
A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1978 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2019. november 26.) 

az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében történő 
módosításáról 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 
113. cikkére, 

a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsával folytatott konzultációt követően, 

mivel: 

(1) Az 1238/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közösségi Növényfajta-hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) elnöke engedélyezheti a díjak és pótdíjak befizetésének egyéb módjait, és létrehozza ezen egyéb 
módok listáját. A rugalmasság növelése és az eljárás egyszerűsítése érdekében helyénvaló, hogy az egyéb fizetési módok e 
listája szerepeljen a Hivatal igazgatási tanácsa által a 2100/94/EK rendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján 
megállapított, munkamódszerekre vonatkozó szabályokban. 

(2) Az 1238/95/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése megállapítja azt az időpontot, amely a befizetés kézhezvétele napjának 
minősül. A fizetések feldolgozásával kapcsolatos tapasztalatok alapján egyértelművé kell tenni, hogy az átutalás teljes 
összegének meg kell érkeznie a Hivatal bankszámlájára annak biztosítása érdekében, hogy a Hivatallal szemben ne álljanak 
fel kötelezettségek. 

(3) Az 1238/95/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a fizetést teljesítő személy köteles írásban megjelölni nevét és a befizetés 
rendeltetését. Ha a Hivatal nem tudja megállapítani a befizetés rendeltetését, két hónapon belül emlékeztetőt küld. A 
befizetések kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében ezt a határidőt két hónapról egy hónapra kell csökkenteni. 

(4) Az 1238/95/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése megállapítja a bejelentési díjat. A Hivatal online elektronikus bejelentési 
rendszerének használatára való ösztönzés érdekében az ettől eltérő módon tett bejelentések után fizetendő díj összegét 
650 EUR-ról 800 EUR-ra kell emelni. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták továbbá, hogy az online elektronikus 
bejelentési rendszer használata hatékonyabb lenne, ha emellett a Hivatallal történő bármilyen további információcsere 
tekintetében kötelezővé tennék a Hivatal papírmentes kommunikációs platformjának használatát. 

(5) Az 1238/95/EK rendelet 7. cikke (7) bekezdésének megfelelően amennyiben a bejelentés a 2100/94/EK rendelet 50. cikke 
értelmében nem érvényes, a Hivatalnak 150 EUR-t vissza kell tartania a bejelentési díjból. Az adminisztratív teher 
csökkentése érdekében a bejelentési díj teljes összegét vissza kell téríteni. 

(6) Az éves díjjal kapcsolatban az 1238/95/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy a Hivatal nem téríti vissza 
a közösségi növényfajta-oltalom hatályban tartása céljából teljesített kifizetéseket. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az 
átláthatóság javítása érdekében visszatérítést lehet előírni arra az esetre, ha a Hivatal a befizetés időpontja és az oltalom 
megadása napjának évfordulója között lemondásról szóló bejelentést kap. 

(7) Az 1238/95/EK rendelet I. melléklete meghatározza a közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentés tárgyát képező fajta 
szakmai vizsgálatának megszervezéséért és elvégzéséért a Hivatal részére fizetendő díj (a továbbiakban: vizsgálati díj) 
mértékét. 

(1) HL L 227., 1994.9.1., 1. o. 
(2) A Bizottság 1238/95/EK rendelete (1995. május 31.) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi 

rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.). 
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(8) A Hivatal igazgatási tanácsa úgy határozott, hogy a 100 %-os költségmegtérülés elvét követi, hogy a vizsgáló hivatalok 
költségeit a vizsgálatok átlagos tényleges költségei alapján térítsék meg. 

(9) Ezenkívül a szakmai vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgálati díjak bizonyos 
költségcsoportok tekintetében idővel változhatnak. A Hivatal által felszámított díjaknak ezért tükrözniük kell a Hivatal 
által a vizsgáló hivatalok részére az érintett költségcsoportokra fizetendő díjak teljes összegét. Ezért az 1238/95/EK 
rendelet I. mellékletében meghatározott díjakat valamennyi érintett költségcsoport tekintetében módosítani kell. 

