
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2141 

zo 6. decembra 2016, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o výšku ročného poplatku a poplatkov za 
preskúmanie, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä 
na jeho článok 113, 

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, 

keďže: 

(1)  V článku 9 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1238/95 (2) sa stanovuje výška poplatku, ktorý sa platí Úradu 
Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) za každý rok trvania práva Spoločenstva k odrodám rastlín. 

(2)  Keďže finančná rezerva úradu klesla pod úroveň potrebnú na zachovanie vyrovnaného rozpočtu a zabezpečenie 
kontinuity jeho činností, mal by sa uvedený ročný poplatok zvýšiť. 

(3)  V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1238/95 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu sa stanovuje výška poplatkov 
za dojednanie a vykonanie technického preskúmania odrody, ktorá je predmetom žiadosti o právo Spoločenstva 
na ochranu rastlinných odrôd, ktoré sa platia úradu („poplatok za preskúmanie“). 

(4)  Zo skúseností získaných v súvislosti s technickým preskúmaním vyplýva, že poplatky za preskúmanie sa môžu 
pre určité nákladové skupiny časom meniť. Poplatky, ktoré vyberá úrad, by mali odrážať celkovú výšku poplatkov 
pre príslušné nákladové skupiny, ktoré má úrad zaplatiť kontrolným úradom. Poplatky stanovené 
v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1238/95 by sa preto mali pre príslušné nákladové skupiny upraviť. 

(5)  Nariadenie (ES) č. 1238/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(6)  Bolo by vhodné uplatňovať navrhované zmeny od 1. januára 2017, aby boli v súlade so začiatkom nového 
rozpočtového roka pre rozpočet úradu. 

(7)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre práva Spoločenstva 
k odrodám rastlín, 
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(1) Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. 
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide 

o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31). 



PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1238/95 sa mení takto:  

1. V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Úrad účtuje držiteľovi práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len „držiteľ“) poplatok za každý 
rok trvania práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd v súlade s článkom 113 ods. 2 písm. d) základného 
nariadenia (ďalej len „ročný poplatok“) vo výške 330 EUR.“  

2. Príloha I sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2017. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 6. decembra 2016 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PRÍLOHA 

„PRÍLOHA I 

Poplatky súvisiace s technickým preskúmaním podľa článku 8 

Poplatok, ktorý sa má zaplatiť za technické preskúmanie odrody podľa článku 8, sa stanovuje v súlade s touto tabuľkou: 

(v EUR)  

Nákladová skupina Poplatok 

Skupina poľnohospodárskych plodín 

1 zemiaky 1 760 

2 repka olejná 1 860 

3 trávy 2 430 

4 ostatné poľnohospodárske druhy 1 530 

Skupina ovocia 

5 jablká 3 050 

6 jahody 2 920 

7 ostatné druhy ovocia 2 810 

Skupina okrasných rastlín 

8 okrasné rastliny so živými referenčnými kolekciami, skleníkové skúšky 2 020 

9 okrasné rastliny so živými referenčnými kolekciami, poľné skúšky 1 960 

10 okrasné rastliny bez živých referenčných kolekcií, skleníkové skúšky 1 940 

11 okrasné rastliny bez živých referenčných kolekcií, poľné skúšky 1 730 

12 okrasné rastliny, špeciálne fytosanitárne podmienky 3 350 

Skupina zeleniny 

13 zelenina, skleníkové skúšky 2 360 

14 zelenina, poľné skúšky 2 150“   
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