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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2141
af 6. december 2016
om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår størrelsen af det årlige gebyr og af de
afprøvningsgebyrer, der skal betales til EF-Sortsmyndigheden
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), særlig artikel 113,

efter høring af EF-Sortsmyndighedens administrationsråd, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 9, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 (2) er størrelsen af det gebyr, som skal betales
til EF-Sortsmyndigheden (i det følgende benævnt »sortsmyndigheden«) for hvert år af EF-beskyttelsens
gyldighedsperiode, fastsat.

(2)

Da sortsmyndighedens finansielle reserve er faldet til under det niveau, der er nødvendigt for at opretholde et
afbalanceret budget og sikre kontinuiteten af dets aktiviteter, bør det årlige gebyr hæves.

(3)

Ved artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1238/95 og i bilag I til samme forordning er de gebyrer, der skal betales
til sortsmyndigheden for tilrettelæggelse og gennemførelse af den tekniske afprøvning af en sort, der er omfattet
af en ansøgning om EF-sortsbeskyttelse (i det følgende benævnt »afprøvningsgebyret«), fastsat.

(4)

Erfaringerne vedrørende den tekniske afprøvning viser, at afprøvningsgebyrerne for visse gebyrgrupper kan ændre
sig over tid. De gebyrer, der opkræves af sortsmyndigheden, bør afspejle det samlede beløb af de gebyrer for de
respektive gebyrgrupper, som sortsmyndigheden skal betale til prøvningsmyndighederne. Gebyrerne i bilag I til
forordning (EF) nr. 1238/95 bør derfor ændres for de pågældende gebyrgrupper.

(5)

Forordning (EF) nr. 1238/95 bør derfor ændres.

(6)

Det ville være hensigtsmæssigt at anvende de foreslåede ændringer fra den 1. januar 2017, således at de falder
sammen med det nye regnskabsår for sortmyndighedens budget.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Sortsbeskyttelse —

(1) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94
for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31).
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1238/95 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
»1.
Sortsmyndigheden opkræver fra indehaveren af en EF-sortsbeskyttelse (i det følgende benævnt »indehaveren«)
et gebyr på 330 EUR for hvert år af EF-beskyttelsens gyldighedsperiode (i det følgende benævnt »det årlige gebyr«), jf.
artikel 113, stk. 2, litra d), i grundforordningen.«
2) Bilag I ændres som angivet bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2016.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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BILAG
»BILAG I
Gebyrer for teknisk afprøvning som omhandlet i artikel 8

Det gebyr, der skal betales for teknisk afprøvning af en sort efter artikel 8, fastlægges i overensstemmelse med tabellen:
(EUR)
Gebyrgruppe

Gebyr

Landbrugsgruppe
1

Kartoffel

1 760

2

Raps

1 860

3

Græsser

2 430

4

Andre landbrugsarter

1 530

Frugtgruppe
5

Æbler

3 050

6

Jordbær

2 920

7

Andre frugtarter

2 810

Prydplantegruppe
8

Prydplanter med en levende referencepopulation, drivhusafprøvning

2 020

9

Prydplanter med en levende referencepopulation, afprøvning i fri luft

1 960

10

Prydplanter uden en levende referencepopulation, drivhusafprøvning

1 940

11

Prydplanter uden en levende referencepopulation, afprøvning i fri luft

1 730

12

Prydplanter, specielle plantesundhedsbetingelser

3 350

Grøntsagsgruppe
13

Grøntsager, drivhusafprøvning

2 360

14

Grøntsager, afprøvning i fri luft

2 150«

