2003R569
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 569/2003
z dne 28. marca 2003
o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah Skupnosti
[1], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2506/95 [2], in zlasti člena 113(4) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte [3], kakor je
bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 329/2000 [4], določa pristojbine, plačljive Uradu Skupnosti za
rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu "uradu"), in ravni teh pristojbin.
(2) Upravni svet urada je Komisiji poslal osnutek sprememb glede pristojbin, plačljivih uradu po
Uredbi (ES) št. 2100/94.
(3) Elektronsko bančno nakazilo SWIFT predstavlja zadostno dokumentarno dokazilo, da je prijavitelj
uradu na račun ustrezno vplačal prijavno pristojbino.
(4) Po Uredbi Sveta (ES) št. 2100/94 je prijavna pristojbina namenjena pokritju več stopenj obdelave
prijave. Torej mora urad določen delež prijavne pristojbine povrniti, kadar je po začetnem pregledu
prijave očitno, da ta ni veljavna.
(5) Da se upoštevajo upravni stroški sistema žlahtniteljskih pravic Skupnosti, ki niso pokriti z drugimi
pristojbinami, se letna pristojbina ne sme spreminjati glede na zavarovano vrsto niti sčasoma
povečevati.
(6) Finančne rezerve urada so dosegle raven, ki presega tisto, ki je potrebna za zaščito trajnosti
delovanja. Torej se znesek letne pristojbine poveže z znižanjem rezerve v obdobju 2003 do 2005.
(7) Datum plačila letne pristojbine mora zapasti pred začetkom leta varovanja žlahtniteljske pravice, na
katerega se nanaša, da se v primeru neplačila te pristojbine prepreči podelitev brezplačnega varstva.
(8) Primerno je odpraviti razliko med pristojbinami za vpis v register žlahtniteljskih pravic Skupnosti in
register prijav. Poleg tega se za isti vpis v register zaračuna samo ena pristojbina, če zahtevek za vpis
zajema več kot eno sorto v istem lastništvu.
(9) Po Uredbi Komisije (ES) št. 1239/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 2100/94 glede postopkov pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte [5], kakor je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2181/2002 [6], preizkušanje plačuje urad. Pristojbine, ki se
vlagateljem zaračunajo za preizkušanje, je treba povečati in uvesti več skupin z različnimi
pristojbinami. Pristojbine je treba zaradi velikega zvišanja povečati v dveh stopnjah.
(10) Uredbo (ES) št. 1238/95 je torej treba ustrezno spremeniti.
(11) Novi ukrepi se uporabljajo v zvezi s pristojbinami, ki zapadejo od 1. aprila 2003.
(12) Opravljeno je posvetovanje z Upravnim svetom v skladu z Uredbo (ES) št. 2100/94.
(13) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za žlahtniteljske pravice SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1
Uredba (ES) št. 1238/95 se spremeni:

2003R569
1. člen 4 se spremeni na naslednji način:
(a) točka 3 se nadomesti z:
"3. Kadar velja, da urad ni prejel plačila v predpisanem roku, velja, da je bil ta rok nasproti urada
upoštevan, kadar se v roku poda zadostno dokumentirano dokazilo, ki kaže, da je plačnik ustrezno dal
bančni ustanovi ali pošti nalog, naj v roku prenese znesek plačila v evrih na bančni račun urada.";
(b) točka 4 se črta;
(c) točka 5 se nadomesti z:
"5. Dokumentirano dokazilo velja kot zadostno v smislu točke 3, kadar se predloži potrdilo o zahtevku
za virmansko nakazilo, ki ga izda bančna ustanova ali pošta. Kadar pa se za virmanski nalog uporabi
elektronski način plačila SWIFT, prevzame vlogo potrdila o zahtevku za virmansko nakazilo kopija
poročila SWIFT, ki ga žigosa in podpiše ustrezno pooblaščeni bančni ali poštni uradnik.";
2. člen 7 se spremeni:
(a) odstavek 5 se nadomesti z:
"3. Odstavek 4 se ne uporablja, kadar je prijavi priložen zadosten dokumentiran dokaz, ki kaže, da je
plačnik ustrezno dal nalog bančni ustanovi ali pošti, naj v roku prenese znesek plačila v evrih na bančni
račun urada; smiselno se uporablja člen 4(5).";
(b) doda se odstavek 7:
"7. Kadar je prijavna pristojbina sprejeta, prijava pa ni veljavna po členu 50 osnovne uredbe, urad 300
evrov prijavne pristojbine zadrži in povrne ostanek, ko prijavitelja obvesti o pomanjkljivostih v
prijavi.";
3. člen 9(1) in (2) se nadomesti z:
"1. Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice Skupnosti (v nadaljnjem besedilu "imetnik") za vsako
leto trajanja žlahtniteljske pravice Skupnosti (letna pristojbina) pristojbino 300 evrov za leta 2003 do
2005 in 435 evrov za leto 2006 in naslednja leta.
2. Plačilo letne pristojbine zapade:
(a) za prvo leto trajanja žlahtniteljskih pravic Skupnosti v 60 dneh po datumu podelitve pravice in
(b) za naslednja leta trajanja žlahtniteljskih pravic Skupnosti prvi dan koledarskega meseca pred
mesecem, v katerem se izteče polno leto ali leta od datuma podelitve.";
4. člen 10 se spremeni:
(a) v peti alinei odstavka 1(b), se "300 evrov" nadomesti s "100 evrov";
(b) doda se naslednji odstavek 3:
"3. Kadar zahteva za vpis iz točke (b) ali (c) odstavka 1 zadeva več kot eno prijavo ali registrirano
pravico, ki jo vloži ali ima ista oseba, se zaračuna samo ena pristojbina.";
5. Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi;
6. Priloga II se črta.
Člen 2
Ta Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se v zvezi s pristojbinami, ki zapadejo od 1. aprila 2003.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in velja neposredno v vseh državah članicah.
V Bruslju, 28. marca 2003
Za Komisijo
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David BYRNE
Član Komisije
PRILOGA
Priloga I se nadomesti z:
"PRILOGA I
Pristojbine v zvezi s preizkušanjem iz člena 8
Pristojbina za preizkušanje sorte v skladu s členom 8 se določi glede na leto, v katerem se začne rastna
doba, in na skupino vrst, v katero spada sorta, v skladu z razpredelnico:
v EUR
Cenovna skupina Pristojbina za leta 2003 do 2005 Pristojbina za leto 2006 in naprej
Skupina poljščin
1 Običajne poljščine 1 020 1 020
2 Poljščine, ki se razmnožujejo vegetativno 1 190 1 190
3 Oljnice 1 020 1 020
4 Trave 1 020 1 020
5 Pese 1 020 1 020
6 Predivnice 1 020 1 020
7 Poljščine s posebnimi poskusnimi postopki 1 020 1 020
8 Ostale poljščine 1 020 1 020
Skupina okrasnih sort
9 Vrste z živo referenčno zbirko, poskusom v rastlinjaku, dolgim kultiviranjem 1 190 1 190
9A Vrste z živo referenčno zbirko, poskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem in posebnimi
fitosanitarnimi pogoji 1 200 2 040
10 Vrste z živo referenčno zbirko, poskusom v rastlinjaku, kratkim pridelovanjem 1 105 1 105
11 Vrste z živo referenčno zbirko, poskusom na prostem, dolgim pridelovanjem 1 105 1 105
12 Vrste z živo referenčno zbirko, poskusom na prostem, kratkim pridelovanjem 1 105 1 105
13 Vrste brez žive referenčne zbirke, s poskusom v rastlinjaku, dolgim pridelovanjem 1 200 1 360

