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РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2605/98
від 3 грудня 1998 року,
що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1768/95 про виконання правил щодо користування пільгами,
передбаченими Частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорт
рослини у Спільноті
Офіційний вісник № L 328, 04/12/1998 р. 0006 - 0007

Текст:
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2605/98 від 3 грудня 1998 року, що вносить зміни до
Регламенту (ЄС) № 1768/95 про виконання правил щодо користування пільгами, передбаченими
Частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 про права на сорт рослини у Спільноті
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ,
відповідно до Договору про заснування Європейської Спільноти,
беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорт рослини у Спільноті
(1), (Основний Регламент), як змінено Регламентом (ЄС) № 2506/95 (2), та зокрема, Частину 3 його статті 14,
оскільки, Стаття 14 Основного Регламенту передбачає обмеження прав на сорт рослини у Спільноті в цілях
зберігання сільськогосподарської продукції (користування пільгами);
оскільки, Регламент Комісії (ЄС) № 1768/95 (3) встановив умови для надання чинності цьому обмеженню та
зберіг законні інтереси селекціонера і фермера;
оскільки, на той час було неможливим визначити рівень справедливої компенсації, що мала бути сплачена за
користування вищезгаданим обмеженням;
оскільки, однак, цим Регламентом було обумовлено, що початковий рівень так само, як система послідовних
переробок, мають бути визначеними якомога скоріше;
оскільки, у цей проміжок часу, угоди між організаціями селекціонерів і фермерів були укладені в декількох
державах-членах, які стосуються, між іншим, рівня компенсації;
оскільки, доречно зробити так, щоб угоди працювали як керівництва Спільноти щодо рівня компенсації для
відповідних зон та причетних видів;
оскільки, в зонах чи для видів, до яких такі угоди не застосовуються, компенсація, має складати, в принципі,
50% від сум, нарахованих за ліцензовану продукцію матеріалу, що розмножується, змодульованих
відповідною змінною шкалою, якщо така шкала була прийнята щодо відповідних національних прав на сорт
рослини;
оскільки, ці рівні будуть переглянуті, найпізніше, до 1 січня 2003 року;
оскільки, доречно передбачити прийнятне заохочення для невідкладного укладення подальших угод між
організаціями селекціонерів і фермерів для зон чи видів, які ще не охоплені, якщо вони знаходяться у стадії
підготовки; оскільки, рівень компенсації, який є нижчим, у порівнянні з вище визначеним, і застосовується
лише протягом обмеженого періоду часу, може заохочувати певні організації досягти підписання таких угод
якомога швидше;
оскільки, Адміністративна Рада Бюро з сортів рослин Спільноти була проінформована;
оскільки, заходи, передбачені у цьому Регламенті, відповідають висновку Постійного Комітету з прав на сорт
рослини,
УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Наступні частини 4, 5, 6 та 7 додаються до Статті 5 Регламенту (ЄС) № 1768/95:
„4. Якщо, як вказано у частині 2, рівень компенсації є предметом угод між організаціями власників і фермерів,
за чи без участі переробних організацій, які засновані у Спільноті на національному, регіональному або на
рівні Спільноти, відповідно, узгоджені рівні мають використовуватися як керівництва для визначення
компенсації, що має сплачуватися у відповідних зонах та для видів, яких це стосується, якщо про ці рівні і
умови уповноважені представники організацій, які мають відношення до цього, повідомили Комісію у
письмовій формі і, якщо, на цій підставі, узгоджені рівні та умови були опубліковані в „Official Gazette”, яка
видається Бюро з сортів рослин Спільноти.
5. Якщо щодо частини 2 не застосовується угода, як вказано у частині 4, компенсація, яка має сплачуватися,
складає 50% від сум, нарахованих за ліцензовану продукцію матеріалу, що розмножується, як обумовлено у
частині 2.
Проте, якщо держава-член повідомила Комісію до 1 січня 1999 року, що передбачається укладення угоди, як
вказано у частині 4, між відповідними організаціями, заснованими на національному або регіональному рівні,
компенсація, що має сплачуватися у відповідних зонах та для видів, яких це стосується, становить 40% замість
50%, як згадано вище, але лише щодо користування пільгами до застосування такої угоди і не пізніше 1 квітня
1999 року.
6. Якщо, як вказано у частині 5, фермер , протягом певного часу, користувався для свого виробництва,
пільгами у співвідношенні, яке перевищує 55% всього матеріалу причетного сорту, рівень компенсації, яка має

сплачуватися у відповідних зонах та для видів, яких це стосується, буде таким, який може застосовуватися
щодо такого сорту, якщо він охоронявся у причетній державі-члені за її національною системою прав на сорт
рослини, якщо національна система установила такий рівень і, за умови, що такий рівень становить більше
50% від сум, нарахованих за ліцензовану продукцію матеріалу, що розмножується, як обумовлено у частині 2.
Якщо в національній схемі такий рівень не встановлено, положення частини 5 застосовуються незалежно від
співвідношення (пропорційності) використання.
7. Найпізніше, до 1 січня 2003 року, положення частини 5, перший пункт, та частини 6 будуть переглянуті на
основі досвіду, набутого за цим Регламентом, і удосконалення співвідношення, вказаного у частині 3, з метою
їх можливої адаптації, до 1 липня 2003 року, оскільки може бути необхідним встановити або стабілізувати
помірковано збалансоване співвідношення, обумовлене у вищезгаданій частині, на всій або частині території
Спільноти.”
Стаття 2
Цей Регламент набирає чинності на 20-ий день після його опублікування в Офіційному віснику Європейського
Союзу.
Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.

Вчинено у Брюсселі, 3 грудня 1998 року.
За Комісію
Franz FISCHLER
Член Комісії
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