
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2206 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego 
Urzędu Ochrony Odmian Roślin 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu 
ochrony odmian roślin (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 113, 

po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/95 (2) stanowi, że przewodniczący Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin (Urzędu) może zezwolić na inne formy uiszczania opłat i dopłat, w tym doręczanie lub 
przekazywanie poświadczonych czeków. Wymaganie poświadczonych czeków jako formy zapłaty uważa się 
jednak za zbyt uciążliwe dla posiadaczy. Ponadto należy zapewnić możliwość płatności drogą elektroniczną. 

(2)  W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 wymaga się, aby osoba uiszczająca opłaty lub dopłaty wskazała 
swoją nazwę i cel tej zapłaty. Biorąc pod uwagę, że do Urzędu może wpłynąć zapłata dokonana przez osobę, 
której tożsamość może okazać się niemożliwa do ustalenia, i nie będzie można dokonać zwrotu na rzecz takiej 
osoby, Urząd powinien zachować takie środki jako inny przychód. 

(3)  W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 określono przepisy dotyczące wysokości opłaty za wniosek uiszczanej 
na rzecz Urzędu za przetwarzanie wniosków o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. 
Aby zapewnić skuteczne, efektywne i sprawne rozpatrywanie wniosków, powinno się zachęcać do składania ich 
drogą elektroniczną za pomocą formularza internetowego. Z tego względu należy zmniejszyć opłatę za przetwa
rzanie wniosku w przypadku, gdy został on złożony drogą elektroniczną. 

(4)  Sformułowanie zawarte w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 dotyczące wyznaczania urzędów 
podporządkowanych i instytucji państwowych oraz powierzania im obowiązków należy dostosować do rozporzą
dzenia podstawowego. 

(5)  W art. 7 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 uregulowano kwestię zwrotu opłat za wnioski, które nie są 
ważne na mocy art. 50 rozporządzenia podstawowego. W oparciu o doświadczenia zdobyte przez Urząd w 
odniesieniu do kosztów związanych z przetwarzaniem nieważnych wniosków o przyznanie wspólnotowego 
prawa do ochrony odmian roślin, należy zmniejszyć kwotę opłaty za wniosek zatrzymywanej przez Urząd. 

(6)  Art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 dotyczy opłat za przeprowadzenie badania technicznego odmiany. W 
przypadku kontroli sprawozdania z wyników badania technicznego przeprowadzonego już przez wyznaczony 
urząd badawczy przed datą wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, jak 
określono w art. 8 ust. 5, należy zaznaczyć, że opłatę ustala przewodniczący Urzędu po konsultacji z Radą 
Administracyjną Urzędu. 

(7)  Art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1238/95 stanowi, że przewodniczący Urzędu ustala opłaty 
odnoszące się do oficjalnej gazety Urzędu. Wychodząca periodycznie oficjalna gazeta Urzędu nie jest już 
wydawana drukiem, a jedynie publikowana w wersji elektronicznej, i odzwierciedla zawartość baz danych 
Urzędu. Wydawanie tego rodzaju publikacji nie wymaga przeznaczania dodatkowo żadnych szczególnych 
środków, w związku z czym należy znieść przedmiotową opłatę. 
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(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31). 



(8)  Art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 dotyczy dopłat. Doświadczenie pokazuje, że dodatkowa praca Urzędu, 
o której mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 lit. b), wynikająca z faktu, że niektóre nazwy odmian nie są początkowo 
zgodne z ustalonymi wymogami lub muszą być zmienione w przypadku sprzeczności z wcześniejszym prawem 
strony trzeciej, jest pracą zwyczajową i nie wymaga dodatkowych środków. Żadne dopłaty za taką dodatkową 
pracę nie są zatem uzasadnione. 

(9)  Art. 13 ust. 2 lit. a) stanowi, że Urząd może nałożyć dopłatę do corocznej opłaty, jeżeli posiadacz nie uiścił 
corocznej opłaty. W takich przypadkach Urząd może wszcząć procedurę anulowania ochrony. Doświadczenie 
pokazuje, że Urząd nie nakłada dopłaty za nieuiszczenie corocznej opłaty, w związku z czym przepis ten należy 
skreślić. 

(10)  Art. 93 ust. 3 i art. 94 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1239/95 (1) nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 874/2009 (2). Należy zatem skreślić art. 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1238/95, które 
odnoszą się do powyższych przepisów. 

(11)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1238/95. 

(12)  Proponowane zmiany powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. wraz z początkiem nowego 
roku budżetowego dla budżetu Urzędu. 

(13)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony 
Odmian Roślin, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w art. 3 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  doręczenie lub przekazanie do Urzędu czeków płatnych w euro;”; 

(ii)  lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d)  płatność drogą elektroniczną, za pomocą karty płatniczej lub polecenia zapłaty.”; 

b)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. Jeżeli po skierowaniu zapytania do odpowiedniego banku nie można potwierdzić tożsamości osoby 
dokonującej zapłaty i nie można zwrócić danej kwoty żadnej konkretnej osobie, kwotę tę uznaje się za inne 
przychody w terminach określonych w wewnętrznych przepisach finansowych Urzędu, o których mowa w art. 112 
rozporządzenia podstawowego i które zostały przyjęte przez Radę Administracyjną Urzędu.”; 

c)  w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wnioskujący o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (wnioskodawca) uiszcza opłatę w 
wysokości 450 EUR za przetwarzanie wniosku złożonego drogą elektroniczną za pomocą formularza interne
towego, stworzonego w systemie aplikacji elektronicznej Urzędu. 
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(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 37). 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (Dz.U. L 251 z 24.9.2009, 
s. 3). 



Wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 650 EUR za przetwarzanie wniosku złożonego w inny sposób niż 
przez system aplikacji elektronicznej Urzędu. 

2. Składający wniosek podejmuje konieczne kroki do uiszczenia opłaty za wniosek zgodnie z art. 3 
niniejszego rozporządzenia przed dniem lub w dniu, w którym złożył wniosek, bezpośrednio w Urzędzie lub w 
jednej z ustanowionych jednostek podporządkowanych albo krajowych instytucji, którym zlecono wykonywanie 
szczególnych czynności administracyjnych Urzędu na mocy art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.”; 

(ii)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Jeżeli opłata za wniosek zostanie otrzymana, lecz wniosek nie jest ważny na mocy art. 50 rozporządzenia 
podstawowego, Urząd zatrzyma kwotę 150 EUR z opłaty za wniosek i dokona zwrotu kwoty pozostałej, 
powiadamiając wnioskodawcę o wadach znalezionych we wniosku.”; 

d)  w art. 8 ust. 5 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Wysokość tej opłaty jest określana przez przewodniczącego Urzędu po konsultacji z Radą Administracyjną Urzędu i 
publikowana w oficjalnej Gazecie Urzędu.”; 

e)  w art. 12 ust. 1 skreśla się lit. c); 

f)  skreśla się art. 13; 

g)  w art. 14 skreśla się ust. 3 i 4. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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