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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 763/2013 AL COMISIEI
din 7 august 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2009 în ceea ce privește clasificarea anumitor specii de
plante în scopul evaluării eligibilității denumirilor soiurilor
(Text cu relevanță pentru SEE)

articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al
Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui
sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante”.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din
13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante
agricole (1), în special articolul 9 alineatul (6),
având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din
13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (2),
în special articolul 9 alineatul (6),
întrucât:
(1)

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 637/2009 ar trebui
modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
semințe și material de înmulțire pentru agricultură, horti
cultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În ceea ce privește anumite specii, clasele enumerate în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 637/2009 al Comisiei
din 22 iulie 2009 privind stabilirea regulilor de aplicare
legate de eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante
agricole și specii de legume (3) ar trebui să fie adaptate
pentru a lua în considerare modificările survenite în clasi
ficarea botanică internațională. Oficiul Comunitar pentru
Soiuri de Plante a inclus deja, în noiembrie 2012, aceste
modificări în „Orientările cu note explicative privind

Articolul 1
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 637/2009 se modifică în
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la
data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 august 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 637/2009 se modifică după cum urmează:
1. În tabelul 1, „Clase în cadrul unui gen”, rândurile referitoare la clasele 4.1 și 4.2 se înlocuiesc după cum urmează:

Clase

Denumirile științifice

„Clasa 4.1

Solanum tuberosum

Clasa 4.2

Solanum lycopersicum, portaltoaie pentru roșii și hibrizi interspecifici

Clasa 4.3

Solanum melongena

Clasa 4.4

Solanum, altele decât clasele 4.1, 4.2, 4.3”

2. În tabelul 2, „Clase cuprinzând mai mult decât un gen”, rândurile referitoare la clasele 201 și 203 se înlocuiesc după
cum urmează:

Clase

Denumirile științifice

„Clasa 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Clasa 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum și Poa”
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