
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2206, 

30. november 2015, 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95 Ühenduse Sordiametile tasutavate lõivude osas 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (1) (edaspidi 
„algmäärus”), eriti selle artiklit 113, 

olles konsulteerinud Ühenduse Sordiameti haldusnõukoguga 

ning arvestades järgmist: 

(1)  Komisjoni määruse (EÜ) nr 1238/95 (2) artikli 3 lõikes 2 on sätestatud, et Ühenduse Sordiameti (edaspidi „amet”) 
juhataja võib lubada alternatiivseid teenustasude ja lisamaksude makseviise, sealhulgas kontrollitud tšekkide 
üleandmist või ülekandmist. Siiski leitakse, et kaitse alla võetud sordi omanike jaoks on kontrollitud tšekkide kui 
maksevahendi nõudmine liiga koormav. Sellele lisaks on vaja tagada maksed elektrooniliste vahendite kaudu. 

(2)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 5 lõikes 1 on nõutud, et lõivu või lisamaksu maksja märgib oma nime ja 
asjaomase makse otstarbe. Võttes arvesse, et amet võib saada makse, mille puhul ei suudeta kindlaks teha makset 
sooritava isiku identiteeti ja pole võimalik teha sellele isikule tagasimakset, oleks asjakohane, et see raha jääks 
ametile kui muu tulu. 

(3)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artiklis 7 on sätted sordikaitse taotluse menetlemise eest ametile tasutavate lõivude 
suuruse kohta. Selleks et tagada taotluste tõhus, tulemuslik ja kiire läbivaatamine, on oluline soodustada taotluste 
esitamist elektroonilisel teel veebivormi kaudu. Seepärast oleks asjakohane vähendada taotluse menetlemise eest 
makstavat lõivu, kui taotlus esitatakse elektroonilisel teel. 

(4)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 7 lõike 2 sõnastus seoses allasutuste ja riigiasutuste määramise ja ülesannetega 
tuleks viia kooskõlla algmäärusega. 

(5)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 7 lõikega 7 reguleeritakse taotluse esitamise lõivu tagasimaksmist taotluste 
puhul, mis ei ole algmääruse artikli 50 kohaselt kehtivad. Ameti kogemuste põhjal, mis on seotud kehtetute 
ühenduse sordikaitse taotluste menetlemise kuludega, on asjakohane vähendada ametile makstavat taotluse 
esitamise lõivu. 

(6)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artiklis 8 käsitletakse sordi registreerimiskatse lõive. Registreerimiskatse aruande puhul, 
milles käsitletakse registreerimiskatse tulemusi ning mille volitatud kontrolliasutus on teinud enne artikli 8 
lõikes 5 osutatud ühenduse sordikaitse taotlemise kuupäeva, on asjakohane täpsustada, et tasu suuruse peaks 
määrama ameti juhataja pärast konsulteerimist ameti haldusnõukoguga. 

(7)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 12 lõike 1 punktis c on sätestatud, et ameti juhatajal on õigus kehtestada lõive 
seoses ameti ametliku väljaandega. Ameti ametlik väljaanne avaldatakse korrapäraselt ainult elektroonilises 
versioonis ja enam mitte paberkandjal ning selles kajastub ameti andmebaaside sisu. Sellise väljaande 
avaldamiseks ei ole vaja täiendavaid konkreetseid vahendeid ja seega tuleks eraldi tasu kaotada. 
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(1) EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1. 
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1238/95, 31. mai 1995, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses 

ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31). 



(8)  Määruse (EÜ) nr 1238/95 artiklis 13 käsitletakse lisamakse. Kogemused on näidanud, et artikli 13 lõikes 1 ning 
lõike 2 punktis b osutatud täiendav töö, mida amet teeb sordinimedega, kui sordinimede kohta algselt kehtestatud 
nõuded on täitmata jäänud või kui sordinime tuleb muuta kolmanda poole varem tekkinud, vastuolus oleva 
õiguse korral, on tavapärane ja ei vaja suuremaid ressursse. Seega ei ole nimetatud täiendava töö eest võetavad 
lisatasud põhjendatud. 

