
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 623/2013 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do poziomu rocznej opłaty na rzecz 
Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 
27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony 
odmian roślin ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”), w szczegól
ności jego art. 113, 

po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/95 
z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiającego zasady wyko
nawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnoto
wego Urzędu Odmian Roślin ( 2 ) określono poziom 
opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian 
Roślin („Urząd”) za każdy rok obowiązywania wspól
notowego prawa do ochrony odmian roślin, jak przewi
dziano w art. 113 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
2100/94. 

(2) Wysokość rezerw finansowych Urzędu przekroczyła 
poziom konieczny do utrzymania zrównoważonego 
budżetu i zabezpieczenia ciągłości działań Urzędu. 
W związku z tym należy obniżyć poziom opłaty rocznej, 
począwszy od 2014 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1238/95. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Systemu Ochrony 
Odmian Roślin, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Urząd obciąża posiadacza wspólnotowego prawa do 
ochrony odmian roślin („posiadacz”) opłatą w wysokości 
250 EUR za każdy rok obowiązywania wspólnotowego 
prawa do ochrony odmian roślin („opłata roczna”), o którym 
mowa w art. 113 ust. 2 lit. d) rozporządzenia podstawowe
go.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia 
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 177/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.6.2013 

( 1 ) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31.
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