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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 510/2012
av den 15 juni 2012
om ändring av förordning (EG) nr 1238/95 vad gäller den ansökningsavgift som ska betalas till
Gemenskapens växtsortsmyndighet
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den
27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1), särskilt ar
tikel 113,
efter samråd med förvaltningsrådet vid Gemenskapens växt
sortsmyndighet, och
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 av
gifter som ska betalas till Gemenskapens växtsortsmyn
dighet (nedan kallad växtsortsmyndigheten) och storleken
på dessa avgifter.
Växtsortsmyndighetens tillgångar har överskridit den nivå
som krävs för att bibehålla en balanserad budget och
säkra verksamhetens fortlevnad Ansökningsavgiften bör
därför sänkas.

(3)

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

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för gemen
skapens växtförädlarrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1238/95 ska ersättas med
följande:
”1.
Den som ansöker om beviljande av gemenskapens
växtförädlarrätt (nedan kallad sökanden) ska erlägga en ansök
ningsavgift på 650 euro för handläggningen av ansökan en
ligt artikel 113.2 a i förordning (EG) nr 2100/94.”
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 2013.

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

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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