(9)  Artikli 13 lõike 2 punktis a on sätestatud, et amet võib kehtestada aastamaksule lisamaksu, kui omanik ei ole 
maksnud aastamaksu. Sellistel juhtudel võib amet algatada menetluse sordikaitse tühistamiseks. Kogemused on 
näidanud, et amet ei küsi aastamaksu maksmata jätmise eest lisatasu, ja seetõttu tuleks see säte välja jätta. 

(10)  Komisjoni määrusega (EÜ) nr 874/2009 (1) ei ole üle võetud komisjoni määruse (EÜ) nr 1239/95 (2) artikli 93 
lõiget 3 ja artiklit 94. Seetõttu tuleks välja jätta määruse (EÜ) nr 1238/95 artikli 14 lõiked 3 ja 4, milles 
osutatakse kõnealustele sätetele. 

(11)  Määrust (EÜ) nr 1238/95 tuleks seetõttu vastavalt muuta. 

(12)  Oleks asjakohane, et kavandatud muudatusi kohaldataks alates 1. jaanuarist 2016, mis on ameti uue eelarveaasta 
algus. 

(13)  Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise sordikaitsekomitee arvamusega, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 1238/95 muudetakse järgmiselt. 

a)  Artikli 3 lõiget 2 muudetakse järgmiselt: 

i)  punkt a asendatakse järgmisega: 

„a)  ametile eurodes väljakirjutatud tšekkide üleandmine või ülekandmine;”; 

ii)  punkt d asendatakse järgmisega: 

„d)  maksete tegemine elektroonilisel teel, kas maksekaardi või otsekorraldusega.” 

b)  Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige 3: 

„3. Kui pärast järelepärimist asjaomases pangas ei ole võimalik kindlaks teha makset sooritava isiku identiteeti ja 
summat ei saa tagastada ühelegi konkreetsele isikule, käsitatakse seda summat muu tuluna algmääruse artiklis 112 
osutatud ametisisestes finantssätetes sätestatud tähtaegade jooksul, mis on vastu võetud ameti haldusnõukogu poolt.” 

c)  Artiklit 7 muudetakse järgmiselt: 

i)  lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega: 

„1. Ameti elektroonilises süsteemis veebivormi kaudu elektrooniliselt esitatud taotluse menetlemise eest maksab 
ühenduse sordikaitse taotleja (edaspidi „taotleja”) 450 euro suuruse lõivu. 
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(1) Komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2009, 17. september 2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad 
seoses menetlusega ühenduse sordiametis (ELT L 251, 24.9.2009, lk 3). 

(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1239/95, 31. mai 1995, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses 
menetlusega ühenduse sordiametis (EÜT L 121, 1.6.1995, lk 37). 



Muul viisil kui ameti elektroonilises süsteemis esitatud taotluse menetlemise eest maksab taotleja 650 euro 
suuruse lõivu. 

2. Taotleja võtab kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3 kõik vajalikud meetmed taotluse esitamise lõivu 
maksmiseks kas enne taotluse esitamist või päeval, mil taotlus esitatakse otse ametisse või mõnesse algmääruse 
artikli 30 lõike 4 kohaselt loodud asutusse või volitatud riigiasutusse.”; 

ii)  lõige 7 asendatakse järgmisega: 

„7. Kui taotluse esitamise lõiv on laekunud, kuid taotlus ei ole algmääruse artikli 50 kohaselt kehtiv, jätab amet 
taotluse esitamise lõivust 150 eurot endale ning tagastab ülejäänu koos taotlejale saadetava teatega taotluse 
puuduste kohta.” 

d)  Artikli 8 lõikele 5 lisatakse järgmine lause: 

„Selle lõivu suuruse määrab kindlaks ameti juhataja pärast nõupidamist haldusnõukoguga ja see avaldatakse ameti 
ametlikus väljaandes.” 

e)  Artikli 12 lõike 1 punkt c jäetakse välja. 

f)  Artikkel 13 jäetakse välja. 

g)  Artikli 14 lõiked 3 ja 4 jäetakse välja. 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 30. november 2015 

Komisjoni nimel 

president 
Jean-Claude JUNCKER  
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