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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2039/2005,
annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,
yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa
yhteisön kasvilajikevirastolle annetun asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta
tämiseksi, varannon määrä ei vähene asianmukaiselle tasolle lyhyellä aikavälillä. Tämän vuoksi vuosimaksun
määrää olisi vähennettävä lisää. Asetus (EY) N:o
1238/95 olisi siksi muutettava vastaavasti.

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,

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,

on kuullut yhteisön kasvilajikeviraston 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
maksut, jotka on maksettava yhteisön kasvilajikevirastolle
(jäljempänä ’virasto’), ja tällaisten maksujen suuruus.

(2)

Viraston taloudellinen varanto on saavuttanut tason, joka
ylittää sen toimien jatkuvuuden varmistamiseen tarvittavan tason. Vuosimaksun ja teknisiin tutkimuksiin liittyvien maksujen määrää vähennettiin tästä syystä siirtymäkauden aikana.

(3)

Vuosimaksun osalta siirtymäkautta, jonka aikana maksun
määrää vähennetään, on jo pidennetty vuoden 2007 loppuun. Teknisiin tutkimuksiin liittyvien maksujen osalta
siirtymäkautta, jonka aikana maksujen määrää vähennetään, on jo pidennetty vuoden 2006 loppuun.

(4)

On kuitenkin ennakoitu, että huolimatta toimenpiteistä,
joita on toteutettu viraston taloudellisen varannon vähen-

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1238/95 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 2003–2005 ja
200 euroa vuonna 2006 ja sitä seuraavina vuosina. Jos maksaja on suorittanut 300 euron suuruisen maksun vuodeksi
2006, virasto palauttaa hänelle 100 euron suuruisen erotuksen.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2005.
Komission puolesta
Markos KYPRIANOU

Komission jäsen
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