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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2141 AL COMISIEI
din 6 decembrie 2016
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 în ceea ce privește nivelul taxei anuale și cel al
taxelor de examinare datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție
comunitară a soiurilor de plante (1), în special articolul 113,

după consultarea Consiliului de administrație al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante,

întrucât:

(1)

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei (2) stabilește nivelul taxei datorate
Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „Oficiul”) pentru fiecare an al perioadei de
protecție comunitară a soiurilor de plante.

(2)

Dat fiind că rezerva financiară a Oficiului a scăzut sub nivelul necesar pentru menținerea unui buget echilibrat și
pentru garantarea continuității operațiunilor sale, taxa anuală ar trebui majorată.

(3)

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 și anexa I la acesta stabilesc nivelul taxelor aferente
organizării și executării examenului tehnic al unei varietăți pentru care a fost depusă o cerere de protecție
comunitară a soiurilor de plante („taxa de examinare”) care trebuie plătite Oficiului.

(4)

Experiența acumulată în ceea ce privește examinarea tehnică arată că taxele de examinare datorate de Oficiu se
pot schimba în timp pentru anumite grupuri de costuri. Taxele percepute de Oficiu ar trebui să reflecte valoarea
totală a taxelor plătite de Oficiu pentru respectivele grupuri de costuri către oficiile de examinare. Taxele stabilite
în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui, prin urmare, modificate pentru grupurile de costuri
menționate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru alinierea cu noul exercițiu financiar al Oficiului, ar fi oportun ca modificările propuse să se aplice
începând cu 1 ianuarie 2017.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru protecția
comunitară a soiurilor de plante,

(1) JO L 227, 1.9.1994, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121, 1.6.1995, p. 31).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Oficiul percepe de la oricare titular de protecție comunitară a soiurilor de plante („titularul”) o taxă de
330 EUR pentru fiecare an al perioadei de protecție comunitară a soiurilor de plante („taxă anuală”), astfel cum se
menționează la articolul 113 alineatul (2) litera (d) din regulamentul de bază.”
2. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ
„ANEXA I
Taxele pentru examinările tehnice, conform dispozițiilor articolului 8

Taxa corespunzătoare examinării tehnice a unui soi, în conformitate cu articolul 8, va fi determinată în funcție de tabelul
următor:
(în EUR)
Grup de costuri

Taxă

Grupul agricol
1

Cartof

1 760

2

Rapiță

1 860

3

Graminee

2 430

4

Alte specii agricole

1 530

Grupul fructelor
5

Măr

3 050

6

Căpșun

2 920

7

Alte specii de fructe

2 810

Grupul plantelor ornamentale
8

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în seră

2 020

9

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în aer liber

1 960

10

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în seră

1 940

11

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în aer liber

1 730

12

Plante ornamentale, condiții fitosanitare speciale

3 350

Grupul legumelor
13

Legume, testare în seră

2 360

14

Legume, testare în aer liber

2 150”

