
VERORDENING (EG) Nr. 2039/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1238/95 houdende toepassingsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor

plantenrassen te betalen rechten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli
1994 inzake het communautaire kwekersrecht (1), en met name
op artikel 113,

Na overleg met de raad van bestuur van het Communautair
Bureau voor plantenrassen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31
mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verorde-
ning (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot
de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te
betalen rechten (2) bepaalt de aan het Communautair Bu-
reau voor plantenrassen (hierna het Bureau genoemd) te
betalen rechten en de hoogte van die rechten.

(2) De financiële reserve van het Bureau is hoger dan nodig
is om de continuïteit van de werkzaamheden te waar-
borgen. Daarom werden het jaarlijks recht en de rechten
voor technische onderzoeken gedurende een overgangs-
periode verlaagd.

(3) De overgangsperiode voor de verlaging van het jaarlijks
recht is reeds tot eind 2007 verlengd. De overgangsperi-
ode voor de verlaging van de rechten voor technische
onderzoeken is tot eind 2006 verlengd.

(4) Verwacht wordt dat — ondanks de maatregelen om de
financiële reserve van het Bureau te verminderen — de
reserve op korte termijn onvoldoende zal afnemen. Het
jaarlijks recht moet daarom verder worden verlaagd. Ver-
ordening (EG) nr. 1238/95 moet daarom dienovereen-
komstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over-
eenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor kwekersrechten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1238/95 wordt ver-
vangen door:

„1. Het Bureau rekent de houder van een communautair
kwekersrecht (hierna de houder genoemd) een recht aan voor
elk jaar dat dit communautaire kwekersrecht geldt (hierna
jaarlijks recht genoemd) van 300 EUR voor de jaren 2003
tot en met 2005 en van 200 EUR voor het jaar 2006 en de
volgende jaren. Het Bureau zal het verschil van 100 EUR
terugbetalen aan wie voor het jaar 2006 een recht van
300 EUR heeft betaald.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2005.

Voor de Commissie
Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie
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