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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2141 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. december 6.)
az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő éves díj és vizsgálati
díjak mértéke tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 113. cikkére,

a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1238/95/EK bizottsági rendelet (2) 9. cikkének (1) bekezdése a közösségi növényfajta-oltalmi jog oltalmi
idejének minden egyes évére meghatározza a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) részére
fizetendő éves díj mértékét.

(2)

Mivel a Hivatal pénzügyi tartaléka a kiegyensúlyozott költségvetés fenntartásához és a működése folyamatos
ságának biztosításához szükséges szint alá csökkent, az éves díjat növelni kell.

(3)

Az 1238/95/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése és I. melléklete meghatározza a közösségi növényfajta-oltalom
iránti bejelentés tárgyát képező fajta szakmai vizsgálatának megszervezéséért és elvégzéséért a Hivatal részére
fizetendő díj, „a vizsgálati díj” mértékét.

(4)

A szakmai vizsgálatról szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgálati díjak bizonyos költségcsoportokra
vonatkozóan idővel változhatnak. A Hivatal által felszámított díjaknak tükrözniük kell a Hivatal által a vizsgáló
hivatalok részére az érintett költségcsoportokra fizetendő díjak teljes összegét. Ezért az 1238/95/EK rendelet
I. mellékletében meghatározott díjakat módosítani kell az érintett költségcsoportokban.

(5)

Az 1238/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Helyénvaló, hogy a javasolt módosítások 2017. január 1-jétől legyenek alkalmazandók, mert az egyezik a Hivatal
költségvetésében az új pénzügyi év kezdetével.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság véleményével,

(1) HL L 227., 1994.9.1., 1. o.
(2) A Bizottság 1238/95/EK rendelete (1995. május 31.) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK
tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.).
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1238/95/EK rendeletet a következőképpen módosul:
1. A 9. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A Hivatal a közösségi növényfajta-oltalmi jog jogosultjának (a továbbiakban: a jogosult) az alaprendelet
113. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően 330 EUR díjat számít fel a közösségi növényfajta-oltalmi jog
oltalmi idejének minden egyes évében (a továbbiakban: éves díj).”
2. Az I. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. december 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
A 8. cikkben említett szakmai vizsgálattal kapcsolatos díjak

A növényfajta szakmai vizsgálatáért a 8. cikk alapján fizetendő díjat a táblázatnak megfelelően kell meghatározni:
(EUR-ban)
Költségcsoport

Díj

Mezőgazdasági csoport
1.

Burgonya

1 760

2.

Olajrepce

1 860

3.

Fűfélék

2 430

4.

Más mezőgazdasági növényfajták

1 530

Gyümölcsök csoportja
5.

Alma

3 050

6.

Kerti szamóca

2 920

7.

Más gyümölcsfajták

2 810

Dísznövények csoportja
8.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat

2 020

9.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat

1 960

10.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat

1 940

11.

Dísznövények, élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat

1 730

12.

Dísznövények, különleges növény-egészségügyi feltételek

3 350

Zöldségek csoportja
13.

Zöldségek, üvegházi vizsgálat

2 360

14.

Zöldségek, kültéri vizsgálat

2 150”

