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(4)

Trots de åtgärder som vidtagits för att minska myndighetens ekonomiska tillgångar förväntas de dock inte
minska till en lämplig nivå på kort sikt. Den årliga avgiften bör därför sänkas ytterligare. 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.

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,
efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

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 växtsortsmyndighet (2) fastställs de avgifter som skall betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet (”myndigheten”) och storleken på dessa avgifter.

(2)

Växtsortsmyndighetens ekonomiska tillgångar har nått en
nivå som överskrider vad som krävs för att säkra verksamhetens fortlevnad. Den årliga avgiften och avgifterna
för tekniska undersökningar har därför sänkts under en
övergångsperiod.

(3)

När det gäller den årliga avgiften har den övergångsperiod under vilken denna avgift har sänkts redan förlängts
till slutet av 2007. När det gäller avgifterna för tekniska
undersökningar har den övergångsperiod under vilken
dessa avgifter har sänkts förlängts till slutet av 2006.

Artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1238/95 skall 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 2003–2005, och 200 euro för
2006 och kommande år. Om en person har betalat en avgift
på 300 euro för 2006 skall myndigheten återbetala skillnaden
på 100 euro till den personen.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

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

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen
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