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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 572/2008
av den 19 juni 2008
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 med avseende på storleken på den årliga avgift och de
avgifter i samband med den tekniska provningen som ska betalas till gemenskapens
växtsortsmyndighet samt på betalningssättet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Samtidigt bör ”ecu” ersättas med ”euro” i hela förordning
(EG) nr 1238/95.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

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

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

(7)

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

efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växtsortsmyndighet, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
av följande skäl:

(1)

(2)

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 ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan kallad växtsortsmyndigheten) och storleken
på dessa avgifter.

Växtsortsmyndighetens tillgångar hade nått en nivå som
överskred den nivå som krävs för att säkra verksamhetens fortlevnad. Därför sänktes den årliga avgiften liksom
avgiften för den tekniska provningen. Växtsortsmyndighetens tillgångar har nu minskat till lämplig nivå och
inkomsterna bör därför åter ökas till en nivå som är
tillräcklig för att myndigheten ska uppnå en balanserad
budget. I detta syfte bör den årliga avgiften liksom avgiften för den tekniska provningen höjas.

Förordning (EG) nr 1238/95 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.2 ska ordet ”ecu” ersättas med ”euro”.

2. I artikel 3.2 ska leden a, b och c ersättas med följande:

”a) genom överlämnande eller översändande av bekräftade
checkar utställda på växtsortsmyndigheten i euro,

b) genom girering i euro till växtsortsmyndighetens girokonto,

c) genom betalning till ett konto i euro hos växtsortsmyndigheten, eller

d) genom betalning med betalkort.”
(3)

(4)

(1)

När det gäller nya arter visar erfarenheterna av avgiftskategorierna för teknisk provning av prydnadsväxter att det
finns ett behov av att ändra några av dessa avgiftskategorier.

För att underlätta betalningen av avgifter och tilläggsavgifter bör betalning med betalkort tillåtas på villkor och
med begränsningar som fastställs av växtsortsmyndighetens ordförande.

EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 15/2008 (EUT L 8, 11.1.2008, s. 2).
(2) EGT L 121, 1.6.1995, s. 31. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2039/2005 (EUT L 328, 15.12.2005, s. 33).

3. I artiklarna 7.1, 8.1, 10.1 a, c och d, 11.1, 13.3, 14.2 och
14.4 ska ”ecu” ersättas med ”euro”.

4. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.
Växtsortsmyndigheten ska debitera innehavaren av
gemenskapens växtförädlarrätt, nedan kallad innehavaren, en
avgift för varje år som gemenskapens växtförädlarrätt gäller
(nedan kallad årsavgift) på 300 euro för 2009 och de därpå
följande åren.”
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5. Bilaga I till förordning (EG) nr 1238/95 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
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 januari 2009.

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

Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen

20.6.2008
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BILAGA
Bilaga I ska ersättas med följande:
”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

Vanliga grödor

1 200

2

Vegetativt förökningsmaterial

1 700

3

Oljeväxter

1 340

4

Vallväxter

1 970

5

Betor

1 300

6

Fiberväxter

1 160

7

Grödor med särskilda provningsregler

1 340

8

Övriga jordbruksgrödor

1 340

Prydnadsväxter
9

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, långvarig odling

1 700

9A

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, långvarig odling och särskilda fytosanitära villkor

2 140

10

Arter med levande referenssamling, växthusprovning, kortvarig odling

1 610

11

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, långvarig odling

1 430

12

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, kortvarig odling

1 300

13

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, långvarig odling

1 430

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, långvarig odling med ytterligare förökningssteg

2 140

14

Arter utan levande referenssamling, växthusprovning, kortvarig odling

1 160

15

Arter utan levande referenssamling, frilandsprovning, långvarig odling

1 250

16

Arter med levande referenssamling, frilandsprovning, kortvarig odling

1 340

17A

Prydnadsväxter, fröförökade arter, frilandsprovning

1 450

18A

Prydnadsväxter, fröförökade arter, växthusprovning

2 000

13A

17,18
och 19

Struken
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(euro)

Kostnadskategori

Avgift

Grönsaksgruppen
20

Fröförökade arter, frilandsprovning

1 430

21

Fröförökade arter, växthusprovning

1 790

22

Vegetativt förökade arter, frilandsprovning

1 970

23

Vegetativt förökade arter, växthusprovning

1 610

Fruktgruppen
24

Träd

1 790

Trädarter med en stor permanent levande referenssamling

2 500

25

Buskar

1 790

26

Klätterväxter

1 790

27

Växter som förökar sig genom utlöpare

1 970”

24A

