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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2206,
annettu 30 päivänä marraskuuta 2015,
asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta yhteisön kasvilajikevirastolle maksettavien maksujen
osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2100/94 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 113 artiklan,
on kuullut yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1238/95 (2) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön kasvilajikeviraston, jäljempänä
’virasto’, pääjohtaja voi sallia maksujen ja lisämaksujen maksamisessa vaihtoehtoisia maksutapoja, kuten
varmennetun sekin antamisen tai lähettämisen. Varmennettujen sekkien vaatimisen maksujen maksamiseen
katsotaan kuitenkin olevan oikeuksien haltijoille liian työlästä. Lisäksi on tärkeää varmistaa maksujen
suorittaminen sähköisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksujen ja lisämaksujen maksajan on ilmoitettava
nimensä ja maksun tarkoitus. Kun otetaan huomioon, että virastoon voi saapua maksu, jonka osalta voi olla
mahdotonta selvittää maksajan henkilöllisyys ja palauttaa maksu tälle henkilölle, olisi asianmukaista, että virasto
pitää kyseisen summan muuna tulona.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 7 artiklassa vahvistetaan säännökset, jotka koskevat yhteisön kasvinjalostajanoi
keuksien myöntämistä koskevien hakemusten käsittelystä virastolle maksettavan maksun tasoa. Jotta hakemukset
voidaan tutkia tehokkaasti, vaikuttavasti ja nopeasti, on tärkeää edistää hakemusten tekemistä sähköisesti
verkkolomakkeella. Siksi olisi aiheellista pienentää hakemusten käsittelymaksua, jos hakemus tehdään ja
toimitetaan sähköisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 7 artiklan 2 kohdan sanamuoto, joka koskee omien yksikköjen ja kansallisten
toimielinten nimeämistä ja valtuuttamista, on syytä saattaa perusasetuksen mukaiseksi.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 7 artiklan 7 kohdassa säädetään sellaisten hakemusmaksujen palauttamisesta, joihin
liittyvät hakemukset eivät täytä perusasetuksen 50 artiklan edellytyksiä. Niiden kokemusten perusteella, joita
virastolle on kertynyt sellaisten yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien myöntämistä koskevien hakemusten
käsittelyyn liittyvistä kustannuksista, jotka eivät täytä edellytyksiä, on aiheellista alentaa viraston pidättämän
hakemusmaksun suuruutta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 8 artiklan aiheena on lajikkeen tekninen tutkiminen. Kun kyse on tutkimuskerto
muksesta, joka koskee sellaisen teknisen tutkimuksen tuloksia, jonka valtuutettu tutkintavirasto on jo suorittanut
ennen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua yhteisön kasvinjalostajanoikeutta koskevan hakemuksen jättöpäivää, on
aiheellista täsmentää, että viraston pääjohtajan olisi päätettävä maksusta viraston hallintoneuvostoa kuultuaan.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti viraston pääjohtaja vahvistaa viraston
virallista lehteä koskevat maksut. Viraston virallinen lehti on ainoastaan sähköisessä muodossa eikä enää
painettuna julkaistava kausijulkaisu, ja siinä esitetään viraston tietokantojen sisältö. Julkaisu ei tässä muodossa
edellytä erityisiä lisäresursseja, joten siitä perittävä erityinen maksu olisi poistettava.

(1) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle (EYVL L 121, 1.6.1995, s. 31).
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(8)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 13 artiklassa käsitellään lisämaksuja. Kokemus on osoittanut, että 13 artiklan
1 kohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu lajikenimiin liittyvä viraston lisätyö, joka johtuu siitä, että nimi
ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai sitä muutetaan siinä tapauksessa, että kolmannella osapuolella on siihen aiempi
ristiriitainen oikeus, on luonteeltaan tavanomaista eikä edellytä lisäresursseja. Tästä lisätyöstä perittävät lisämaksut
eivät näin ollen ole perusteltuja.

(9)

Asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan virasto voi periä lisämaksun vuosimaksusta, jos oikeuden
omistaja ei ole maksanut vuosimaksua. Tällöin virasto voi käynnistää menettelyn suojan peruuttamiseksi.
Kokemus on osoittanut, ettei virasto peri lisämaksua vuosimaksun laiminlyönnistä, minkä vuoksi tämä säännös
olisi poistettava.

(10)

Komission asetuksen (EY) N:o 1239/95 (1) 93 artiklan 3 kohtaa ja 94 artiklaa ei ole sisällytetty komission
asetukseen (EY) N:o 874/2009 (2). Näihin säännöksiin viittaavat asetuksen (EY) N:o 1238/95 14 artiklan
3 ja 4 kohta olisi sen vuoksi poistettava.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1238/95 olisi muutettava.

(12)

Ehdotettuja muutoksia olisi aiheellista soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2016, jotta ne osuisivat yhteen viraston
talousarvion uuden varainhoitovuoden alun kanssa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1238/95 seuraavasti:
a) Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
i) korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) antamalla tai lähettämällä euroina maksettavaksi asetetun sekin;”
ii) korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) suorittamalla maksu sähköisesti joko maksukortilla tai suoraveloituksella.”
b) Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Jos asianomaiselle pankille osoitetun tiedustelun jälkeen ei voida vahvistaa maksajan henkilöllisyyttä eikä
maksettua määrää voida palauttaa kenellekään tietylle henkilölle, määrää on pidettävä muuna tulona noudattaen
määräaikoja, jotka esitetään perusasetuksen 112 artiklassa tarkoitetuissa, viraston hallintoneuvoston vahvistamissa
viraston sisäisissä varainhoitoa koskevissa säännöksissä.”
c) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
i) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
”1.
Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien hakijan, jäljempänä ’hakija’, on maksettava 450 euron maksu viraston
sähköisen hakemusjärjestelmän kautta sähköisesti verkkolomaketta käyttämällä tehdyn ja jätetyn hakemuksen
käsittelystä.
(1) Komission asetus (EY) N:o 1239/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa (EYVL L 121, 1.6.1995, s. 37).
(2) Komission asetus (EY) N:o 874/2009, annettu 17 päivänä syyskuuta 2009, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa (EUVL L 251, 24.9.2009, s. 3).
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Jos hakemus jätetään muutoin kuin viraston sähköisen hakemusjärjestelmän kautta, hakijan on maksettava sen
käsittelystä 650 euron maksu.
2.
Hakijan on suoritettava hakemusmaksun maksamiseen tarvittavat toimet tämän asetuksen 3 artiklan
mukaisesti joko ennen sitä päivää tai samana päivänä, jona hakemus jätetään suoraan virastoon tai perusasetuksen
30 artiklan 4 kohdan nojalla perustettuun omaan yksikköön tai valtuutettuun kansalliseen toimielimeen.”
ii) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7. Jos virasto on vastaanottanut maksun mutta hakemus ei täytä perusasetuksen 50 artiklan edellytyksiä, sen
on pidettävä 150 euroa hakemusmaksusta ja palautettava loppuosa ilmoittaessaan hakijalle hakemuksessa
todetuista puutteista.”
d) Lisätään 8 artiklan 5 kohtaan virke seuraavasti:
”Viraston pääjohtaja päättää maksun suuruudesta kuultuaan hallintoneuvostoa, ja maksun määrä julkaistaan viraston
virallisessa lehdessä.”
e) Poistetaan 12 artiklan 1 kohdan c alakohta.
f) Poistetaan 13 artikla.
g) Poistetaan 14 artiklan 3 ja 4 kohta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2015.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

