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REGULAMENTUL (CE) NR. 2039/2005 AL COMISIEI
din 14 decembrie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar

pentru Soiuri de Plante

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din
27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară
a soiurilor de plante (1), în special articolul 113,

după consultarea consiliului de administrație al Oficiului
Comunitar pentru Soiuri de Plante,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai
1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regu-
lamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce pri-
vește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de
Plante (2) stabilește taxele datorate Oficiului Comunitar
pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „Oficiul”) și
valoarea acestora.

(2) Rezerva financiară a Oficiului a atins un nivel care depă-
șește nivelul necesar pentru garantarea continuării activi-
tății. Din acest motiv, valoarea taxei anuale și a taxelor pri-
vind verificările tehnice s-au redus pe perioada de tranziție.

(3) În ceea ce privește taxa anuală, perioada de tranziție pe
durata căreia valoarea respectivei taxe a fost redusă a fost
deja prelungită până la sfârșitul anului 2007. În ceea ce pri-
vește taxele privind verificările tehnice, perioada de tranzi-
ție pe durata căreia valoarea respectivelor taxe a fost redusă
a fost prelungită până la sfârșitul anului 2006.

(4) Se estimează că, în ciuda măsurilor adoptate în scopul
diminuării rezervei financiare a Oficiului, va fi imposibil să

se ajungă la un nivel corespunzător pe termen scurt. Valoa-
rea taxei anuale ar trebui, în consecință, să facă obiectul
unei reduceri suplimentare. Prin urmare, Regulamentul
(CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt con-
forme cu avizul Comitetului permanent pentru protecția
soiurilor de plante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Oficiul percepe de la orice titular de protecție comunitară
a soiurilor de plante, denumit în continuare «titular», o taxă
pentru fiecare an al perioadei de protecție comunitară, denu-
mită în continuare «taxă anuală», care se ridică la 300 EUR
pentru anii 2003, 2004 și 2005 și la 200 EUR pentru anul
2006 și anii următori. Oficiul va rambursa oricărei persoane
care a plătit o taxă de 300 EUR pentru anul 2006 diferența de
100 EUR.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 decembrie 2005.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei
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