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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 329/2000 

z dnia 11 lutego 2000 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu 

Odmian Roślin 

 

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], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95[2], w 
szczególności jego art. 113, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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[3] określiło czynności i okoliczności, w odniesieniu do których należy uiścić 
opłatę na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, a także odpowiednie poziomy tych opłat. 

(2) Sytuacja finansowa Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin zmieniła się tak, że można stwierdzić, że 
roczne przychody Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, oparte głównie na określanych na bieżąco 
opłatach, w przyszłości prawdopodobnie przekroczą zasadniczo roczne wydatki Urzędu. 

(3) Ponadto żadne subsydia z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich nie zostały włączone do 
rocznych przychodów. 

(4) Rada Administracyjna Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin przekazała Komisji projekt poprawek 
dotyczących tej sytuacji finansowej, zgodnie z art. 36 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 2100/94. 

(5) Dlatego redukcja poziomów niektórych opłat pobieranych od wnioskodawców oraz od posiadaczy 
praw dotyczących odmian roślin jest teraz uzasadniona. 

(6) Konieczne jest wyjaśnienie uprawnień do ustalania opłat administracyjnych za udostępnianie 
wyciągów z rejestrów Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin określonych w art. 82 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiającego zasady wykonawcze 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym 
Urzędem Odmian Roślin[4], zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 448/96[5]. 

(7) W celu zmniejszenia ilości spraw spornych opis rodzajów lub gatunków, na których oparta jest 
klasyfikacja odmian do jednej z trzech grup opłat określonych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 
1238/95, wymaga większej precyzji. 

(8) Rozporządzenie (WE) nr 1238/95 powinno zostać odpowiednio zmienione. 

(9) Konieczne jest zastosowanie nowych środków ze skutkiem od początku roku budżetowego 2000. 

(10) Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych 
przepisów odnoszących się do wprowadzenia EUR[6] przewiduje, że każde odniesienie do ecu zostaje 
zastąpione odniesieniem do EUR. 

(11) Skonsultowano się z Radą Administracyjną, zgodnie z art. 113 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 
2100/94. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany: 
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1. W art. 7 ust. 1 liczbę "1 000" zastępuje się liczbą "900". 

2. W art. 8: 

- w ust. 2 skreśla się wyrazy "jeden miesiąc po", a 

- w ust. 5 wyrazy "zasady wykonawcze" zastępuje się wyrazami "rozporządzenie wykonawcze". 

3. W art. 12: 

- w ust. 1 lit. c) wyrazy "wydane przez Urząd" zastępuje się wyrazami "wydane przez Urząd; i", 

- w ust. 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

"d) opłata administracyjna, określona w art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego." 

- w ust. 2 wyrazy "ust. 1 lit. b) i c)" zastępuje się wyrazami "ust. 1 lit. b), c) i d)". 

4. Załącznik I otrzymuje brzmienie: 

"ZAŁĄCZNIK I 

Opłatę za badanie uiszczaną na podstawie art. 8 ustala się następująco: 

Grupa A 1 000 EUR 

Grupa A obejmuje następujące rodzaje i gatunki: 

Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. 
crassa (Alef.) Wittm, Brassica napus L., Glycine max (L.) Merril, Gossypium L., Helianthus annuus L., 
Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L., Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf., 
Secale cereale L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum durum 
Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale Wittm., Zea mays L. 

Grupa B 800 EUR 

Grupa B obejmuje: 

1. rolnicze rośliny uprawne (łącznie z trawami) inne niż objęte Grupą A; i 

2. następujące rodzaje i gatunki: 

Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum annuum L., Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata L. 
(Duch.) Duch. Ex. Prior, Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia faba L. 
(partim); 

Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-Elatior-Hybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum 
L., Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch, Fuchsia L., Gerbera L., Impatiens L., 
Kalanchoe Adans., Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Pentas Benth., Petunioa Juss., 
Rhododendron L., Rosa L., Saintpualia H. Wendl., Spathiphyllum Schott. 

Grupa C 700 EUR 

Grupa C obejmuje wszystkie rodzaje lub gatunki nieobjęte Grupą A lub Grupą B." 

5. Załącznik II otrzymuje brzmienie: 

"ZAŁĄCZNIK II 

Coroczna opłata uiszczana na podstawie art. 9 w oparciu o grupy ustalone w załączniku I jest 
następująca: 

(EUR) 

Rok Grupa 
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A B C 

1 400 400 300 

2 600 500 400 

3 800 600 500 

4 i następne lata 1 000 700 600" 

Artykuł 2 

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich. 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do opłat, które należy uiścić do Urzędu dnia 1 stycznia 2000 r. lub 
później, zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (WE) nr 1238/95. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2000 r. 

W imieniu Komisji 

David BYRNE 

Członek Komisji 
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