
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 623/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 27ης Ιουνίου 2013 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95 όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο 
Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλί 
ου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί 
φυτικών ποικιλιών ( 1 ) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το 
άρθρο 113, 

Κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο του Κοινοτικού 
Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1238/95 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1995, για τη 
θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα τέλη που καταβάλλονται στο κοινοτικό γρα 
φείο φυτικών ποικιλιών ( 2 ), καθορίζει το επίπεδο των τελών 
που καταβάλλονται στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικι 
λιών («το Γραφείο») για κάθε έτος που διαρκεί το κοινοτικό 
δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 113 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2100/94. 

(2) Το αποθεματικό του Γραφείου υπερβαίνει το μέτρο που είναι 
αναγκαίο για τη διατήρηση ενός ισοσκελισμένου προϋπολο 
γισμού και για την εξασφάλιση της συνέχειας των δραστη 
ριοτήτων του. Για τον λόγο αυτό, το ετήσιο τέλος θα πρέπει 
να μειωθεί από το έτος 2014. 

(3) Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονι 
σμός (ΕΚ) αριθ. 1238/95. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα κοινο 
τικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1238/95, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Το Γραφείο χρεώνει τον κάτοχο κοινοτικού δικαιώματος 
επί φυτικής ποικιλίας (εφεξής “ο κάτοχος”) με τέλος ύψους 250 
για κάθε έτος που διαρκεί το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής 
ποικιλίας (“ετήσιο τέλος”), όπως προβλέπεται στο άρθρο 113 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του βασικού κανονισμού.». 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL L 177/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 

( 1 ) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 121 της 1.6.1995, σ. 31.
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