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РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 569/2003 

від 28 березня 2003 року, 

про внученя змін до Регламенту (ЄC) № 1238/95, яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування 

Регламенту Комісії (ЄC) № 2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з 

питань сортів рослин 

 

 

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,  

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського 

Співтовариства; 

Беручи до уваги Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27 

липня 1994 року про права Співтовариства на сорти 

рослин
1
, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 

2506/95,
2
 і, зокрема, статтю 113 (4) Регламенту, 

Враховуючи, що:  

 (1) У Регламенті Комісії (ЄС) № 1238/95 від 31 травня 

1995 року, яким встановлюються імплементаційні 

правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 

2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить 

сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин,
3
 

зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) № 329/2000
4
, 

встановлено збори, які належить сплатити до Бюро 

Співтовариства з питань сортів рослин („Бюро”), а також 

рівні таких зборів.  

(2) Адміністративна рада Бюро подала Комісії проект 

змін, що стосуються  зборів, які належить сплачувати до 

Бюро, відповідно до Регламенту (ЄС) № 2100/94. 

(3) Метод електронного банківського платежу СВІФТ 

повинен забезпечувати достатнє документальне 

підтвердження, яке б свідчило, що заявник вжив 

необхідних кроків для сплати заявочного збору  на 

рахунок Бюро. 

(4) Відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94, 

заявочний збір призначається для покриття кількох етапів 

обробки заявки.  Тому Бюро повинно відшкодовувати 

певну частку заявочного збору у разі, якщо після 

попереднього розгляду заявки стає очевидним, що дана 

заявка не є належним чином оформленою.  

(5) Для відображення адміністративних витрат системи 

прав на сорти рослин Співтовариства, які не 

охоплюються іншими зборами, щорічний збір не повинен 

ані варіюватися в залежності від видів, які захищаються 

правами, ані збільшуватися із часом. 

(6) Фінансові резерви Бюро досягли рівня, що перевищує 

той, який необхідний для забезпечення його неперервної 

роботи. Таким чином, величина щорічного збору має 

бути прив’язана до скорочення резервів протягом періоду 

2003–2005 рр. 
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(7) Дата, коли належить сплатити щорічний збір, має 

передувати початку року, коли захищається право на сорт 

рослин, якого цей збір стосується, щоб запобігти наданню 

захисту у разі, коли такий збір не було сплачено.   

(8) Доречно усунути різницю між зборами, які стягуються 

за внесення до реєстру прав на сорти рослин 

Співтовариства і до реєстру заявок. Крім того, тальки 

один вид збору має стягуватися, коли один і той самий 

запис вноситься до реєстру в зв’язку із клопотанням, що 

охоплює більш ніж один сорт при одному і тому самому 

праві власності. 

(9) Згідно з Регламентом Комісії (ЄС) № 1239/95 від 31 

травня 1995 року,  яким встановлюються імплементаційні 

правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄС) № 

2100/94 в тому, що стосується процедур в Бюро 

Співтовариства з питань сортів рослин
5
, зі змінами, 

востаннє внесеними Регламентом (ЄС) № 2181/2002 
6
, 

Бюро має оплачувати технічну експертизу. Необхідно 

збільшити величину зборів, що стягуються із заявників на 

технічну експертизу, та запровадити різні групи зборів. 

Збільшення зборів має бути здійснене у два етапи через 

значний обсяг збільшення.   

(10) Таким чином, до Регламенту (ЄС) № 1238/95 мають 

бути внесені відповідні зміни.  

(11) Нові заходи застосовуються до зборів, які підлягають 

сплаті починаючи з 1 квітня 2003 року. 

 (12) Було проведено консультації з Адміністративною 

радою  відповідно до Регламенту (ЄС) №2100/94. 

(13) Заходи, передбачені в цьому Регламенті, 

відповідають думці Постійного ветеринарного комітету з 

прав на сорти рослин, 

 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Стаття 1 

До Регламенту (ЄС) № 1239/95 вносяться такі зміни: 

1. До статті 4 вносяться такі зміни: 

(a) пункт 3 замінюється на таке: 

"3. Якщо платіж вважається таким, що не надійшов до 

Бюро в межах необхідного граничного терміну, 

вважається, що цей термін було дотримано по 

відношенню до Бюро, якщо в межах цього терміну 
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представлено достатні документальні підтвердження 

того, що особа, яка здійснює платіж, належним чином 

дала  банківській установі чи поштовому відділенню 

доручення переказати суму платежу в євро на 

банківський рахунок, який належить Бюро, в межах 

граничного терміну.";  

(b) пункт 4 вилучається;  

(c) пункт 5 замінюється на таке: 

"5. Документальне підтвердження вважається достатнім в 

значенні пункту 3, якщо представлено видане 

банківською установою чи поштовим відділенням 

підтвердження надання доручення на переказ. Однак, 

якщо доручення на переказ було надано за методом 

електронного банківського платежу СВІФТ, 

підтвердження надання доручення на переказ повинно 

бути у формі копії звіту СВІФТ, з печаткою і підписом 

належним чином уповноваженої посадової особи цього 

банку чи поштового відділення."; 

2. До статті 7 вносяться такі зміни: 

 (a) параграф 5 замінюється на таке: 

