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REGULAMENTUL (CE) NR. 329/2000 AL COMISIEI
din 11 februarie 2000
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Varietăți Vegetale
soiurilor într-unul din cele trei grupuri de taxe de examinare din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1238/95 trebuie
făcută într-un mod mai precis.

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 regim de protecție comunitară
a soiurilor de plante (1), modificat de Regulamentul (CE)
nr. 2506/95 (2), în special articolul 113,
întrucât:
(1)

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai
1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele
datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (3)
specifică documentele și condițiile pentru care Oficiul
Comunitar pentru Soiuri de Plante percepe taxe, precum și
nivelurile respective ale acestor taxe.
Situația financiară a Oficiului Comunitar pentru Soiuri de
Plante a evoluat astfel încât s-a ajuns la concluzia că veniturile sale anuale, provenite în principal din taxele
existente, vor depăși în viitor, în principiu, cheltuielile anuale ale Oficiului.

(3)

În plus, veniturile anuale nu includ subvenții de la bugetul
general al Comunităților Europene.

(4)

Consiliul de administrație al Oficiului Comunitar pentru
Soiuri de Plante a prezentat Comisiei un proiect de modificare referitor la această situație financiară, în temeiul
articolului 36 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 2100/94.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Este necesar să se aplice noile măsuri de la începutul exercițiului bugetar 2000.

(10)

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului din 17 iunie 1997 privind anumite dispoziții
referitoare la introducerea monedei euro (6) prevede că
orice trimitere la ECU se înlocuiește cu o trimitere la euro.

(11)

Consiliul de administrație a fost consultat, în temeiul
articolului 113 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 2100/94.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în
conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru
protecția soiurilor de plante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

(5)

Prin urmare, se justifică în prezent o reducere a nivelului
anumitor taxe plătite de cei care solicită sau de titularii
drepturilor asupra soiurilor de plante din Comunitate.

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1), „1 000” se înlocuiește cu „900”.
2. La articolul 8:
— de la alineatul (2) se elimină „o lună după aceea” și

(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Este necesar să se clarifice competența de a stabili tariful
administrativ pentru pregătirea de extrase din registrele
Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante, menționată în
articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1239/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al
Consiliului în ceea ce privește procedurile de lucru ale Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (4), modificat de
Regulamentul (CE) nr. 448/96 (5).
Pentru a reduce la minimum cazurile de litigii, descrierea
genurilor sau a speciilor pe care se bazează includerea
JO L 227, 1.9.1994, p. 1.
JO L 258, 28.10.1995, p. 3.
JO L 121, 1.6.1995, p. 31.
JO L 121, 1.6.1995, p. 37.
JO L 62, 13.3.1996, p. 3.

— la alineatul (5), „normele de aplicare” se înlocuiește cu
„regulamentul de procedură”.
3. La articolul 12:
— la alineatul (1) litera (c) „emis de Oficiu.” se înlocuiește cu
„emis de Oficiu; și”;
— la alineatul (1) se adaugă următorul text:
„(d) tariful administrativ menționat în articolul 82 alineatul (2) din regulamentul de procedură.”;
— la alineatul (2), „alineatul (1) literele (b) și (c)” se înlocuiește
cu „alineatul (1) literele (b), (c) și (d)”.
(6) JO L 162, 19.6.1997, p. 1.
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4. Anexa I se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA I

Taxa de examinare care trebuie plătită în temeiul articolului 8
este după cum urmează:
Grupul A

1 000 EUR

Grupul A include următoarele genuri sau specii:
Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. altissima Döll,
Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm, Brassica
napus L., Glycine max (L.) Merril, Gossypium L., Helianthus
annuus L., Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L.,
Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum
sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Secale cereale L., Solanum
tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.,
Triticum durum Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale
Wittm., Zea mays L.
Grupul B

800 EUR
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Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-ElatiorHybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum L.,
Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch,
Fuchsia L., Gerbera L., Impatiens L., Kalanchoe Adans.,
Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L’Hérit. ex Ait.,
Pentas Benth., Petunioa Juss., Rhododendron L., Rosa L.,
Saintpualia H. Wendl., Spathiphyllum Schott.
Grupul C

700 EUR

Grupul C include toate genurile și speciile, altele decât cele
incluse în Grupul A sau în Grupul B.”
5. Anexa II se înlocuiește cu următorul text:
„ANEXA II

În funcție de grupurile menționate în anexa I, taxa anuală care
trebuie plătită în temeiul articolului 9 este următoarea:
(EUR)
Grup
An
A

B

C

Grupul B include:

1

400

400

300

1.

plantele agricole (inclusiv gramineele), altele decât cele
incluse în Grupul A și

2

600

500

400

3

800

600

500

2.

următoarele genuri sau specii:

1 000

700

600”

Allium cepa L. var. cepa L., Capiscum annuum L.,
Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum
et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita
pepo L., Cucurbita moschata L. (Duch.) Duch. Ex. Prior,
Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karst. ex. Farw., Phaseolus vulgaris L.,
Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia
faba L. (partim);

4 și următorii

Articolul 2
(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
(2) Se aplică taxelor care trebuie încasate de Oficiu la data de
1 ianuarie 2000 sau ulterior acestei date, în temeiul dispozițiilor
relevante din Regulamentul (CE) nr. 1238/95.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 februarie 2000.
Pentru Comisie
David BYRNE

Membru al Comisiei

