
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2206 

z 30. novembra 2015, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o poplatky splatné Úradu Spoločenstva pre 
odrody rastlín 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1) (základné 
nariadenie), a najmä na jeho článok 113, 

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, 

keďže: 

(1)  V článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1238/95 (2) sa stanovuje, že predseda Úradu Spoločenstva pre 
odrody rastlín (ďalej len „úrad“) môže povoliť alternatívne formy platby poplatkov a príplatkov vrátane vydania 
alebo doručenia overených šekov. Vyžadovať overené šeky ako platobný prostriedok sa však považuje za príliš 
zaťažujúce pre držiteľov. Navyše je potrebné zabezpečiť platby elektronickými prostriedkami. 

(2)  V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa od platcu vyžaduje, aby pri platbe poplatkov alebo príplatkov 
uviedol svoje meno a účel platby. Vzhľadom na to, že platba môže prísť na úrad, ktorý nemusí byť schopný určiť 
totožnosť osoby uskutočňujúcej platbu a vrátiť tejto osobe peniaze, bolo by vhodné, aby si úrad tieto peniaze 
ponechal ako iné príjmy. 

(3)  V článku 7 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa uvádzajú ustanovenia o výške poplatku za žiadosť, ktorý sa má zaplatiť 
úradu za spracovanie žiadosti o udelenie práva Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd. V záujme 
zabezpečenia účinného, efektívneho a promptného preskúmania žiadostí je dôležité podporiť elektronické 
podávanie žiadostí prostredníctvom internetového formulára. Z tohto dôvodu by bolo vhodné znížiť poplatok za 
spracovanie žiadosti v prípade jej elektronického podania a registrovania. 

(4)  Znenie článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1238/95, pokiaľ ide o určenie a poverenie pobočiek a vnútroštátnych 
agentúr, treba zosúladiť so základným nariadením. 

(5)  V článku 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa upravuje vrátenie poplatkov za žiadosť v prípade tých žiadostí, 
ktoré nie sú platné podľa článku 50 základného nariadenia. Na základe skúseností úradu, pokiaľ ide o náklady 
súvisiace so spracovaním žiadostí o udelenie práv Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd, ktoré nie sú 
platné, je vhodné znížiť čiastku, ktorú si z poplatku za žiadosť ponecháva úrad. 

(6)  Článok 8 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa týka poplatkov za technické preskúmanie odrody. V prípade skúšobnej 
správy o výsledkoch technického preskúmania, ktoré už bolo vykonané povereným skúšobným úradom pred 
dátumom podania žiadosti o právo Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd, v zmysle článku 8 ods. 5, je 
vhodné spresniť, že poplatok by mal stanoviť predseda úradu po konzultácii so správnou radou úradu. 

(7)  V článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1238/95 sa stanovuje, že predseda úradu má stanoviť poplatky 
týkajúce sa úradného vestníka úradu. Pravidelná publikácia úradného vestníka úradu sa uverejňuje už iba v elektro
nickej verzii, nie v tlačenej podobe. Publikácia odráža obsah databáz úradu. Keďže takéto uverejňovanie uvedenej 
publikácie nevyžaduje žiadne dodatočné osobitné zdroje, osobitný poplatok by sa mal zrušiť. 
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(1) Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. 
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide 

o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31). 



(8)  Článok 13 nariadenia (ES) č. 1238/95 sa týka príplatkov. Skúsenosti ukázali, že dodatočná práca úradu uvedená 
v článku 13 ods. 1 a článku 13 ods. 2 písm. b) o označeniach odrôd, z dôvodu ich pôvodného nesúladu so 
stanovenými požiadavkami alebo ich zmien v prípade konfliktu prednostného práva tretej strany, je obvyklá 
a nevyžaduje si väčšie zdroje. Preto akékoľvek príplatky za uvedenú dodatočnú prácu nie sú oprávnené. 

(9)  V článku 13 ods. 2 písm. a) sa stanovuje, že úrad môže uložiť príplatok k ročnému poplatku, ak držiteľ 
nezaplatil ročný poplatok. V takýchto prípadoch môže úrad začať postup zrušenia ochrany. Skúsenosti ukázali, 
že úrad neukladá príplatok za nezaplatenie ročného poplatku, a preto by sa malo toto ustanovenie vypustiť. 

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2009 (1) neprebralo článok 93 ods. 3 a článok 94 nariadenia Komisie (ES) 
č. 1239/95 (2). Preto by sa mali vypustiť odseky 3 a 4 článku 14 nariadenia (ES) č. 1238/95, ktoré odkazujú na 
uvedené ustanovenia. 

(11)  Nariadenie (ES) č. 1238/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(12)  Je vhodné, aby sa navrhované zmeny uplatňovali od 1. januára 2016, v záujme súladu so začiatkom nového 
rozpočtového roka pre rozpočet úradu. 

(13)  Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru Úradu Spoločenstva pre 
odrody rastlín, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1238/95 sa mení takto: 

a)  V článku 3 sa odsek 2 mení takto: 

i)  písmeno a) sa nahrádza takto: 

„a)  vydanie alebo doručenie šekov vystavených v eurách úradu;“ 

ii)  písmeno d) sa nahrádza takto: 

„d)  platba elektronickými prostriedkami, buď platobnou kartou, alebo inkasom.“ 

b)  V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 3: 

„3. Ak po zisťovaní totožnosti osoby uskutočňujúcej platbu, v spolupráci s príslušnou bankou, nie je možné 
potvrdiť totožnosť uvedenej osoby ani vrátiť sumu žiadnej konkrétnej osobe, uvedená suma sa považuje za iné 
príjmy v lehotách uvedených v interných finančných ustanoveniach úradu podľa článku 112 základného nariadenia 
a prijatých správnou radou úradu.“ 

c)  Článok 7 sa mení takto: 

i)  Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto: 

„1. Žiadateľ o právo Spoločenstva na ochranu rastlinných odrôd (ďalej len ‚žiadateľ‘) zaplatí poplatok vo výške 
450 EUR za spracovanie žiadosti, ktorá bola podaná a registrovaná elektronicky prostredníctvom webového 
formulára, pomocou elektronického systému úradu na podávanie žiadostí. 
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(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2009 zo 17. septembra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá uplatňovania nariadenia Rady 
(ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o konanie pred Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. EÚ L 251, 24.9.2009, s. 3). 

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide 
o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 37). 



Žiadateľ zaplatí poplatok vo výške 650 EUR za spracovanie žiadosti podanej inými prostriedkami ako elektro
nickým systémom úradu na podávanie žiadostí. 

2. Žiadateľ podnikne potrebné kroky na zaplatenie poplatku za žiadosť, v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, 
pred dňom alebo v deň podania žiadosti, priamo na úrade alebo na jednej zo zriadených pobočiek alebo 
poverených vnútroštátnych agentúr, podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia.“ 

ii)  Odsek 7 sa nahrádza takto: 

„7. V prípade, že bol prijatý poplatok za žiadosť, ale žiadosť nie je platná v zmysle článku 50 základného 
nariadenia, úrad si z poplatku za žiadosť ponechá 150 EUR a zvyšok vráti pri oboznamovaní žiadateľa 
s nedostatkami zistenými v žiadosti.“ 

d)  V článku 8 ods. 5 sa dopĺňa táto veta: 

„Výška uvedeného poplatku sa stanovuje predsedom úradu po konzultácii so správnou radou a uverejňuje v úradnom 
vestníku úradu.“ 

e)  V článku 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c). 

f)  Článok 13 sa vypúšťa. 

g)  V článku 14 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2016. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 30. novembra 2015 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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