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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1978
av den 26 november 2019
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller de avgifter 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 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 (2) anges att ordföranden för Gemenskapens växtsortsmyndighet
(nedan kallad växtsortsmyndigheten) får tillåta att avgifter och tilläggsavgifter betalas på andra alternativa sätt, och där
förtecknas de andra betalningssätten. För att öka flexibiliteten och förenkla processen bör man införa en sådan förteckning
över alternativa betalningssätt i de bestämmelser om arbetsmetoder som växtsortsmyndighetens förvaltningsråd fastställt
med stöd av artikel 36.1 d i förordning (EG) nr 2100/94.

(2)

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1238/95 anges vilken dag som ska anses vara den dag när betalningen mottas. Mot
bakgrund av erfarenheterna av hanteringen av betalningar måste det klargöras att hela det överförda beloppet ska sättas in
på ett bankkonto som innehas av växtsortsmyndigheten, för att säkerställa att det inte finns några utestående förpliktelser
gentemot växtsortsmyndigheten.

(3)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1238/95 ska en person som erlägger betalning till växtsortsmyndigheten skriftligen
ange sitt namn och syftet med betalningen. Om syftet med en betalning inte kan fastställas sänder växtsortsmyndigheten
en påminnelse inom två månader. För att hanteringen av betalningar ska bli effektivare bör denna frist förkortas från två
månader till en månad.

(4)

I artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1238/95 fastställs ansökningsavgiften. För att uppmuntra användning av växtsortsmyn
dighetens elektroniska nätbaserade ansökningssystem bör avgiften för ansökningar som lämnas in på annat sätt, t.ex. i
pappersform, höjas från 650 euro till 800 euro. Av praktisk erfarenhet vet man att användningen av det elektroniska
nätbaserade ansökningssystemet skulle bli effektivare om den kompletterades med obligatorisk användning av växtsorts
myndighetens papperslösa kommunikationsplattform för alla vidare utbyten med växtsortsmyndigheten.

(5)

Enligt artikel 7.7 i förordning (EG) nr 1238/95 ska växtsortsmyndigheten behålla 150 euro av ansökningsavgiften om
ansökan inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 2100/94. För att minska den administrativa bördan bör hela
ansökningsavgiften återbetalas.

(6)

Beträffande den årliga avgiften anges det i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1238/95 att växtsortsmyndigheten inte ska
återbetala betalningar som verkställts för att gemenskapens växtförädlarrätt ska fortsätta att gälla. Erfarenheterna har visat
att det för att öka öppenheten kan föreskrivas om återbetalning om växtsortsmyndigheten har mottagit en anmälan om
att innehavaren avstår från växtförädlarrätten mellan betalningsdagen och årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten.

(7)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1238/95 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).

(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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(8)

Växtsortsmyndighetens förvaltningsråd har beslutat att följa principen om 100 % återbetalning, så att provningsmyn
digheterna ersätts på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnaderna för provningarna.

(9)

Erfarenheterna av de tekniska provningarna visar att provningsavgifterna kan förändras över tid för vissa kostnadska
tegorier. De avgifter som tas ut av växtsortsmyndigheten bör därför återspegla de sammanlagda avgifter för respektive
kostnadskategori som växtsortsmyndigheten ska betala till provningsmyndigheterna. De avgifter som fastställs i bilaga I
till förordning (EG) nr 1238/95 bör därför justeras för alla berörda kostnadskategorier.

(10)

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

(11)

Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 april 2020 så att växtsortsmyndigheten och berörda parter får
tillräckligt med tid för att anpassa sig till förändringarna.

(12)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1238/95 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 3 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Växtsortsmyndighetens ordförande får tillåta andra betalningssätt i enlighet med de bestämmelser om arbetsmetoder
som ska fastställas enligt artikel 36.1 d i rådets förordning (EG) nr 2100/94.”
2. I artikel 4 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Den dag när betalningen av avgifter och tilläggsavgifter ska anses ha mottagits av växtsortsmyndigheten ska vara den
dag när hela det överförda beloppet i det fall som anges i artikel 3.1 faktiskt kommit in på ett bankkonto som innehas av
växtsortsmyndigheten.”
3. I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Om växtsortsmyndigheten inte kan fastställa syftet med en betalning ska den begära att den person som har erlagt
betalningen underrättar växtsortsmyndigheten om detta skriftligen inom en månad. Om syftet inte anges inom denna tid ska
betalningen inte anses ha erlagts och beloppet ska återbetalas till den person som har gjort betalningen.”
4. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Den som ansöker om beviljande av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad sökanden) ska erlägga en avgift på
450 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in elektroniskt via ett webbformulär i myndighetens nätbaserade
ansökningssystem.
Sökanden ska godta villkoren för användning av växtsortsmyndighetens säkra elektroniska kommunikationsplattform och
ska använda denna plattform för att lämna in de ansökningar som avses i första stycket och andra handlingar, ta emot
meddelanden och handlingar från växtsortsmyndigheten, besvara dessa meddelanden och vidta andra åtgärder.
Sökanden ska erlägga en avgift på 800 euro för handläggningen av en ansökan som lämnas in på något annat sätt än via
myndighetens nätbaserade ansökningssystem.”
b) Punkt 7 ska ersättas med följande:
”7.
Om ansökningsavgiften har erhållits men ansökan inte är giltig enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 2100/94 ska
växtsortsmyndigheten återbetala ansökningsavgiften när sökanden informeras om bristerna i ansökan.”
5. I artikel 9 ska punkt 4 ersättas med följande:
”4.
Växtsortsmyndigheten ska inte återbetala sådana betalningar i samband med den årliga avgiften som verkställts för att
gemenskapens växtförädlarrätt ska fortsätta att gälla, såvida inte växtsortsmyndigheten har mottagit en anmälan om att
innehavaren avstår från växtförädlarrätten mellan betalningsdagen och årsdagen av beviljandet av växtförädlarrätten enligt
punkt 2 b. Anmälningar om att innehavaren avstår från växtförädlarrätten som mottas efter årsdagen av beviljandet av
växtförädlarrätten ska inte tas i beaktande för sådana betalningar.”
6. Bilaga I ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
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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 april 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 november 2019.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

29.11.2019

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 308/61

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

2 050

2

Raps

2 150

3

Vallväxter

2 920

4

Övriga jordbruksgrödor

1 900

5

Äpple

3 665

6

Jordgubbe

3 400

7

Övriga fruktarter

3 460

8

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, växthusprovning

2 425

9

Prydnadsväxter, med levande referenssamling, frilandsprovning

2 420

10

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, växthusprovning

2 400

11

Prydnadsväxter, utan levande referenssamling, frilandsprovning

2 200

12

Prydnadsväxter, särskilda fytosanitära villkor

3 900

13

Grönsaker, växthusprovning

2 920

14

Grönsaker, frilandsprovning

2660”

Fruktgruppen

Prydnadsväxter

Grönsaksgruppen

