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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2141 НА КОМИСИЯТА
от 6 декември 2016 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на размера на годишната такса и на
таксите за проверка, 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), 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 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията (2) е определен размерът на таксата, която се
плаща на Службата на Общността за сортовете растения („Службата“) за всяка година от срока на валидност на
правната закрила на Общността на сортовете растения.

(2)

Тъй като финансовият резерв на Службата е спаднал под равнището, необходимо за поддържането на балансиран
бюджет и за обезпечаване на протичането на дейността ѝ, посочената годишна такса следва да бъде увеличена.

(3)

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 и в приложение I към него се определя размерът на таксите
които се плащат на Службата („такса за проверка“) за организиране и извършване на техническата проверка на
сорта, който е предмет на заявката за правна закрила на Общността на сортовете растения.

(4)

Натрупаният опит във връзка с техническата проверка показва, че с течение на времето таксите за проверка могат
да се променят за някои групи разходи. Начисляваните от Службата такси следва да отразяват общия размер на
таксите за съответните групи разходи, които Службата плаща на службите за проверка. Поради тази причина
таксите, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1238/95, следва да бъдат изменени за съответните
групи разходи.

(5)

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

(6)

Би било целесъобразно предложените изменения да се прилагат от 1 януари 2017 г., за да съвпаднат с началото
на новата финансова година за бюджета на Службата.

(7)

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

(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).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 1238/95 се изменя, както следва:
1) В член 9 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Службата изисква от всеки титуляр на правна закрила на Общността на сортовете растения („титулярят“) да
заплаща такса в размер на 330 ЕUR за всяка година от срока на валидност на правната закрила на Общността на
сортовете растения („годишна такса“), както е посочено в член 113, параграф 2, буква г) от основния регламент.“
2) Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
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 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 6 декември 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Такси, свързани с техническата проверка, както са посочени в член 8

Таксата, която следва да се плати за техническата проверка на даден сорт по силата на член 8, се определя в съответствие
с таблицата:
(В евро)
Група разходи

Такса

Група на земеделските култури
1

Картофи

1 760

2

Маслодайна рапица

1 860

3

Треви

2 430

4

Други земеделски видове

1 530

Група на овощните култури
5

Ябълки

3 050

6

Ягоди

2 920

7

Други овощни видове

2 810

Група на декоративните култури
8

Декоративни култури с жива референтна колекция, парниково изпитване

2 020

9

Декоративни култури с жива референтна колекция, изпитване на открито

1 960

10

Декоративни култури без жива референтна колекция, парниково изпитване

1 940

11

Декоративни култури без жива референтна колекция, изпитване на открито

1 730

12

Специални декоративни култури

3 350

Група на зеленчуковите култури
13

Зеленчукови, парниково изпитване

2 360

14

Зеленчукови, изпитване на открито

2 150“

