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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 763/2013
af 7. august 2013
om ændring af forordning (EF) nr. 637/2009 for så vidt angår klassificeringen af visse plantearter
med henblik på at vurdere egnetheden af sortsbetegnelser
(EØS-relevant tekst)

november 2012 i »Guidelines with explanatory notes
on Article 63 of Council Regulation (EC) No 2100/94
of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights«.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni
2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1),
særlig artikel 9, stk. 6,
under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni
2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 9, stk. 6,
og

(2)

Forordning (EF) nr. 637/2009 bør derfor ændres.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

For så vidt angår visse arter bør klasserne i bilag I til
Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 af 22. juli
2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til
egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter
og grøntsagsarter (3) tilpasses for at tage hensyn til
ændringer i den internationale botaniske klassifikation.
EF-Sortsmyndigheden indførte allerede ændringerne i

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG
Bilag I til forordning (EF) nr. 637/2009 ændres således:
1) Rækkerne om klasse 4.1 og 4.2 i tabel 1, Klasser inden for en slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 4.1

Solanum tuberosum

Klasse 4.2

Solanum lycopersicum, grundstammer af tomat og artshybrider

Klasse 4.3

Solanum melongena

Klasse 4.4

Solanum, undtagen klasse 4.1, 4.2 og 4.3«

2) Rækkerne om klasse 201 og 203 i tabel 2, Klasser, der omfatter mere end én slægt, affattes således:

Klasse

Videnskabeligt navn

»Klasse 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Klasse 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og
Poa«
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