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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2141,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2016,
asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön kasvilajikevirastolle
maksettavasta vuosimaksusta ja tutkimusmaksuista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2100/94 (1) ja erityisesti sen 113 artiklan,

on kuullut yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1238/95 (2) 9 artiklan 1 kohdassa säädetään yhteisön kasvilajikevirastolle,
jäljempänä ’virasto’, maksettavan maksun suuruus kunakin kasvinjalostajanoikeuksien voimassaolovuotena.

(2)

Vuosimaksuja olisi korotettava, koska viraston taloudellinen varanto on laskenut alle tason, joka tarvitaan
budjettitasapainon ylläpitämiseen ja viraston toimien jatkuvuuden varmistamiseen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1238/95 8 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä I vahvistetaan maksu, joka maksetaan virastolle
kasvinjalostusoikeuksien myöntämistä koskevan hakemuksen kohteena olevan lajikkeen teknisten tutkimusten
järjestämisestä ja suorittamisesta, jäljempänä ’tutkimusmaksu’.

(4)

Teknisestä tutkimuksesta saadut kokemukset osoittavat, että eräiden kustannusryhmien tutkimusmaksut voivat
muuttua ajan mittaan. Viraston perimien maksujen olisi heijasteltava kyseisten kustannusryhmien maksujen
kokonaismäärää, jonka virasto maksaa tutkintavirastolle. Asetuksen (EY) N:o 1238/95 liitteessä I vahvistettuja
asianomaisten kustannusryhmien maksuja olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1238/95 olisi muutettava.

(6)

Ehdotettuja muutoksia olisi aiheellista soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2017, jotta ne osuisivat yhteen viraston
talousarvion uuden varainhoitovuoden alun kanssa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisön kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle (EYVL L 121, 1.6.1995, s. 31).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1238/95 seuraavasti:
1) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Virasto perii yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien omistajalta, jäljempänä ’omistaja’, jokaisena vuonna, jona
hänellä on yhteisön kasvinjalostajanoikeudet, perusasetuksen 113 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun
maksun, jäljempänä ’vuosimaksu’, jonka suuruus on 330 euroa.”
2) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE
”LIITE I
8 artiklassa tarkoitettuun tekniseen tutkimukseen liittyvät maksut

Asetuksen 8 artiklan mukaisesta lajikkeen teknisestä tutkimuksesta perittävä maksu vahvistetaan seuraavan taulukon
mukaisesti:
(euroa)
Kustannusryhmä

Maksu

Maatalouskasvit
1

Peruna

1 760

2

Rapsi

1 860

3

Heinäkasvit

2 430

4

Muut viljelykasvilajit

1 530

Hedelmät
5

Omena

3 050

6

Mansikka

2 920

7

Muut hedelmälajit

2 810

Koristekasvit
8

Koristekasvit, joilla elävä vertailukokoelma, kasvihuonekokeet

2 020

9

Koristekasvit, joilla elävä vertailukokoelma, ulkokokeet

1 960

10

Koristekasvit, joilla ei elävää vertailukokoelmaa, kasvihuonekokeet

1 940

11

Koristekasvit, joilla ei elävää vertailukokoelmaa, ulkokokeet

1 730

12

Koristekasvit, erityiset koejärjestelyt

3 350

Vihannekset
13

Vihannekset, kasvihuonekokeet

2 360

14

Vihannekset, ulkokokeet

2 150”