(10) Az 1238/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. 

(11) E rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a Hivatal és az 
érdekelt felek számára az ezen módosításokhoz való alkalmazkodásra. 

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1238/95/EK rendeletet a következőképpen módosul: 

1. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) A Hivatal elnöke a 2100/94/EK tanácsi rendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint 
megállapított, munkamódszerekre vonatkozó szabályokkal összhangban egyéb fizetési módokat is engedélyezhet.” 

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A befizetett díjak vagy pótdíjak Hivatal általi kézhezvétele napjának az a nap minősül, amikor a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett átutalás teljes összegét jóváírják a Hivatal bankszámláján.” 

3. Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Ha a Hivatal nem tudja megállapítani a befizetés rendeltetését, köteles a fizetést teljesítő személyt felszólítani, hogy egy 
hónapon belül írásban jelölje meg azt. Ha ezen időszak alatt a fizetés rendeltetését nem jelölik meg, a fizetést nem teljesítettnek 
kell tekinteni, és vissza kell azt téríteni a befizető személy részére.” 

4. A 7. cikk a következőképpen módosul: 

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentője (a továbbiakban: a bejelentő) a Hivatal online bejelentési rendszerén 
keresztül, internetes űrlap használatával, elektronikus úton tett bejelentés feldolgozásáért 450 EUR összegű bejelentési díjat 
fizet. 

A bejelentő elfogadja a Hivatal által fenntartott biztonságos elektronikus kommunikációs platform felhasználási feltételeit, 
és ezt a platformot használja az első albekezdésben említett bejelentések és egyéb dokumentumok benyújtására, a Hivatal 
által küldött értesítések és dokumentumok átvételére, az ilyen értesítésekre történő válaszadásra és egyéb tevékenységek 
elvégzésére. 

A Hivatal online bejelentési rendszerétől eltérő módon tett bejelentések feldolgozásáért a bejelentő 800 EUR összegű 
bejelentési díjat fizet.” 

b) A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(7) Amennyiben a bejelentési díj megérkezik, de a bejelentés az alaprendelet 50. cikkének értelmében nem érvényes, a 
Hivatal a bejelentés hiányosságairól való értesítésével egyidejűleg visszatéríti a bejelentési díjat a bejelentőnek.” 

5. A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) A Hivatal nem téríti vissza a közösségi növényfajta-oltalom hatályban tartása céljából, az éves díjjal kapcsolatban 
teljesített befizetéseket, kivéve, ha a Hivatal a befizetés időpontja és az oltalom megadása napjának évfordulója között 
lemondásról szóló bejelentést kap a (2) bekezdés b) pontjában említetteknek megfelelően. Az oltalom megadása napjának 
évfordulóját követően kapott lemondást az ilyen kifizetések esetében nem veszik figyelembe.” 

6. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép. 
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2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2019. november 26-án.  

a Bizottság részéről 
az elnök 

Jean-Claude JUNCKER     
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Melléklet 

„I. melléklet 

A 8. cikkben említett szakmai vizsgálatokkal kapcsolatos díjak 

A növényfajta szakmai vizsgálatáért a 8. cikk alapján fizetendő díjat a táblázatnak megfelelően kell megállapítani:                                                              

(EUR-ban)  

Költségcsoport Díj 

Mezőgazdasági csoport 

1. Burgonya 2 050 

2. Olajrepce 2 150 

3. Fűfélék 2 920 

4. Más mezőgazdasági növényfajták 1 900 

Gyümölcsök csoportja 

5. Alma 3 665 

6. Kerti szamóca 3 400 

7. Más gyümölcsfajták 3 460 

Dísznövények csoportja 

8. Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, 
üvegházi vizsgálat 

2 425 

9. Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri 
vizsgálat 

2 420 

10. Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, 
üvegházi vizsgálat 

2 400 

11. Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, 
kültéri vizsgálat 

2 200 

12. Dísznövények, különleges növényegészségügyi feltételek 3 900 

Zöldségek csoportja 

13. Zöldségek, üvegházi vizsgálat 2 920 

14. Zöldségek, kültéri vizsgálat 2 660”   
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