούτοις, η πείρα του Γραφείου έδειξε
την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη άλλες εκθέσεις εξέτασης,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 27.

(3)

Η πλειονότητα των κοινοτικών δικαιωµάτων φυτικής ποικιλίας που χορηγήθηκαν µετά από τις 30 Ιουνίου 1998
βασίστηκε σε αποφάσεις λαµβανοµένων υπόψη τεχνικών εξετάσεων οι οποίες διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη αρχών
άλλων εκτός του Γραφείου, παρέχοντας δικαιώµατα σε µία
πολύ ανταγωνιστική αγορά.

(4)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ρυθµιστούν οι πρακτικές
του Γραφείου από την 1η Ιουλίου 1998. Ταυτόχρονα,
πρέπει να διατηρηθεί ανοικτή η δυνατότητα εφαρµογής του
άρθρου 27 στο µέλλον. Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 µε ισχύ από την
1η Ιουλίου 1998.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

227 της 1.9.1994, σ. 1.
258 της 28.10.1995, σ. 3.
121 της 1.6.1995, σ. 37.
62 της 13.3.1996, σ. 3.

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1239/95 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 27
Άλλες εκθέσεις εξέτασης
1.
Μία έκθεση εξέτασης σχετικά µε τα αποτελέσµατα τεχνικής
εξέτασης η οποία διενεργήθηκε ή διενεργείται για επίσηµους
σκοπούς σε ένα κράτος µέλος από ένα από τα γραφεία που είναι
υπεύθυνα για τα συγκεκριµένα είδη σύµφωνα µε το άρθρο 55
παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού µπορεί να θεωρείται
από το Γραφείο ότι συνιστά επαρκή βάση για τη λήψη απόφασης, µε την προϋπόθεση ότι:
— το υλικό που παρουσιάστηκε για τεχνική εξέταση πληροί,
από την άποψη ποσότητας και ποιότητας, τα επίπεδα που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 4 του
βασικού κανονισµού,
— η τεχνική εξέταση έχει διενεργηθεί κατά τρόπο ο οποίος
είναι σύµφωνος µε την ανάθεση από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 55 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισµού και έχει διεξαχθεί σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες κατευθυντήριες γραµµές εκτέλεσης δοκιµών ή τις γενικές
οδηγίες που έχουν δοθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού και τα άρθρα 22 και 23
του παρόντος κανονισµού,
— το Γραφείο είχε τη δυνατότητα να ελέγξει την εκτέλεση της
συγκεκριµένης τεχνικής εξέτασης και,
— εφόσον η τελική έκθεση δεν είναι άµεσα διαθέσιµη, οι ενδιάµεσες εκθέσεις για κάθε καλλιεργητική περίοδο υποβλήθηκαν στο Γραφείο πριν από την έκθεση εξέτασης.
2.
Στην περίπτωση που το Γραφείο θεωρεί ότι η έκθεση
εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν αποτελεί
επαρκή βάση για τη λήψη απόφασης, πρέπει να ακολουθήσει τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 55 του κανονισµού,
µετά από διαβούλευση του αιτούντα µε το σχετικό γραφείο
εξέτασης.

7.12.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.
Το Γραφείο και κάθε αρµόδιο εθνικό γραφείο για τις
φυτικές ποικιλίες σε ένα κράτος µέλος παρέχουν αµοιβαία
διοικητική βοήθεια, διαθέτοντας, κατόπιν αιτήσεως, ήδη υφιστάµενες εκθέσεις εξέτασης µιας ποικιλίας, για να εκτιµηθεί η
δυνατότητα διάκρισης, η οµοιοµορφία και η σταθερότητα αυτής
της ποικιλίας. Ένα συγκεκριµένο ποσό θα χρεώνεται από το Γραφείο ή το αρµόδιο εθνικό γραφείο για τις φυτικές ποικιλίες για
την υποβολή µιας τέτοιας έκθεσης, το οποίο θα έχει συµφωνηθεί
από τα ενδιαφερόµενα γραφεία.
4.
Μία έκθεση εξέτασης για τα αποτελέσµατα µιας τεχνικής
εξέτασης η οποία έχει διενεργηθεί ή διενεργείται για επίσηµους
σκοπούς σε µία τρίτη χώρα, που είναι µέλος της διεθνούς
ένωσης προστασίας των νέων φυτικών ποικιλιών δύναται να
θεωρηθεί από το Γραφείο ότι συνιστά επαρκή βάση για τη λήψη
απόφασης, µε την προϋπόθεση ότι η τεχνική εξέταση πληροί
τους όρους που καθορίζονται σε µια γραπτή συµφωνία µεταξύ
του Γραφείου και της αρµόδιας αρχής της σχετικής τρίτης
χώρας. Οι όροι αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον:
— αυτούς που αφορούν το υλικό, όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 1 πρώτη περίπτωση,
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— ότι η τεχνική εξέταση έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις δοκιµές ή τις γενικές οδηγίες, που έχουν δοθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού,
— ότι το Γραφείο είχε την ευκαιρία να εκτιµήσει την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και τη διενέργεια τεχνικής
εξέτασης για τα σχετικά είδη στη συγκεκριµένη τρίτη χώρα
και να ελέγξει τη διεξαγωγή της σχετικής τεχνικής εξέτασης,
και
— τους όρους που αφορούν τη δυνατότητα διάθεσης των εκθέσεων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 τέταρτη περίπτωση.»
2. ∆ιαγράφεται η παράγραφος 2 του άρθρου 95.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1998.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 6 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

