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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2039/2005
z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu
Odmian Roślin
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Przewiduje się jednak, że mimo środków przyjętych
w celu zmniejszenia rezerwy finansowej Urzędu,
w krótkiej perspektywie czasowej rezerwa ta nie
zmniejszy się do stosownego poziomu. Poziom rocznej
opłaty powinien zatem zostać dodatkowo obniżony.
Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(WE) nr 1238/95.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony
Odmian Roślin,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27
lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony
odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,
po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu
Odmian Roślin,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31
maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94
w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu
Odmian Roślin (2) ustala opłaty na rzecz Wspólnotowego
Urzędu Odmian Roślin (zwanego dalej „Urzędem”) oraz
poziomy tych opłat.

(2)

Rezerwa finansowa Urzędu osiągnęła poziom przekraczający poziom niezbędny dla zapewnienia ciągłości jego
działań. Z tego powodu poziom rocznej opłaty oraz
opłaty związane z badaniami technicznymi zostały obniżone w trakcie okresu przejściowego.

(3)

Co się tyczy rocznej opłaty, okres przejściowy, w trakcie
którego poziom tej opłaty został zmniejszony, został już
przedłużony do końca 2007 r. Co się tyczy opłaty związanej z badaniami technicznymi, okres przejściowy,
w trakcie którego poziom tych opłat został zmniejszony,
został już przedłużony do końca 2006 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 ust. 1 otrzymuje
następujące brzmienie:
„1.
Urząd obciąży wspólnotowego posiadacza prawa do
ochrony odmian roślin (zwanego dalej »posiadaczem«) opłatą
za każdy rok obowiązywania wspólnotowego prawa do
ochrony odmian roślin (zwaną dalej »opłatą roczną«)
w wysokości 300 EUR za lata 2003–2005 oraz 200 EUR
za rok 2006 i następne. Każdej osobie, która uiściła opłatę
w wysokości 300 EUR za rok 2006, Urząd zwróci różnicę
100 EUR.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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