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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 569/2003
av den 28 mars 2003
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

Växtsortsmyndighetens tillgångar har nått en nivå som
överskrider den nivå som krävs för att säkra verksamhetens fortlevnad. Den årliga avgiften bör därför kopplas
till en minskning av tillgångarna för perioden 2003–
2005.

(7)

Förfallodagen för årsavgiften bör inträffa året innan det
aktuella skyddet av växtförädlarrätter börjar för att
undvika gratis skydd i de fall avgiften inte betalas.

(8)

Det är lämpligt att avlägsna skillnaderna mellan de
avgifter som tas ut för registrering i registret över
gemenskapens växtförädlarrätt och registret över ansökningar. Dessutom bör endast en avgift tas ut för samma
registrering i ett register när det gäller en begäran som
omfattar flera sorter med samma ägare.

(9)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1239/95 av
den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga
om förfaranden inför Gemenskapens växtsortsmyndighet (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2181/2002 (6), skall växtsortsmyndigheten betala för den
tekniska provningen. Det är nödvändigt att höja
ansökningsavgifterna för tekniska provningar och införa
olika avgiftskategorier. Avgiftshöjningarna bör genomföras i två steg på grund av den stora höjningen.

(10)

Förordning (EG) nr 1238/95 bör ändras i enlighet med
detta.

(11)

De nya bestämmelserna skall gälla avgifter som skall
erläggas från den 1 april 2003.

(12)

Förvaltningsrådet har hörts i enlighet med förordning
(EG) nr 2100/94.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för
växtförädlarrätt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den
27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), ändrad
genom förordning (EG) nr 2506/95 (2), särskilt artikel 113.4 i
denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31
maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till
Gemenskapens växtsortmyndighet (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 329/2000 (4), fastställs
avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan
kallad växtsortsmyndigheten) och nivåerna på sådana
avgifter.

(2)

Myndighetens förvaltningsråd har till kommissionen
lämnat över förslag till ändringar beträffande avgifter till
växtsortsmyndigheten enligt förordning (EG) nr 2100/
94.

(3)

Elektroniska betalningar via SWIFT-systemet bör tillhandahålla tillräckliga bevis på att sökanden har vidtagit de
mått och steg som krävs för betalning av ansökningsavgiften till växtsortsmyndighetens konto.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 2100/94 avses ansökningsavgiften täcka de olika leden i handläggningen av en
ansökan. Växtsortsmyndigheten bör därför återbetala en
fastställd del av ansökningsavgiften när det av den första
genomgången av ansökan framgår att den inte är giltig.

(5)

