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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2206
av den 30 november 2015
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller den ansökningsavgift som ska betalas till
Gemenskapens växtsortsmyndighet
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1) (nedan
kallad grundförordningen), särskilt artikel 113,
efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 (2) anges att ordföranden för växtsortmyndigheten
(nedan kallad myndigheten) får tillåta att avgifter och tilläggsavgifter betalas på andra alternativa sätt, däribland
genom överlämnande eller översändande av bekräftade checkar. Men bekräftade checkar som betalningsmedel
betraktas som alltför betungande för innehavarna. Vidare måste betalning med elektroniska medel tillåtas.

(2)

I artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1238/95 anges att en person som erlägger betalning av avgifter eller tilläggs
avgifter ska ange sitt namn och syftet med betalningen. Med hänsyn till att en betalning kan göras till
myndigheten utan att identiteten på den person som gjorde betalningen går att bestämma eller att återbetalning
till denna person är möjlig, bör myndigheten behålla dessa pengar såsom andra inkomster.

(3)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1238/95 anges storleken på den ansökningsavgift som ska betalas till
myndigheten för handläggning av ansökningar om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt. För verksam,
effektiv och snabb granskning av ansökningar är det viktigt att uppmuntra till elektronisk inlämning av
ansökningar via webbformulär. Därför är det lämpligt att sänka avgiften för handläggning av ansökningar som
lämnas in elektroniskt.

(4)

Lydelsen i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1238/95 när det gäller upprättande och bemyndigande av avdelningar
och nationella organ måste anpassas till grundförordningen.

(5)

I artikel 7.7 i förordning (EG) nr 1238/95 regleras återbetalning av ansökningsavgiften för ansökningar som inte
är giltiga enligt artikel 50 i grundförordningen. På grundval av de erfarenheter som myndigheten gjort vad gäller
kostnaden för handläggning av ansökningar om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt som inte är giltiga,
bör den del av ansökningsavgiften som myndigheten behåller minskas.

(6)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 1238/95 behandlas avgifter avseende tekniska provningar av en sort. För de fall
som avses i artikel 8.5 då det finns en provningsrapport över resultatet från en teknisk provning som har utförts
av en bemyndigad provningsmyndighet redan före dagen för ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt, bör
avgiften fastställas av myndighetens ordförande efter samråd med myndighetens förvaltningsråd.

(7)

I artikel 12.1 c i förordning (EG) nr 1238/95 anges att myndighetens ordförande ska fastställa de avgifter som
avser växtsortmyndighetens officiella tidskrift. Myndighetens periodiska officiella tidskrift ges endast ut
elektroniskt och förkommer inte längre i tryckt upplaga, och den återger innehållet i myndighetens databaser. En
sådan tidskrift behöver inte några extra resurser för utgivningen, och därför bör den särskilda avgiften avskaffas.

(1) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31).
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(8)

I artikel 13 i förordning (EG) nr 1238/95 behandlas tilläggsavgifter. Erfarenheten har visat att extraarbete för
myndigheten enligt vad som avses i artikel 13.1 och 13.2 b orsakat av sortbenämningar, på grund av att de
inledningsvis inte motsvarade de fastställda kraven, eller av ändringar i de fall då en tredje man hade en tidigare
kolliderande rättighet, är vanligt förekommande och inte kräver några extra medel. Därför är tilläggsavgifter för
sådant extraarbete inte berättigade.

(9)

I artikel 13.2 a anges att myndigheten får påföra ett tillägg till den årliga avgiften om innehavaren har underlåtit
att betala den årliga avgiften. I sådana fall får myndigheten inleda ett förfarande för upphävande av skyddet.
Erfarenheten har visat att myndigheten inte påför någon tilläggsavgift vid underlåtelse att betala den årliga
avgiften och därför bör denna bestämmelse utgå.

(10)

Artiklarna 93.3 och 94 i kommissionens förordning (EG) nr 1239/95 (1) har inte inlemmats i kommissionens
förordning (EG) nr 874/2009 (2). Artikel 14.3 och 14.4 i förordning (EG) nr 1238/95 som hänvisar till de
bestämmelserna bör därför utgå.

(11)

Förordning (EG) nr 1238/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De föreslagna ändringarna bör gälla från och med den 1 januari 2016 så att de sammanfaller med början på det
nya räkenskapsåret för myndighetens budget.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för
gemenskapens växtförädlarrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1238/95 ska ändras på följande sätt:
a) I artikel 3 ska punkt 2 ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) genom överlämnande eller översändande av checkar utställda på växtsortmyndigheten i euro,”
ii) Led d ska ersättas med följande:
”d) genom elektronisk betalning, antingen med betalkort eller med autogiro.”
b) I artikel 5 ska följande punkt 3 läggas till:
”3.
Om det efter förfrågan hos den berörda banken inte går att bestämma identiteten på den person som erlägger
betalningen och beloppet inte kan återbetalas till någon särskild person ska beloppet anses vara andra inkomster
inom de frister som fastställs i de interna finansiella bestämmelser som avses i artikel 112 i grundförordningen och
som har antagits av myndighetens förvaltningsråd.”
c) Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
i) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:
”1.
Den som ansöker om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad sökanden) ska erlägga en
avgift på 450 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in elektroniskt via ett webbformulär i
myndighetens nätbaserade ansökningssystem.
(1) Kommissionens förordning (EG) nr 1239/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför Gemenskapens växtsortmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 37).
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 874/2009 av den 17 september 2009 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför Gemenskapens växtsortmyndighet (EUT L 251, 24.9.2009, s. 3).
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Sökanden ska erlägga en avgift på 650 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in på något annat sätt
än via myndighetens nätbaserade ansökningssystem.
2.
Före eller på den dag när ansökan ges in ska sökanden vidta de åtgärder som är nödvändiga för erläggande
av ansökningsavgiften, enligt artikel 3 i den här förordningen, antingen direkt till växtsortmyndigheten eller till
någon av de avdelningar som upprättats för vissa uppgifter eller de nationella organ som vissa uppgifter överlåtits
på enligt artikel 30.4 i förordning (EG) nr 2100/94.”
ii) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7. Om ansökningsavgiften har erhållits men ansökningen inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG)
nr 2100/94 ska växtsortmyndigheten behålla 150 euro av ansökningsavgiften och återbetala återstående belopp
när sökanden informeras om bristerna i ansökningshandlingen.”
d) I artikel 8.5 ska följande mening läggas till:
”Avgiftens storlek ska fastställas av myndighetens ordförande efter samråd med förvaltningsrådet och offentliggöras i
myndighetens officiella tidskrift.”
e) I artikel 12.1 ska led c utgå.
f) Artikel 13 ska utgå.
g) I artikel 14 ska punkterna 3 och 4 utgå.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2015.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

