
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 623/2013, 

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2013, 

asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta yhteisön kasvilajikevirastolle maksettavan vuosimaksun 
suuruuden osalta 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen, 

ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä 
heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2100/94 ( 1 ) (jäljempänä ’perusasetus’) ja erityisesti sen 113 artik
lan, 

on kuullut yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvila
jikevirastolle 31 päivänä toukokuuta 1995 annetun ko
mission asetuksen (EY) N:o 1238/95 ( 2 ) 9 artiklan 1 koh
dassa säädetään yhteisön kasvilajikevirastolle, jäljempänä 
’virasto’, maksettavan asetuksen (EY) N:o 2100/94, 
113 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun maksun 
suuruus kunakin kasvinjalostajanoikeuksien voimassaolo
vuotena. 

(2) Viraston rahoitusvarannot ovat ylittäneet budjettitasapai
non ylläpitämiseen ja viraston toimien jatkuvuuden var
mistamiseen tarvittavan tason. Vuosimaksua olisi siksi 
alennettava vuodesta 2014 alkaen. 

(3) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1238/95 olisi muutettava. 

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisön 
kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean 
lausunnon mukaiset, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1238/95 9 artiklan 1 kohta seu
raavasti: 

”1. Virasto perii yhteisön kasvinjalostajanoikeuksien omis
tajalta, jäljempänä ’omistaja’, jokaisena vuonna, jona hänellä 
on yhteisön kasvinjalostajanoikeudet, perusasetuksen 113 ar
tiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun maksun, jäljem
pänä ’vuosimaksu’, jonka suuruus on 250 euroa.” 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa. 

Tehty Brysselissä 27 päivänä kesäkuuta 2013. 

Komission puolesta 
Puheenjohtaja 

José Manuel BARROSO

FI L 177/20 Euroopan unionin virallinen lehti 28.6.2013 
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