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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR 1177/2005 
av den 20 juli 2005 

om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet 

 

Europeiska unionens officiella tidning nr L 189 , 21/07/2005 s. 0026 - 0027 

 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

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

efter samråd med förvaltningsrådet, och 

av följande skäl: 

(1) I 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 [2] fastställs de avgifter som skall betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan 
kallad "myndigheten") och storleken på dessa avgifter. 

(2) Myndigheten förväntas ha tillräckliga medel för att säkerställa sin verksamhet åtminstone fram till slutet 
av 2005. Den årliga avgift som innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt betalar till myndigheten för 
åren 2006 och 2007 och de avgifter som rör tekniska undersökningar under 2006 bör därför inte höjas enligt 
förordning (EG) nr 1238/95. 

(3) Bestämmelsen om avgifter för framställning av kopior i förordning (EG) nr 1238/95 bör ändras i 
enlighet med den ändring som gjorts i kommissionens förordning (EG) nr 1239/95 av den 31 maj 1995 om 
fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför 
Gemenskapens växtsortsmyndighet [3] genom förordning (EG) nr 1002/2005. 

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

(5) 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 skall ändras på följande sätt: 

1. I artikel 9 skall punkt 1 ersättas med följande: 

"1. Växtsortsmyndigheten skall debitera innehavaren av gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad 
"innehavaren") en avgift på 300 euro för varje år som gemenskapens växtförädlarrätt gäller (årsavgift) för 
2003–2007, och 435 euro för 2008 och kommande år." 

2. I artikel 12.1 skall led b ersättas med följande: 

"b) avgifter för framställning av bestyrkta kopior av handlingar och". 

3. Bilaga I skall ändras så att den får följande lydelse: 

a) Rubriken till andra spalten skall ersättas med följande: 

"Avgift för 2003–2006". 

b) Rubriken till tredje spalten skall ersättas med följande: 

"Avgift för 2007 och kommande år". 
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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. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 2005. 

På kommissionens vägnar 

Markos Kyprianou 

Ledamot av kommissionen 

 

 

 

 

[1] EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 
162, 30.4.2004, s. 38). 
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