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

För att återspegla de administrativa kostnaderna för
gemenskapsordningen för växtförädlarrätt som inte täcks
av andra avgifter, bör den årliga avgiften varken skilja
sig åt beroende på skyddad art eller öka med tiden.
EGT
EGT
EGT
EGT
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(5) EGT L 121, 1.6.1995, s. 37.
(6) EGT L 331, 7.12.2002, s. 14.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1238/95 ändras på följande sätt:
1. Artikel 4 ändras enligt följande:
a) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.
Om betalningen inte anses ha mottagits av
växtsortsmyndigheten inom den fastställda tidsfristen,
skall en sådan tidsfrist anses ha iakttagits gentemot
växtsortsmyndigheten om tillräcklig skriftlig bevisning
framläggs inom denna tidsfrist om att den person som
erlagt betalningen vederbörligen gav uppdrag åt en bank
eller ett postkontor att inom tidsfristen överföra beloppet
i euro till ett bankkonto som innehas av växtsortsmyndigheten.”.
b) Punkt 4 skall utgå.
c) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5.
Den skriftliga bevisningen skall anses tillräcklig i
den mening som avses i punkt 3, om en bekräftelse av
överföringsuppdraget från en bank eller ett postkontor
framläggs. När ett överföringsuppdrag har skett som
elektronisk betalning via SWIFT-datanätet skall en kopia
av SWIFT-rapporten, stämplad och undertecknad av en
vederbörligen behörig bank- eller posttjänsteman, gälla
som bekräftelse.”.
2. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 5 skall ersättas med följande:
”5.
Punkt 4 skall inte gälla när det finns tillräckligt
med skriftlig bevisning bifogat till ansökningen på att
den person som erlägger betalningen vederbörligen gav
en bankinrättning eller ett postkontor i uppdrag att
överföra beloppet i euro till ett bankkonto som innehas
av växtsortsmyndigheten. Artikel 4.5 skall gälla i tillämpliga delar.”.
b) En ny punkt med följande lydelse skall läggas till som
punkt 7:
”7.
Om ansökningsavgiften har erhållits men ansökningen inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG) nr
2100/94 skall växtsortsmyndigheten behålla 300 euro av
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ansökningsavgiften och återbetala återstående belopp när
sökanden informeras om bristerna i ansökningshandlingarna.”.
3. Artikel 9.1 och 9.2 skall ersättas med följande:
”1.
Växtsortsmyndigheten skall debitera innehavaren av
gemenskapens växtförädlarrätt, nedan kallad ’innehavaren’,
en avgift på 300 euro för varje år som gemenskapens
växtförädlarrätt gäller (årsavgift) för 2003–2005, och 435
euro för 2006 och kommande år.
2.
Den årliga avgiften skall betalas
a) inom 60 dagar från det att växtförädlarrätten beviljas när
det är första gången som gemenskapens växtförädlarrätt
beviljas, och
b) första dagen i kalendermånaden före den månad när
årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten inträffar,
vid förnyelse av gemenskapens växtförädlarrätt.”.
4. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 b femte strecksatsen skall ”300 ecu” ersättas
med ”100 euro”.
b) En ny punkt med följande lydelse skall läggas till som
punkt 3:
”3.
När en begäran om införande av uppgifter i registret som avses i punkt 1 b eller 1 c rör fler än en
ansökan eller registrerad växtförädlarrätt som ansöks
eller innehas av samma person, skall endast en avgift tas
ut.”.
5. Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan till den här
förordningen.
6. Bilaga II skall utgå.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall gälla avgifter som skall erläggas från den 1 april
2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Bilaga I skall ersättas med följande:
”BILAGA I
PROVNINGSAVGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 8
Den avgift som skall erläggas för den tekniska provningen av en sort enligt artikel 8 skall fastställas genom hänvisning
till det år då växtperioden börjar och till de artgrupper som sorterna tillhör, i enlighet med tabellen:
(euro)
Kostnadskategori

Avgift för 2003–
2005

Avgift för 2006
och kommande år

Jordbruksgrödor
1

Vanliga grödor

1 020

1 020

2

Vegetativt förökningsmaterial

1 190

1 190

3

Oljeväxter

1 020

1 020

4

Vallväxter

1 020

1 020

5

Betor

1 020

1 020

6

Fiberväxter

1 020

1 020

7

Grödor med särskilda provningsregler

1 020

1 020

8

Övriga jordbruksgrödor

1 020

1 020

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, långvarig
odling

1 190

1 190

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, långvarig
odling och särskilda fytosanitära villkor

1 200

2 040

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, kortvarig
odling

1 105

1 105

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, långvarig
odling

1 105

1 105

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, kortvarig
odling

1 105

1 105

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, långvarig
odling

1 200

1 360

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, långvarig
odling med ytterligare förökningssteg

1 200

2 040

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, kortvarig
odling

1 105

1 105

Arter utan levande referenssamling, frilandsprovning, långvarig
odling

1 105

1 105

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, kortvarig
odling

1 105

1 105

17

Nya arter, växthusprovning

1 190

1 190

18

Nya arter, frilandsprovning

1 190

1 190

19

Fröförökade arter (som inte omfattas av någon annan kategori)

1 200

1 360

Prydnadsväxter
9

9A

10

11

12
13

13A

14

15

16
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(euro)

Kostnadskategori

Avgift för 2003–
2005

Avgift för 2006
och kommande år

Grönsaksgruppen
20

Fröförökade arter, frilandsprovning

1 050

1 445

21

Fröförökade arter, växthusprovning

1 200

1 955

22

Fröförökade arter, frilandsprovning

1 050

1 700

23

Vegetativt förökade arter, växthusprovning

1 200

1 360

Träd

1 050

1 615

Trädarter med en stor permanent levande referenssamling

1 050

2 380

25

Buskar

1 050

1 190

26

Klätterväxter

1 050

1 190

27

Växter som förökar sig genom utlöpare

1 050

1 870”

Fruktgruppen
24
24A

