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A BIZOTTSÁG 1177/2005/EK RENDELETE (2005. JÚLIUS 20.)
a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK
tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló 1238/95/EK rendelet módosításáról
Hivatalos Lap L 189 , 21/07/2005 o. 0026 – 0027

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,
tekintettel a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre [1] és
különösen annak 113. cikkére,
az igazgatási tanáccsal folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1) A Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet
végrehajtási szabályairól szóló, 1995. május 31-i 1238/95/EK bizottsági rendelet [2] meghatározza a
Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: a "Hivatal") részére fizetendő díjakat és e díjak mértékét.
(2) A Hivatal pénzügyi tartaléka várhatóan legalább 2005 végéig meghaladja a folyamatos működés
biztosításához szükséges összeget. Ezért a közösségi növényfajta-oltalmi jogok jogosultjai által a 2006-os
és a 2007-es évre a Hivatal részére fizetendő éves díjat és a 2006-ban elvégzendő szakmai vizsgálatokkal
kapcsolatos díjakat nem kell az 1238/95/EK rendeletben előírtaknak megfelelően felemelni.
(3) Az 1238/95/EK rendeletnek a másolatok kiadásáért fizetendő díjakat érintő intézkedéseit módosítani
kell a Közösségi Növényfajta-hivatal előtti eljárások tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. május 31-i 1239/95/EK
bizottsági rendeletnek [3] az 1002/2005/EK rendelettel történt módosításának figyelembevétele érdekében.
(4) Az 1238/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság
véleményével,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Az 1238/95/EK rendelet szövege a következőképpen módosul:
1. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
"(1) A Hivatal a közösségi növényfajta-oltalmi jog jogosultjának (a továbbiakban: a "jogosult") a közösségi
növényfajta-oltalmi jog oltalmi idejének minden egyes évében a 2003 és 2007 közötti időszakra 300 EUR
díjat, 2008-ra és az azt követő évekre pedig 435 EUR (éves) díjat számít fel."
2. A 12. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
"b) az okmányok hiteles másolatainak kiadásáért fizetendő díjak; valamint".
3. Az I. mellékletben a táblázat a következőképpen módosul:
a) A második oszlop címsorának helyébe a következő szöveg lép:
"a 2003 és 2006 közötti időszak díjai".
b) A harmadik oszlop címsorának helyébe a következő szöveg lép:
"A 2007. évi és az azt követő évek díjai".
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2005. július 20-án.
a Bizottság részéről
Markos Kyprianou
a Bizottság tagja
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