
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2206 НА КОМИСИЯТА 

от 30 ноември 2015 година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на таксите, които се плащат на 
Службата на Общността за сортовете растения 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на 
сортовете растения (1) („основния регламент“), и по-специално член 113 от него, 

след като се консултира с административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения, 

като има предвид, че: 

(1)  В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията (2) се предвижда, че председателят на Службата 
на Общността за сортовете растения („Службата“) може да позволи алтернативни начини на плащане на таксите и 
на допълнителните такси, включително чрез издаване или изпращане на заверени чекове. Счита се обаче за твърде 
утежняващо за титулярите като средство за плащане да се изискват заверени чекове. Освен това е необходимо да се 
осигури възможност и за плащания с електронни средства. 

(2) С член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 от лицето, извършващо плащането на таксите или допълни
телните такси, се изисква да посочи името си и основанието на плащането. Като се има предвид, че в Службата 
може да постъпи плащане, за което да не може да се установи самоличността на лицето, което го извършва, и 
разходите на това лице да не могат да бъдат възстановени, би било целесъобразно тези пари да се задържат от 
Службата като други приходи. 

(3)  В член 7 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се съдържат разпоредби относно размера на таксата за заявка, която се 
плаща на Службата при обработката на заявките за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете 
растения. За да се осигури ефективно, ефикасно и бързо разглеждане на заявките, е важно да се насърчава 
подаването им по електронен път чрез онлайн формуляр. Поради тази причина би било целесъобразно да се 
намали размерът на таксата за обработка на заявката, когато тя се подава по електронен път. 

(4)  Формулировката на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1238/95, с който се определят отдели и национални 
агенции и им се възлагат функции, трябва да бъде приведена в съответствие с основния регламент. 

(5)  С член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се урежда възстановяването на таксите за подаване на заявка, 
която не е валидна по смисъла на член 50 от основния регламент. Въз основа на придобития от Службата опит 
относно разходите, свързани с обработката на невалидните заявки за предоставяне на правна закрила на 
Общността на сортовете растения, е целесъобразно да се намали размерът на таксата за заявка, задържана от 
Службата. 

(6)  Член 8 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се отнася за таксите за техническа проверка на сорта. По отношение на 
посочения в член 8, параграф 5 доклад за проверка от резултатите от техническата проверка, която вече е 
извършена от оправомощена служба за проверка преди датата на подаване на заявката за правна закрила на 
Общността на сортовете растения, е целесъобразно да се уточни, че таксата следва да се определи от председателя 
на Службата след консултация с административния съвет на Службата. 

(7)  В член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1238/95 се предвижда, че председателят на Службата 
определя таксите по отношение на Официалния бюлетин на Службата. Периодичното издание на Официалния 
бюлетин на Службата се публикува само в електронен вариант, а не на хартиен носител, и отразява съдържанието 
на базите данни на Службата. Този вид издание не изисква специални допълнителни ресурси и поради това следва 
да бъде премахната специалната такса. 
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(1) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. 
(2) Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 

на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31). 



(8)  Член 13 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се отнася до допълнителните такси. Опитът показва, че допълнителната 
работа, която Службата изпълнява в съответствие с член 13, параграф 1 и параграф 2, буква б), по наименованията 
на сорта — поради тяхното първоначално несъответствие с установените изисквания или по изменения при 
предишно изключващо право на трето лице — е обичайна и не изисква допълнителни ресурси. Поради това няма 
основание за налагането на допълнителните такси за посочената допълнителна работа. 

(9)  В член 13, параграф 2, буква а) се предвижда, че Службата може да наложи допълнителна такса към годишната 
такса, ако титулярят не е платил годишната такса. В тези случаи Службата може да започне процедура за отмяна 
на закрилата. Опитът показва, че Службата не налага допълнителна такса за неплащане на годишната такса и 
поради това тази разпоредба следва да бъде заличена. 

(10)  Разпоредбите по член 93, параграф 3 и член 94 от Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията (1) не бяха включени 
в Регламент (ЕО) № 874/2009 на Комисията (2). Поради това член 14, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1238/95, които се позовават на посочените разпоредби, следва да бъдат заличени. 

(11)  Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен. 

(12)  Целесъобразно би било предложените изменения да се прилагат, считано от 1 януари 2016 г., за да има 
съответствие с началото на новата финансова година за бюджета на Службата. 

(13)  Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за 
правната закрила на Общността на сортовете растения, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1238/95 се изменя, както следва: 

а)  В член 3 параграф 2 се изменя, както следва: 

i)  буква а) се заменя със следното: 

„а)  издаване или изпращане на чекове, платими в евро, на Службата;“ 

ii)  буква г) се заменя със следното: 

„г)  плащане посредством електронни средства — чрез разплащателна карта или директен дебит.“ 

б)  В член 5 се добавя следният параграф 3: 

„3. Ако след извършването на проучване в съответната банка самоличността на лицето, извършващо плащането, не 
може да бъде потвърдена, а сумата не може да бъде възстановена на друго лице, сумата се счита за други приходи в 
рамките на крайните срокове, посочени във вътрешните финансови разпоредби на Службата, посочени в член 112 от 
основния регламент и приети от административния съвет на Службата.“ 

в)  Член 7 се изменя, както следва: 

i)  параграфи 1 и 2 се заменят със следното: 

„1. Кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения (кандидатът) заплаща такса от 450 EUR 
за обработване на заявката, подадена и изпратена чрез онлайн формуляр чрез онлайн системата на Службата за 
подаване на заявки. 
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(1) Регламент (ЕО) № 1239/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 
на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 37). 

(2) Регламент (ЕО) № 874/2009 на Комисията от 17 септември 2009 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения (ОВ L 251, 24.9.2009 г., стр. 3). 



Кандидатът заплаща такса от 650 EUR за обработване на заявка, подадена по начин, различен от онлайн системата 
на Службата за подаване на заявки. 

2. Кандидатът предприема необходимите стъпки за плащане на таксата за заявка съгласно член 3 от настоящия 
регламент преди или на датата, на която е подадена заявката, директно в Службата или в някой от създадените 
отдели или националните агенции, определени съгласно член 30, параграф 4 от основния регламент;“ 

ii)  параграф 7 се заменя със следното: 

„7. Ако таксата за заявка е получена, но заявката не е валидна по смисъла на член 50 от основния регламент, 
Службата задържа 150 EUR от таксата за заявката и възстановява останалата част, като уведомява кандидата за 
установените в заявката неточности.“ 

г)  В член 8, параграф 5 се добавя следното изречение: 

„Размерът на посочената такса се определя от председателя на Службата след консултация с Административния съвет 
и се публикува в Официалния бюлетин на Службата.“ 

д)  В член 12, параграф 1 буква в) се заличава. 

е)  Член 13 се заличава. 

ж)  В член 14 параграфи 3 и 4 се заличават. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2016 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2015 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER  
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