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VERORDENING (EG) Nr. 329/2000 VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 2000
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
dures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen (4), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 448/96 (5).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(7)

Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2506/95 (2), en met name op
artikel 113,

Om het aantal geschillen zo veel mogelĳk te beperken
moeten de geslachten of soorten waarop de indeling van
de rassen bĳ één van de drie groepen onderzoeksrechten
in bĳlage I bĳ Verordening (EG) nr. 1238/95 is gebaseerd, nauwkeuriger worden omschreven.

(8)

Verordening (EG) nr. 1238/95 moet dienovereenkomstig
worden gewĳzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(9)

De nieuwe bepalingen moeten worden toegepast met
ingang van het nieuwe begrotingsjaar 2000.

(10)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de
Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro (6) is bepaald dat verwĳzingen naar de ecu vervangen worden door verwĳzingen
naar de euro.

(11)

De raad van bestuur is geraadpleegd overeenkomstig
artikel 113, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2100/94.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor kwekersrechten,

(1)

In Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van
31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen rechten (3) is bepaald voor welke
handelingen en omstandigheden aan het Communautair
Bureau voor plantenrassen rechten verschuldigd zĳn, en
hoeveel de respectieve rechten bedragen.

(2)

De financiële toestand van het Communautair Bureau
voor plantenrassen heeft zich zo ontwikkeld dat kan
worden gesteld dat de jaarlĳkse inkomsten van het
Bureau, hoofdzakelĳk voortkomend uit de rechten
volgens de huidige tarieven, in de toekomst in principe
de jaarlĳkse uitgaven zullen overschrĳden.

(3)

Bovendien omvatten die jaarlĳkse inkomsten geen
bĳdragen uit de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen.

(4)

(5)

(6)

De raad van bestuur van het Communautair Bureau voor
plantenrassen heeft de Commissie wĳzigingsvoorstellen
in verband met deze financiële situatie voorgelegd overeenkomstig artikel 36, lid 2, tweede streepje van Verordening (EG) nr. 2100/94.
Verlaging van rechten die aanvragers of houders van
kwekersrechten moeten betalen, is dan ook gerechtvaardigd.
Er moet meer duidelĳkheid worden geschapen over de
bevoegdheid om het administratieve recht vast te stellen
dat verschuldigd is voor de afgifte van uittreksels uit de
registers van het Communautair Bureau voor plantenrassen, als bedoeld in artikel 82, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 1239/95 van de Commissie van 31 mei 1995
houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening
(EG) nr. 2100/94 van de Raad, betreffende de proce-

(1) PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1.
(2) PB L 258 van 28.10.1995, blz. 3.
(3) PB L 121 van 1.6.1995, blz. 31.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1238/95 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 7, lid 1, wordt het getal „1 000” vervangen door
„900”.
2. In artikel 8,
— worden in lid 2 de woorden „één maand na” vervangen
door „op”; en
— (niet van toepassing op de Nederlandse versie).
3. In artikel 12,
— wordt in lid 1, onder c), „door het Bureau verrichte
bekendmaking.” vervangen door „door het Bureau
verrichte bekendmaking; en”;
— wordt aan lid 1 het volgende punt toegevoegd:
„d) het in artikel 82, lid 2, bedoelde administratieve
recht van de procedureverordening.”;
— worden in lid 2 de woorden „lid 1, onder b) en c)”
vervangen door „lid 1, onder b), c) en d)”.
(4) PB L 121 van 1.6.1995, blz. 37.
(5) PB L 62 van 13.3.1996, blz. 3.
(6) PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1.
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4. Bĳlage I wordt vervangen door:
„BĲLAGE I

Het op grond van artikel 8 te betalen onderzoeksrecht is het
volgende:
Groep A
1 000 EUR
Groep A omvat de volgende geslachten of soorten:
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.
Groep B
800 EUR
Groep B omvat:
1. de landbouwgewassen (inclusief grassoorten) die niet tot
groep A behoren, en
2. de volgende geslachten en soorten:
Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum 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);
Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-ElatiorHybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum L.,
Dianthus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch,
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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.
700 EUR

Groep C

Groep C omvat alle geslachten en soorten die niet tot groep
A of groep B behoren.”.
5. Bĳlage II wordt vervangen door:
„BĲLAGE II

Naar gelang van de in bĳlage I omschreven groepen
bedraagt het jaarlĳks op grond van artikel 9 te betalen recht:
(in EUR)
Groep

Jaar

A

B

C

1

400

400

300

2

600

500

400

3

800

600

500

1 000

700

600”

4, en daaropvolgende jaren

Artikel 2
1.
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
2.
Zĳ is van toepassing op de rechten die per 1 januari
2000 of later aan het Bureau verschuldigd zĳn overeenkomstig
de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 1238/95.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 11 februari 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

