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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2206 AL COMISIEI
din 30 noiembrie 2015
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 în ceea ce privește taxele datorate Oficiului
Comunitar pentru Soiuri de Plante
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție
comunitară a soiurilor de plante (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 113,
după consultarea consiliului de administrație al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante,
întrucât:
(1)

În temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei (2), președintele Oficiului
Comunitar pentru Soiuri de Plante („oficiul”) poate autoriza alte modalități de plată a taxelor și suprataxelor,
inclusiv prin trimitere sau remitere de cecuri certificate. Cu toate acestea, metoda de plată prin cecuri certificate
se consideră a fi prea greoaie pentru titulari. În plus, este necesar să se asigure plăți prin mijloace electronice.

(2)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95, persoana care efectuează plata unei taxe
sau suprataxe trebuie să specifice numele ei și scopul plății. Dat fiind că este posibil ca pentru o plată care ajunge
la oficiu să nu se poată stabili identitatea persoanei care a efectuat-o, iar plata să nu-i poată fi rambursată
persoanei în cauză, ar fi oportun ca banii respectivi să fie reținuți de către oficiu ca alte venituri.

(3)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 stabilește dispoziții privind nivelul taxei de cerere datorate
oficiului pentru prelucrarea cererilor de acordare a protecției comunitare a soiurilor de plante. Pentru a asigura o
examinare eficientă și rapidă a cererilor, este important să se încurajeze depunerea electronică a acestora, printrun formular online. Din acest motiv, ar fi oportună reducerea taxei de prelucrare a cererii, în cazul completării și
depunerii unei cereri prin mijloace electronice.

(4)

Formularea articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 cu privire la desemnarea și mandatarea
serviciilor și agențiilor naționale trebuie aliniată cu regulamentul de bază.

(5)

Articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 reglementează rambursarea taxelor de cerere pentru
cererile care nu sunt valabile în sensul articolului 50 din regulamentul de bază. Pe baza experienței dobândite de
către oficiu cu privire la costurile legate de prelucrarea cererilor de acordare a protecției comunitare a soiurilor de
plante care nu sunt valabile, este oportună reducerea cuantumului taxei de cerere reținute de oficiu.

(6)

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se referă la taxele de examinare tehnică a unui soi. În cazul unui
raport de examinare privind rezultatul examinării tehnice care a fost deja realizată de către oficiul de examinare
căruia i-a fost încredințată înaintea datei la care s-a solicitat acordarea protecției comunitare pentru soiurile de
plante la care se face referire la articolul 8 alineatul (5), este oportun să se specifice faptul că taxa ar trebui
stabilită de către președintele oficiului, după consultarea consiliului de administrație a oficiului.

(7)

În temeiul articolului 12 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95, președintele oficiului stabilește
taxele pentru Buletinul Oficial al Oficiului. Publicația periodică Buletinul Oficial al Oficiului nu se mai găsește în
versiunea tipărită, ci doar în format electronic, și reflectă conținutul bazelor de date ale oficiului. O astfel de
publicație nu necesită resurse suplimentare speciale și, ca atare, ar trebui eliminată taxa specifică.

(1) JO L 227, 1.9.1994, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121, 1.6.1995, p. 31).
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(8)

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se referă la suprataxe. Experiența a arătat că activitățile
suplimentare ale oficiului, menționate la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 13 alineatul (2) litera (b), în
materie de denumiri de soiuri, desfășurate din cauza neconformității inițiale a acestora cu cerințele sau ca urmare
a modificărilor în cazul în care există un drept anterior opozabil al unei terțe persoane, sunt practici obișnuite și
nu necesită resurse suplimentare. Prin urmare, nicio suprataxă pentru aceste activități suplimentare nu este
justificată.

(9)

În temeiul articolului 13 alineatul (2) litera (a), oficiul poate percepe o suprataxă în plus față de taxa anuală dacă
titularul nu și-a plătit taxa anuală. În astfel de cazuri, oficiul poate iniția o procedură de anulare a protecției.
Experiența a arătat că oficiul nu percepe o suprataxă dacă nu se plătește taxa anuală și, prin urmare, această
dispoziție ar trebui eliminată.

(10)

Articolul 93 alineatul (3) și articolul 94 din Regulamentul (CE) nr. 1239/95 al Comisiei (1) nu au fost preluate în
Regulamentul (CE) nr. 874/2009 al Comisiei (2). Prin urmare, alineatele (3) și (4) de la articolul 14 din
Regulamentul (CE) nr. 1238/95 care se referă la respectivele dispoziții ar trebui eliminate.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Pentru alinierea cu noul exercițiu financiar al oficiului, ar fi oportun ca modificările propuse să se aplice începând
din 1 ianuarie 2016.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru protecția
comunitară a soiurilor de plante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se modifică după cum urmează:
(a) La articolul 3, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) trimitere sau remitere de cecuri plătibile în euro în beneficiul oficiului;”;
(ii) litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
„(d) plata prin mijloace electronice, fie prin card de plată, fie prin debitare directă.”
(b) La articolul 5 se adaugă următorul alineat (3):
„(3)
În eventualitatea în care, după chestionarea băncii în cauză nu s-a putut confirma identitatea persoanei care a
efectuat plata, iar suma nu poate fi rambursată unei persoane anume, suma este încadrată în categoria alte venituri,
în termenele stabilite în dispozițiile financiare interne ale oficiului menționate la articolul 112 din regulamentul de
bază și adoptate de către consiliul de administrație al oficiului.”
(c) Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(i) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1)
Solicitantul unei protecții comunitare a soiurilor de plante («solicitantul») plătește o taxă de 450 EUR
pentru prelucrarea unei cereri depuse printr-un formular online, în mod electronic, prin intermediul sistemului
online de depunere a cererilor al oficiului.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1239/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121, 1.6.1995, p. 37).
(2) Regulamentul (CE) nr. 874/2009 al Comisiei din 17 septembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește procedura față de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 251, 24.9.2009, p. 3).
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Solicitantul plătește o taxă de 650 EUR pentru prelucrarea unei cereri depuse prin alte mijloace decât prin
sistemul online de depunere a cererilor al oficiului.
(2)
Solicitantul respectă etapele necesare pentru plata taxei de cerere, în conformitate cu articolul 3 din
prezentul regulament, înainte de data depunerii cererii sau la data depunerii acesteia, direct la oficiu sau la unul
dintre serviciile stabilite sau la agențiile naționale mandatate, în temeiul articolului 30 alineatul (4) din
regulamentul de bază.”
(ii) Alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:
„(7)
În cazul în care se primește taxa de cerere, dar cererea nu este valabilă în temeiul articolului 50 din
regulamentul de bază, oficiul reține 150 EUR din taxa de cerere și rambursează suma rămasă în momentul
notificării solicitantului cu privire la deficiențele constatate în cerere.”
(d) La articolul 8 alineatul (5) se adaugă următoarea frază:
„Cuantumul respectivei taxe se stabilește de către președintele oficiului, după consultarea consiliului de administrație
a oficiului, și se publică în Buletinul Oficial al Oficiului.”
(e) La articolul 12 alineatul (1), litera (c) se elimină.
(f) Articolul 13 se elimină.
(g) La articolul 14, alineatele (3) și (4) se elimină.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2015.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

