
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 623/2013 

(2013. gada 27. jūnijs), 

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1238/95 attiecībā uz ikgadējo maksu, kas maksājama Kopienas Augu 
šķirņu birojam 

EIROPAS KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 
2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību ( 1 ) (“Pamatregu
la”) un jo īpaši tās 113. pantu, 

pēc apspriešanās ar Kopienas Augu šķirņu biroja administratīvo 
padomi, 

tā kā: 

(1) Komisijas 1995. gada 31. maija Regulas (EK) Nr. 
1238/95, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2100/94 piemērošanai attiecībā uz 
maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu biro
jam ( 2 ), 9. panta 1. punktā ir noteikta maksa, kas maksā
jama Kopienas Augu šķirņu birojam (“Birojs”) par katru 
Kopienas augu šķirņu aizsardzības izmantošanas gadu, kā 
noteikts Regulas (EK) Nr. 2100/94 113. panta 2. punkta 
d) apakšpunktā. 

(2) Biroja finanšu rezerve ir pārsniegusi līmeni, kas nepiecie 
šams, lai uzturētu līdzsvarotu budžetu un nodrošinātu 
nepārtrauktu Biroja darbību. Šā iemesla dēļ no 2014. 
gada būtu jāsamazina ikgadējā maksa. 

(3) Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1238/95. 

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu 
šķirņu aizsardzības pastāvīgās komitejas atzinumu, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulas (EK) Nr. 1238/95 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Birojs iekasē no Kopienas augu šķirņu aizsardzības 
tiesību īpašnieka (turpmāk – “īpašnieks”) maksu EUR 250 
apmērā par katru Kopienas augu šķirņu aizsardzības izman
tošanas gadu (turpmāk – “ikgadējā maksa”), kā noteikts 
Pamatregulas 113. panta 2. punkta d) apakšpunktā.” 

2. pants 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 2013. gada 27. jūnijā 

Komisijas vārdā – 
priekšsēdētājs 

José Manuel BARROSO

LV L 177/20 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 28.6.2013. 
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