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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2141
z dne 6. decembra 2016
o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede višine letne pristojbine in pristojbin za preskušanje, ki
se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti
člena 113 Uredbe,

po posvetovanju z Upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1238/95 (2) določa višino pristojbine, ki se plačuje Uradu Skupnosti za
rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: Urad) za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti.

(2)

Ker se je finančna rezerva Urada zmanjšala pod raven, ki je potrebna za ohranjanje uravnoteženega proračuna in
za zagotavljanje nemotenega poslovanja, bi bilo treba navedeno letno pristojbino zvišati.

(3)

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1238/95 in Priloga I k Uredbi določata višino pristojbin, ki jih je treba plačati Uradu za
pripravo in izvedbo preskušanja sorte, ki je predmet prijave za žlahtniteljsko pravico v Skupnosti, t. i. „pristojbine
za preskušanje“.

(4)

Zbrane izkušnje glede preskušanja kažejo, da se lahko pristojbine za preskušanje za nekatere kategorije stroškov s
časom spremenijo. Pristojbine, ki jih Urad zaračunava, bi morale odražati celotni znesek pristojbin za zadevne
kategorije stroškov, ki jih Urad plača uradom za preskušanje. Znesek pristojbin iz Priloge I k Uredbi (ES)
št. 1238/95 bi zato bilo treba za zadevne kategorije stroškov spremeniti.

(5)

Uredbo (ES) št. 1238/95 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Primerno bi bilo, da se zaradi uskladitve z začetkom novega proračunskega leta za proračun Urada predlagane
spremembe uporabljajo od 1. januarja 2017.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za varstvo žlahtniteljskih pravic, ki ga zagotavlja
Skupnost –

(1) UL L 227, 1.9.1994, str. 1.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin,
ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (UL L 121, 1.6.1995, str. 31).

L 332/14

SL

Uradni list Evropske unije

7.12.2016

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 1238/95 se spremeni:
1. v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
„1.
Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: imetnik) pristojbino v višini
330 EUR za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: letna pristojbina), kakor je
določeno v členu 113(2)(d) osnovne uredbe.“
2. Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 6. decembra 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA
„PRILOGA I
Pristojbine za preskušanje iz člena 8

Pristojbina, ki se plača za preskušanje sorte v skladu s členom 8, se določi v skladu s tabelo:
(v EUR)
Kategorija stroškov

Pristojbina

Skupina poljščin
1

krompir

1 760

2

oljna ogrščica

1 860

3

trave

2 430

4

druge vrste poljščin

1 530

Skupina sadnih rastlin
5

jabolka

3 050

6

jagode

2 920

7

druge sadne sorte

2 810

Skupina okrasnih rastlin
8

okrasne rastline z živo referenčno vrsto in preskusom v rastlinjaku

2 020

9

okrasne rastline z živo referenčno vrsto in preskusom na prostem

1 960

10

okrasne rastline brez žive referenčne zbirke s preskusom v rastlinjaku

1 940

11

okrasne rastline brez žive referenčne zbirke s preskusom na prostem

1 730

12

okrasne rastline s posebnimi fitosanitarnimi pogoji

3 350

Skupina zelenjadnic
13

zelenjadnice s preskusom v rastlinjaku

2 360

14

zelenjadnice s preskusom na prostem

2 150“

