L 349/30

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

5.12.2014

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1294/2014
z dnia 4 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu opłaty za wniosek i opłaty
za badanie na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochro
ny odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,
po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/95 (2) określono przepisy dotyczące poziomu opłaty za wniosek
na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin („Urzędu”) za przetwarzanie wniosków o przyznanie
wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin.

(2)

W oparciu o doświadczenia zdobyte przez Urząd w odniesieniu do kosztów związanych z przetwarzaniem
nieważnych wniosków o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin należy zmniejszyć kwotę
opłaty za wniosek zatrzymywaną przez Urząd.

(3)

W art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 oraz w załączniku I do tego rozporządzenia określono wyso
kość opłaty na rzecz Urzędu za przygotowanie i przeprowadzenie badania technicznego odmiany będącej przed
miotem wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin — „opłaty za badanie”.

(4)

W odniesieniu do badania technicznego odmian, w których używa się powtarzalnie ściśle określonych składników
do wytwarzania materiału, doświadczenie wykazało, że koszty tego badania mogą znacznie różnić się zależnie od
przypadku. Opłata za badanie techniczne powinna pokrywać koszt badania technicznego odmiany i każdego ze
ściśle określonych składników odmiany. Nie należy zatem ustalać maksymalnych kwot w odniesieniu do opłaty
za badanie techniczne w takich przypadkach.

(5)

Z zebranych doświadczeń dotyczących badania technicznego wynika również, że całkowita wysokość pobieranych
przez Urząd opłat za badanie nie obejmuje całkowitej kwoty opłat uiszczanych przez Urząd na rzecz urzędów
badawczych. Opłaty pobierane przez Urząd powinny jednak zasadniczo pokrywać opłaty przez niego uiszczane.
Opłaty określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 powinny zatem zostać podniesione. Jedno
cześnie grupy kosztów określone w tym załączniku powinny zostać uproszczone.

(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) art. 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.
Jeżeli opłata za wniosek zostanie otrzymana, lecz wniosek nie jest ważny na mocy art. 50 rozporządzenia
podstawowego, Urząd zatrzymuje kwotę 200 EUR z opłaty za wniosek i dokonuje zwrotu kwoty pozostałej, powia
damiając wnioskodawcę o wadach znalezionych we wniosku.”;
(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31).
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2) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Opłaty za przygotowanie i przeprowadzenie badania technicznego odmiany będącej przedmiotem wniosku o
wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (opłaty za badanie), uiszcza się zgodnie z załącznikiem I za każdy
rozpoczęty okres wegetacyjny. W przypadku odmian, w których używa się powtarzalnie ściśle określonych skład
ników do wytwarzania materiału, opłatę za badanie ustanowioną w załączniku I uiszcza się w odniesieniu do takiej
odmiany i do każdego ze składników, którego urzędowy opis nie jest dostępny i który także musi zostać zbadany.”;
3) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 otrzymuje brzmienie:
„ZAŁĄCZNIK I
Opłaty odnoszące się do badania technicznego, o których mowa w art. 8

Opłatę za badanie techniczne odmiany na podstawie art. 8 ustala się zgodnie z tabelą:
(w EUR)
Grupa kosztów

Opłata

Grupa rolna
1

Ziemniak

1 960

2

Rzepak

1 860

3

Trawy

2 210

4

Inne gatunki rolne

1 430

Grupa owocowa
5

Jabłko

3 210

6

Truskawka

2 740

7

Inne gatunki owoców

2 550

Grupa ozdobna
8

Ozdobne z żywą kolekcją odniesienia, ocena
uprawy szklarniowej

2 140

9

Ozdobne z żywą kolekcją odniesienia, ocena
uprawy polowej

1 960

10

Ozdobne bez żywej kolekcji odniesienia, ocena
uprawy szklarniowej

1 770

11

Ozdobne bez żywej kolekcji odniesienia, ocena
uprawy polowej

1 570

12

Ozdobne specjalne

3 040

Grupa warzywna
13

Warzywa, ocena uprawy szklarniowej

2 150

14

Warzywa, ocena uprawy polowej

1 960”

