
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 572/2008

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty rocznej i opłat
związanych z badaniem technicznym na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin oraz do

sposobu płatności

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia
27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony
odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,

po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu
Odmian Roślin,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia
31 maja 1995 r. ustanawiającym zasady wykonawcze
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94
w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu
Odmian Roślin (2) ustalono opłaty na rzecz Wspólnoto-
wego Urzędu Odmian Roślin (zwanego dalej „Urzędem”)
oraz poziomy tych opłat.

(2) Rezerwa finansowa Urzędu osiągnęła poziom przekracza-
jący poziom niezbędny dla zapewnienia ciągłości jego
działań. Z tego powodu obniżono opłatę roczną
i opłaty związane z badaniem technicznym. Rezerwa
finansowa Urzędu zmniejszyła się obecnie do odpowied-
niego poziomu, a zatem należy znowu zwiększyć
dochody do poziomu wystarczającego, aby budżet
Urzędu był zrównoważony. Aby osiągnąć ten cel, należy
podwyższyć opłatę roczną oraz opłaty związane
z badaniem technicznym.

(3) W odniesieniu do nowych gatunków, doświadczenie
zebrane w związku z grupami opłat za badania tech-
niczne roślin ozdobnych pokazuje, że istnieje koniecz-
ność zmiany niektórych z tych grup opłat.

(4) Aby ułatwić płatność opłat i dopłat, należy umożliwić
płatności kartami płatniczymi z zastrzeżeniem ustalanych
przez prezesa Urzędu warunków i ograniczeń.

(5) Jednocześnie w całym rozporządzeniu (WE) nr 1238/95
określenia „ecu” i „ECU” zastępuje się odpowiednio okreś-
leniami „euro” i „EUR”.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1238/95.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony
Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 słowo „ecu” zastępuje się wyrażeniem „euro”;

2) w art. 3 ust. 2 lit. a), b) i c) zastępuje się tekstem
w brzmieniu:

„a) doręczenie lub przekazanie do Urzędu poświadczonych
czeków płatnych w euro;

b) przelew bankowy w euro na rachunek żyrowy posiadany
przez Urząd; lub

c) płatność w ciężar rachunku kosztów posiadanego w euro
z Urzędem; lub

d) płatność kartą płatniczą.”;

3) w art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 lit. a), c) i d), art.
11 ust. 1, art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 i 4 wyrażenie
„ECU” zastępuje się wyrażeniem „EUR”;

4) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd obciąża posiadacza wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin (zwanego dalej »posiadaczem«) opłatą
za każdy rok obowiązywania wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin (zwaną dalej »opłatą roczną«)
w wysokości 300 EUR za rok 2009 i za lata następne.”;
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(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 15/2008 (Dz.U. L 8 z 11.1.2008, s. 2).

(2) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2039/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005,
s. 33).



5) załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Opłaty odnoszące się do badań technicznych, określone w art. 8

Opłatę za badanie techniczne odmian na podstawie art. 8 ustala się zgodnie z tabelą.

(w EUR)

Grupa kosztów Opłata

Grupa rolna

1 Zwykłe uprawy 1 200

2 Uprawy rozmnażane wegetatywnie 1 700

3 Rośliny oleiste 1 340

4 Trawy 1 970

5 Buraki 1 300

6 Rośliny włókniste 1 160

7 Rośliny o specjalnym systemie oceny 1 340

8 Inne rośliny uprawne 1 340

Grupa ozdobna

9 Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy 1 700

9A Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy
i specjalne warunki fitosanitarne

2 140

10 Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, krótki okres uprawy 1 610

11 Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej, długi okres uprawy 1 430

12 Gatunki z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej, krótki okres uprawy 1 300

13 Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy 1 430

13A Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, długi okres uprawy
z dalszym etapem rozmnażania

2 140

14 Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej, krótki okres uprawy 1 160

15 Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy polowej, długi okres uprawy 1 250

16 Gatunki bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy polowej, krótki okres uprawy 1 340

17A Rośliny ozdobne, odmiany rozmnażane z nasion, ocena uprawy polowej 1 450

18A Rośliny ozdobne, odmiany rozmnażane z nasion, ocena uprawy szklarniowej 2 000

17, 18
oraz 19

[Ustęp został skreślony]
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(w EUR)

Grupa kosztów Opłata

Grupa warzywna

20 Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy polowej 1 430

21 Gatunki rozmnażane z nasion, ocena uprawy szklarniowej 1 790

22 Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy polowej 1 970

23 Gatunki rozmnażane wegetatywnie, ocena uprawy szklarniowej 1 610

Grupa owocowa

24 Drzewa 1 790

24A Gatunki drzew, dla których istnieje duża stała żywa kolekcja odniesienia 2 500

25 Krzewy 1 790

26 Rośliny pnące 1 790

27 Rośliny rozłogowe 1 970”
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