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KOMISSION ASETUS (EY) N:O 1177/2005,
annettu 20 päivänä heinäkuuta 2005,
yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa
yhteisön kasvilajikevirastolle annetun komission asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta
Virallinen lehti nro L 189 , 21/07/2005 s. 0026 – 0027

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2100/94 [1] ja erityisesti sen 113 artiklan,
on kuullut hallintoneuvostoa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa
yhteisön kasvilajikevirastolle 31 päivänä toukokuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
1238/95 [2] vahvistetaan yhteisön kasvilajikeviraston (jäljempänä "virasto") perimät maksut ja kyseisten
maksujen suuruudet.
(2) On odotettavissa, että ainakin vuoden 2005 loppuun asti viraston taloudellinen varanto ylittää määrän,
joka on tarpeen sen toimien jatkuvuuden varmistamiseksi. Sen vuoksi yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien
omistajien virastolle maksamaa vuosimaksua vuosilta 2006 ja 2007 ja teknisiin tutkimuksiin vuonna 2006
liittyviä maksuja ei pitäisi korottaa, kuten asetuksessa (EY) N:o 1238/95 säädetään.
(3) Asetuksen (EY) N:o 1238/95 säännöstä, joka koskee maksuja jäljennöksistä, olisi muutettava sen
muutoksen huomioon ottamiseksi, joka on tehty yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa 31 päivänä toukokuuta 1995
annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1239/95 [3] asetuksella (EY) N:o 1002/2005.
(4) Asetusta (EY) N:o 1238/95 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.
(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1238/95 seuraavasti:
1) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Virasto perii yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien omistajalta (jäljempänä "omistaja"), jokaisena vuonna,
jona hänellä on yhteisön kasvinjalostajanoikeudet, maksun (jäljempänä ’vuosimaksu’), joka on 300 euroa
vuosina 2003–2007 ja 435 euroa vuonna 2008 ja sitä seuraavina vuosina."
2) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
"b) maksut oikeiksi todistetuista jäljennöksistä; ja"
3) Muutetaan liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:
a) Korvataan toisen sarakkeen otsikko seuraavasti:
"Maksu vuosina 2003–2006"
b) Korvataan kolmannen sarakkeen otsikko seuraavasti:
"Maksu vuodesta 2007 alkaen".
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2005.
Komission puolesta
Markos Kyprianou
Komission jäsen
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