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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1177/2005 
z dnia 20 lipca 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 
 

Dziennik Urzędowy L 189 , 21/07/2005 P. 0026 – 0027 

 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

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, 

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 ("Urząd") oraz poziomy 
tych opłat. 

(2) Spodziewane jest, że przynajmniej do końca 2005 r. rezerwa finansowa Urzędu będzie przekraczać 
kwotę niezbędną do zapewnienia ciągłości jego działań. Nie należy zatem podnosić rocznych opłat 
dokonywane na rzecz Urzędu przez posiadaczy wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin za lata 
2006–2007 oraz opłat związanych z badaniami technicznymi w 2006 r., jak stanowiło rozporządzenie (WE) 
nr 1238/95. 

(3) Należy zmienić przepisy rozporządzenia (WE) nr 1238/95 dotyczące opłat za wydanie kopii tak, aby 
uwzględniały zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające 
przepisy wykonawcze dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do 
postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin [3] rozporządzeniem (WE) nr 1002/2005. 

(4) 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, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

"1. Urząd obciąży posiadacza wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwanego dalej 
"posiadaczem") opłatą za każdy rok trwania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (opłata 
roczna) w wysokości 300 EUR za lata 2003–2007 oraz 435 EUR za rok 2008 i następne."; 

2) w art. 12 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: 

"b) opłaty za wydanie poświadczonych kopii dokumentów; oraz"; 

3) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: 

a) nagłówek drugiej kolumny otrzymuje następujące brzmienie: 

"Opłaty za lata 2003–2006"; 

b) nagłówek trzeciej kolumny otrzymuje następujące brzmienie: 

"Opłaty za rok 2007 i następne". 
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Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r. 

W imieniu Komisji 

Markos Kyprianou 

Członek Komisji 
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