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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2141
av den 6 december 2016
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller nivån på den årsavgift och provningsavgift
som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), särskilt
artikel 113,

efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 (2) fastställs nivån på den avgift som ska betalas till
Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan kallad växtsortsmyndigheten) för varje år som gemenskapens
växtförädlarrätt gäller.

(2)

Eftersom växtsortsmyndighetens tillgångar har minskat under den nivå som krävs för att bibehålla en balanserad
budget och säkra verksamhetens fortlevnad bör årsavgiften höjas.

(3)

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1238/95 och bilaga I till samma förordning fastställs nivån på de avgifter som
ska betalas till växtsortsmyndigheten för att den ska ordna och utföra den tekniska provningen av en sort som är
föremål för en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad provningsavgift).

(4)

De erfarenheter som gjorts vad gäller den tekniska provningen visar att provningsavgifterna kan förändras över
tiden för vissa kostnadskategorier. De avgifter som tas ut av växtsortsmyndigheten bör återspegla de
sammanlagda avgifterna för respektive kostnadskategori som växtsortsmyndigheten ska betala till provningsmyn
digheterna. De avgifter som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 1238/95 bör därför justeras för de berörda
kostnadskategorierna.

(5)

Förordning (EG) nr 1238/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De föreslagna ändringarna bör gälla från och med den 1 januari 2017 så att de sammanfaller med början på det
nya räkenskapsåret för växtortsmyndighetens budget.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för
gemenskapens växtförädlarrätt.

(1) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1238/95 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
”1.
Växtsortsmyndigheten ska debitera innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad innehavaren) en
avgift på 330 euro för varje år som gemenskapens växtförädlarrätt gäller (nedan kallad årsavgift), i enlighet med
artikel 113.2 d i grundförordningen.”
2. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA I
Provningsavgifter som avses i artikel 8

Den avgift som ska betalas för teknisk provning av en sort i enlighet med artikel 8 ska fastställas enligt tabellen:
(euro)
Kostnadskategori

Avgift

Jordbruksgrödor
1

Potatis

1 760

2

Raps

1 860

3

Vallväxter

2 430

4

Övriga jordbruksgrödor

1 530

Fruktgruppen
5

Äpple

3 050

6

Jordgubbe

2 920

7

Övriga fruktarter

2 810

Prydnadsväxter
8

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, växthusprovning

2 020

9

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, frilandsprovning

1 960

10

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, växthusprovning

1 940

11

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, frilandsprovning

1 730

12

Prydnadsväxter, särskilda fytosanitära villkor

3 350

Grönsaksgruppen
13

Grönsaker, växthusprovning

2 360

14

Grönsaker, frilandsprovning

2 150”

