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РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2605/98
від 3 грудня 1998 року
про внесення змін до Регламенту (ЄC) № 1768/95 про запровадження порядку застосування
сільськогосподарського винятку, передбаченого частиною 3 статті 14 Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94
про запровадження порядку захисту сортів рослин на рівні Співтовариства
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства;
Беручи до уваги Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27
липня 1994 року про запровадження порядку захисту
сортів рослин на рівні Співтовариства(1) (у подальшому
названий «основний регламент») зі змінами, внесеними
Регламентом (ЄС) № 2506/95(2) і, зокрема, частину 3
статті 14,
Оскільки стаття 14 Основного регламенту передбачає
відступ від охорони сортів рослин на рівні
Співтовариства
з
метою
збереження
сільськогосподарського
виробництва
(сільськогосподарський виняток);

або біологічних видів, якщо такі угоди перебувають на
етапі підготовки; оскільки рівень, що є нижчим за
вищевказаний
і
застосовується
лише
протягом
обмеженого періоду часу, може заохотити певні
організації укласти такі угоди якомога швидше;
Оскільки
було
проведено
консультації
з
адміністративною радою Бюро Співтовариства з питань
сортів рослин,
Оскільки, передбачені цим Регламентом положення
відповідають висновку Постійного комітету з питань
сортів рослин,

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

3

Оскільки Регламентом Комісії (ЄC) № 1768/95( ) було
визначено умови реалізації цього відступу і захисту
законних інтересів селекціонерів і фермерів;
Оскільки на той час не було можливості визначити рівень
справедливої оплати за використання зазначеного вище
винятку;
Оскільки в цьому регламенті було вказано, що
початковий рівень, а також система подальших узгоджень
повинні визначатись якомога швидше;
Оскільки, в цей час,між організаціями селекціонерів і
фермерів численних держав-членів було укладено угоди,
що стосувалися, між іншим, і рівня такої оплати;
Оскільки, належить зробити все можливе для того, щоб
такі угоди практично застосовувались в якості настанов
Співтовариства, що стосується рівня оплати для
відповідних регіонів та біологічних видів;
Оскільки в тих районах і щодо тих видів, стосовно яких
такі угоди не застосовуються, оплата, яку потрібно
переказати, становила по суті 50% від суми, що
стягується за ліцензоване виготовлення матеріалу для
розмноження, що розрізняється за відповідною змінною
шкалою, якщо останню було запроваджено для
відповідного державного порядку захисту сортів рослин;
Оскільки такі рівні мають
найпізніше до 1 січня 2003 року;

бути

переглянутими

Оскільки, доцільно передбачити належне заохочення для
швидкого укладення подальших угод між організаціями
селекціонерів і фермерів для ще не охоплених регіонів
(1) ОВ L 227, 1.9.1994, С. 1.
(2) ОВ L 258, 28.10.1995, С. 3.
(3) OВ L 173, 25. 7. 1995, С. 14.

Стаття 1
Наступні частини 4, 5, 6 і 7 додаються до статті 5
Регламенту (ЄC) № 1768/95:
„4. Якщо у випадку частини 2 рівень оплати договорів
визначається угодами між організаціями власників і
фермерів, як з участю, так і без участі зареєстрованих на
території Співтовариства переробних організацій на рівні
Співтовариства або національному, регіональному чи
місцевому
рівнях
відповідно,
узгоджені
рівні
використовуються в якості настанов для визначення
оплати, яка має перераховуватись в даному регіоні за
відповідні біологічні види рослин, якщо про зазначені
рівні і умови уповноважені представники відповідних
організацій письмово повідомили Комісію і якщо на цій
підставі погоджені рівні і умови були опубліковані в
"Офіційному
бюлетені",
що
видається
Бюро
Співтовариства з питань сортів рослин.
5. Якщо у випадку частини 2 не застосовується зазначена
в частині 4 типова угода, сума, що підлягає сплаті
становить 50 % від сум, що стягуються за ліцензоване
виготовлення матеріалу для розмноження, як зазначено в
частині 2.
Однак, якщо держава-член офіційно повідомила Комісію
до 1 січня 1999 року про зазначене в частині 4
передбачене укладення договору угоди між відповідними
організаціями, заснованими на державному або
регіональному рівнях, оплата, яку потрібно переказати в
даному регіоні за відповідні біологічні види рослин,
становить 40 % замість зазначених вище 50 %, але тільки
у
відношенні
сільськогосподарського
винятку,
використаного до застосування договору цієї угоди та не
пізніше 1 квітня 1999 рок.
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6. Якщо у випадку частини 5 фермер протягом зазначеного
періоду скористався сільськогосподарським винятком з
відсотком вищим за 55 % від сукупного матеріалу
відповідного сорту, використаного для його виробництва,
рівень оплати, яку належить переказати в даному регіоні за
відповідні біологічні види рослин відповідає рівню, що
використовувався б стосовно такого сорту в разі
перебування останнього на території зазначеної державичлена під захистом державного порядку захисту досягнень в
галузі рослинництва, якщо за умови існування державного
порядку, яким було запроваджено такий рівень, а також,
якщо цей рівень перевищує 50 % від суми, що стягується за
ліцензоване виготовлення зазначеного в частині 2 матеріалу
на розмноження. За відсутності такого рівня в рамках
державного порядку застосовуються положення частини 5
незалежно від співвідношення використання.

4.12.98
Стаття 2

Цей Регламент набуває чинності на двадцятий день після
його опублікування в Офіційному віснику Європейських
Співтовариств.
Цей Регламент є обов’язковим в повному обсязі і має пряме
застосування на території всіх держав-членів.

Вчинено у Брюсселі, 3 грудня 1998 року.

7. Найпізніше до 1 січня 2003 року положення першого
підпункту частини 5 та частини 6 будуть внесені зміни в
світлі досвіду, набутого відповідно до цього Регламенту, і
зміни зазначеного в частині 3 звіту з метою їх можливої
адаптації на 1 липня 2003 року, якщо така адаптація
виявиться необхідною для запровадження або стабілізації
обґрунтовано
збалансованого
співвідношення,
передбаченого зазначеною вище частиною, на всій або
частині території Співтовариства. ”

_________

За Комісію
Франц Фішлер
Член Комісії