"5. Параграф 4 не застосовується, якщо заявка 

супроводжується достатнім документальним 

підтвердженням того, що особа, яка здійснює платіж, 

належним чином дала  банківській установі чи 

поштовому відділенню доручення переказати суму 

платежу в євро на банківський рахунок, який належить 

Бюро; стаття 4 (5) застосовується з відповідними 

змінами.";  

(b) додається наступний параграф 7: 

"7. Коли заявочний збір одержано, але заявка не є 

належним чином оформленою відповідно до статті  50 

Основного регламенту, Бюро утримує 300 євро із 

заявочного збору і відшкодовує решту, повідомляючи 

заявника про недоліки, виявлені в заявці.";  

3. Статті 9(1) і (2) замінюються на таке: 

"1. Бюро стягує із власника права на сорти рослин 

Співтовариства (далі – „власника”) збір за кожний рік, 

протягом якого зберігається право на сорти рослин 

Співтовариства, (щорічний збір) у розмірі 300 євро за 

період 2003-2005 рр. і 435 євро за 2006 і подальші роки.  

2. Щорічний збір підлягає сплаті: 

(a) у випадку першого року існування права на сорти 

рослин Співтовариства – в межах 60 днів від дня надання 

права;  

(b) стосовно подальших років існування права на сорти 

рослин Співтовариства – в перший день календарного 

місяця, що передує місяцю, на який припадає річниця з 

надання права.";  

4. До статті 10 вносяться такі зміни: 

 (a) в п’ятому абзаці параграфа 1(b), "300 екю" 

замінюються на "100 євро";  

(b) додається наступний параграф 3: 

"3. Якщо клопотання про запис, згаданий в пункті (b) чи 

(c) параграфа 1, стосується більш як одної заявки чи 

зареєстрованого права і при цьому одна й та сама особа 

подає ці заявки чи володіє цими правами, тоді стягується 

тільки один збір.";  

5.До Додатку I вносяться зміни відповідно до Додатку до 

цього Регламенту;  

6. Додаток II вилучається. 

 

Стаття 2 

Цей Регламент набуває чинності на наступний день після 

дня його опублікування в Офіційному віснику 

Європейських Співтовариств. 

Він застосовується до зборів, які належить сплатити 

починаючи з 1 квітня 2003 року. 

Цей Регламент є обов’язковим в повному обсязі і прямо 

застосовується у всіх державах-членах.  

Вчинено у Брюсселі, 28 березня 2003 року.  

За Комісію 

David BYRNE 

 

Член Комісії 
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ДОДАТОК 

 

Додаток I замінюється на такий: 

 

" ДОДАТОК I 

 

Збори, що стосуються технічної експертизи, про яку йдеться в статті 8 

 

Збір, що має сплачуватися за технічну експертизу сорту відповідно до статті 8, повинен визначатися через посилання на рік, коли 

починається період вирощування, і на групу видів, до яких належить сорт, згідно з наступною таблицею:   

 

 

 

Збір у 2003-2005 рр. 
Збір у 2006 і наступних 

роках 

Сільськогосподарська група  

1 Звичайні культури 1 020 1 020 

2 Культури, що розмножуються вегетативно 1 190 1 190 

3 Олійні культури 1 020 1 020 

4 Трави 1 020 1 020 

5 Культура буряка 1 020 1 020 

6 Волокнисті культури 1 020 1 020 

7 Культури, що вимагають особливих 

контрольних заходів 

1 020 1 020 

8 Інші сільськогосподарські культури 1 020 1 020 

Декоративна група 

9 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих 

рослин, випробовування в тепличних умовах, 

довге культивування 

1 190 1 190 

9А Види, щодо яких існує еталонна колекція живих 

рослин, випробовування в тепличних умовах, 

довге культивування і спеціальні фітосанітарні 

умови 

1 200 2 040 

10 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих 

рослин, випробовування в тепличних умовах, 

недовге культивування 

1 105 1 105 

11 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих 

рослин, випробовування на відкритому повітрі, 

довге культивування  

1 105 1 105 

12 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих 

рослин, випробовування на відкритому повітрі, 

недовге культивування 

1 105 1 105 

13 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування 

1 020 1 360 

13А Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування з подальшим етапом 

розмноження 

1 020 2 040 

14 Види без еталонної колекції живих рослин, 1 105 1 105 
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випробовування в тепличних умовах, недовге 

культивування  

15 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, довге 

культивування 

1 105 1 105 

16 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, недовге 

культивування 

1 105 1 105 

17 Нові види, випробовування в тепличних умовах 1 190 1 190 

18 Нові види, випробовування на відкритому 

повітрі 

1 190 1 190 

19 Види, що розмножуються насінням (і не входять 

до жодної іншої категорії) 

1 020 1 360 

Група овочів 

20 Види, що розмножуються насінням, 

випробовування на відкритому повітрі 

1 050 1 445 

21 Види, що розмножуються насінням, 

випробовування в тепличних умовах 

1 020 1 955 

22 Види, що розмножуються вегетативно, 

випробовування на відкритому повітрі 

1 050 1 700 

23 Види, що розмножуються вегетативно, 

випробовування в тепличних умовах 

1 020 1 360 

Група фруктів 

24 Дерева 1 050 1 615 

24А Види дерев, щодо яких існує велика постійна 

еталонна колекція живих рослин  

1 050 2 380 

25 Кущі 1 050 1 190 

26 В’юнкі рослини  1 050 1 190 

27 Повзучі рослини 1 050 1 870 

 

 

 


