
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2013 

z dnia 7 sierpnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 637/2009 w odniesieniu do klasyfikacji określonych gatunków 
roślin w celu oceny adekwatności nazewnictwa odmian 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 
2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków 
roślin rolniczych ( 1 ), w szczególności jej art. 9 ust. 6, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 
2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw ( 2 ), 
w szczególności jej art. 9 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W odniesieniu do określonych gatunków należy zmienić 
klasy określone w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. usta
nawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego 
nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych 
i warzyw ( 3 ), tak by uwzględnić zmiany w międzynaro
dowej klasyfikacji botanicznej. Wspólnotowy Urząd 
Ochrony Odmian Roślin wprowadził już te zmiany 
w listopadzie 2012 r. do „Wytycznych z notami wyjaś
niającymi w sprawie art. 63 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie 

wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin” (Guide
lines with explanatory notes on Article 63 of Council 
Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on 
Community Plant Variety Rights). 

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 637/2009. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału 
Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa 
i Leśnictwa, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 637/2009 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33. 
( 3 ) Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 10.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) 637/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tabeli 1 „Klasy w obrębie rodzaju” wiersze dotyczące klas 4.1 i 4.2 otrzymują brzmienie: 

Klasy Nazwy naukowe 

„Klasa 4.1 Solanum tuberosum 

Klasa 4.2 Solanum lycopersicum, podkładki pomidora i mieszańce międzygatun
kowe 

Klasa 4.3 Solanum melongena 

Klasa 4.4 Solanum inny niż klasy 4.1, 4.2, 4.3” 

2) w tabeli 2 „Klasy obejmujące więcej niż jeden rodzaj” wiersze dotyczące klas 201 i 203 otrzymują brzmienie: 

Klasy Nazwy naukowe 

„Klasa 201 Secale, Triticum, xTriticosecale 

Klasa 203 (*) Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum i Poa”
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