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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2206
ze dne 30. listopadu 2015,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému
úřadu Společenství
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na článek 113 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Správní radou Odrůdového úřadu Společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1238/95 (2) se stanoví, že prezident Odrůdového úřadu Společenství (dále
jen „Úřad“) může připustit jiné způsoby platby poplatků a příplatků, mimo jiné vydáním nebo doručením
ověřených šeků. Považuje se však za příliš zatěžující pro držitele vyžadovat jako platební prostředek ověřené šeky.
Kromě toho je nutné zajistit platby elektronickými prostředky.

(2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1238/95 požaduje, aby plátce při platbě poplatků nebo příplatků uvedl
své jméno a účel platby. Vzhledem k tomu, že Úřadu může přijít platba, u níž nelze zjistit totožnost plátce,
a tomuto plátci tedy nelze platbu vrátit, bylo by vhodné, aby si tyto peníze Úřad ponechal jako jiné příjmy.

(3)

Článek 7 nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví pravidla týkající se výše poplatku za žádost, který je třeba zaplatit
Úřadu za zpracování žádostí o udělení odrůdového práva Společenství. V zájmu zajištění efektivního, účinného
a rychlého posouzení žádostí je třeba motivovat k podávání žádostí elektronickou cestou prostřednictvím interne
tového formuláře. Z tohoto důvodu by bylo vhodné snížit poplatek za zpracování žádosti v případě vyplnění
a podání žádosti elektronickou cestou.

(4)

Znění čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o pověření poboček a vnitrostátních subjektů, je třeba
uvést do souladu se základním nařízením.

(5)

Ustanovení čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 1238/95 upravuje vracení poplatků za žádosti, které nejsou platné podle
článku 50 základního nařízení. Na základě zkušeností, které Úřad získal ohledně nákladů spojených se
zpracováním žádostí o udělení odrůdových práv Společenství, které nejsou platné, je vhodné snížit částku
poplatku za žádost, kterou si ponechá Úřad.

(6)

Článek 8 nařízení (ES) č. 1238/95 se týká poplatků za technické zkoušení odrůdy. V případě zprávy o výsledcích
technického zkoušení provedeného pověřeným zkušebním úřadem už přede dnem podání žádosti o odrůdové
právo Společenství podle čl. 8 odst. 5 je vhodné upřesnit, že poplatek by měl stanovit prezident Úřadu po
konzultaci se Správní radou Úřadu.

(7)

Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví prezident Úřadu poplatky ohledně Úředního
věstníku Úřadu. Úřední věstník Úřadu je pravidelně zveřejňován pouze v elektronické, a nikoli v tištěné podobě
a je v něm uveden obsah databází Úřadu. Taková forma publikace nevyžaduje žádné další zvláštní zdroje, a proto
by tento konkrétní poplatek měl být zrušen.

(1) Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud
jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31).
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(8)

Článek 13 nařízení (ES) č. 1238/95 se týká příplatků. Zkušenosti ukazují, že dodatečná práce Úřadu podle čl. 13
odst. 1 a čl. 13 odst. 2 písm. b) v souvislosti s názvy odrůd, které původně nebyly v souladu se stanovenými
požadavky, nebo v souvislosti se změnami názvů, které odporovaly staršímu právu třetí strany, je obvyklá
a nevyžaduje navýšení zdrojů. Žádné příplatky za uvedenou dodatečnou práci proto nejsou odůvodněné.

(9)

V čl. 13 odst. 2 písm. a) se stanoví, že Úřad může vybrat příplatek k ročnímu poplatku, pokud držitel nezaplatil
roční poplatek. V takových případech může Úřad zahájit postup pro zrušení ochrany. Zkušenosti ukázaly, že
Úřad příplatek v případě nezaplacení ročního poplatku nevybírá, a proto by toto ustanovení mělo být zrušeno.

(10)

Ustanovení čl. 93 odst. 3 a článku 94 nařízení Komise (ES) č. 1239/95 (1) nebyla převzata do nařízení Komise
(ES) č. 874/2009 (2). Odstavce 3 a 4 článku 14 nařízení (ES) č. 1238/95, které na uvedená ustanovení odkazují,
by proto měly být zrušeny.

(11)

Nařízení (ES) č. 1238/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Bylo by vhodné, aby se navrhované změny začaly používat od 1. ledna 2016, a začaly tak platit od nového
rozpočtového roku pro rozpočet Úřadu.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva
Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 1238/95 se mění takto:
a) v článku 3 se odstavec 2 mění takto:
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) vydání nebo doručení šeků vystavených v eurech Úřadu;“,
ii) písmeno d) se nahrazuje tímto:
„d) platby elektronickými prostředky, buď platební kartou, nebo inkasem.“;
b) v článku 5 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„3.
Pokud po dotazu u dotčené banky nelze totožnost plátce potvrdit a částku nelze vrátit žádné konkrétní osobě,
částka se považuje za ostatní příjmy ve lhůtách stanovených ve vnitřních finančních předpisech Úřadu podle
článku 112 základního nařízení, které bylo přijato Správní radou Úřadu.“;
c) článek 7 se mění takto:
i) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
„1.
Žadatel o odrůdové právo Společenství (dále jen ‚žadatel‘) zaplatí poplatek 450 EUR za zpracování žádosti
vyplněné a předložené prostřednictvím internetového formuláře elektronickou cestou v elektronickém systému
Úřadu pro podávání žádostí.
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1239/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud
jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 37).
(2) Nařízení Komise (ES) č. 874/2009 ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde
o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (Úř. věst. L 251, 24.9.2009, s. 3).
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Žadatel zaplatí poplatek 650 EUR za zpracování žádosti podané jinými prostředky než prostřednictvím elektro
nického systému Úřadu pro podávání žádostí.
2.
Žadatel učiní pro platbu poplatku za žádost podle článku 3 tohoto nařízení nezbytná opatření přede dnem
nebo v den podání žádosti přímo Úřadu nebo některé z poboček zřízených nebo jednomu z vnitrostátních
subjektů pověřených podle čl. 30 odst. 4 základního nařízení.“,
ii) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7. Pokud Úřad obdrží poplatek za žádost, ale žádost není platná podle článku 50 základního nařízení,
ponechá si z poplatku za žádost 150 EUR a zbývající část vrátí ve chvíli, kdy žadateli oznámí nedostatky zjištěné
v žádosti.“;
d) v čl. 8 odst. 5 se doplňuje nová věta, která zní:
„Výše tohoto poplatku je stanovena prezidentem Úřadu po konzultaci se Správní radou a zveřejní se v Úředním
věstníku Úřadu.“;
e) v čl. 12 odst. 1 se zrušuje písmeno c);
f) článek 13 se zrušuje;
g) v článku 14 se zrušují odstavce 3 a 4.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. listopadu 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

