2016 12 7

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2141
2016 m. gruodžio 6 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1238/95 nuostatos dėl Bendrijos augalų veislių
tarnybai mokėtino metinio mokesčio ir ekspertizės mokesčių dydžio
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos
Bendrijoje (1), ypač į jo 113 straipsnį,

pasikonsultavusi su Bendrijos augalų veislių tarnybos administracine taryba,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1238/95 (2) 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas Bendrijos augalų veislių tarnybai
(toliau – Tarnyba) už kiekvienus augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje trukmės metus mokėtino metinio
mokesčio dydis;

(2)

Tarnybos finansinis rezervas tapo mažesnis už lygį, būtiną subalansuotam biudžetui palaikyti ir jos veiklos
tęstinumui užtikrinti, todėl metinis mokestis turėtų būti padidintas;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 8 straipsnio 1 dalyje ir jo I priede nustatytas veislės, kuri yra paraiškos suteikti
augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje objektas, techninės ekspertizės parengimo ir atlikimo mokesčių,
mokėtinų Tarnybai (toliau – ekspertizės mokestis), dydis;

(4)

iš patirties, susijusios su technine ekspertize, matyti, kad laikui bėgant ekspertizės mokesčiai pagal tam tikras
išlaidų grupes gali pakisti. Tarnybos imami mokesčiai turėtų atspindėti bendrą atitinkamų išlaidų grupėms
tenkančią sumą, kurią Tarnyba moka ekspertizės tarnyboms. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1238/95 I priede
nustatyti mokesčiai atitinkamoms išlaidų grupėms turėtų būti pakeisti;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

tikslinga nustatyti, kad siūlomi pakeitimai būtų taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d., kad ši data atitiktų naujų
Tarnybos biudžeto finansinių metų pradžią;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendrijos augalų veislių teisinės apsaugos nuolatinio komiteto
nuomonę,

(1) OL L 227, 1994 9 1, p. 1.
(2) 1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/95, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių
Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (OL L 121, 1995 6 1, p. 31).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1238/95 iš dalies keičiamas taip:
1. 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Tarnyba ima iš augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininko (toliau — savininkas) 330 EUR mokestį už
kiekvienus augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje trukmės metus (metinis mokestis), kaip nustatyta pagrindinio
reglamento 113 straipsnio 2 dalies d punkte.“
2. I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 6 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS
„I PRIEDAS
Su technine ekspertize susiję mokesčiai, kaip nurodyta 8 straipsnyje

Už techninę veislės ekspertizę pagal 8 straipsnį mokėtinas mokestis nustatomas remiantis lentele:
(EUR)
Išlaidų grupė

Mokestis

Žemės ūkio augalų grupė
1

Valgomosios bulvės

1 760

2

Rapsai

1 860

3

Žolės

2 430

4

Kitos žemės ūkio augalų rūšys

1 530

Vaisių grupė
5

Obuoliai

3 050

6

Braškės

2 920

7

Kitos vaisių rūšys

2 810

Dekoratyvinių augalų grupė
8

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio bandymas

2 020

9

Dekoratyviniai augalai, kurių sukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

1 960

10

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, šiltnamio
bandymas

1 940

11

Dekoratyviniai augalai, kurių nesukauptas gyvas kontrolinis rinkinys, lauko bandymas

1 730

12

Dekoratyviniai augalai, specialios fitosanitarinės sąlygos

3 350

Daržovių grupė
13

Daržovės, šiltnamio bandymas

2 360

14

Daržovės, lauko bandymas

2 150“

