
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 623/2013 НА КОМИСИЯТА 

от 27 юни 2013 година 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на размера на годишните такси, които се 
плащат на Службата на Общността за сортовете растения 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 
27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на 
сортовете растения ( 1 ) („Основния регламент“, и по-специално 
член 113 от него, 

след като се консултира с административния съвет на Службата 
на Общността за сортовете растения, 

като има предвид, че: 

(1) В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 на 
Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на 
Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на 
Общността за сортовете растения ( 2 ), се определя размерът 
на таксата, която се плаща на Службата на Общността за 
сортовете растения („Службата“), за всяка година от срока 
за валидност на правната закрила на Общността на 
сортовете растения, както е предвидено в член 113, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 2100/94 („ос 
новния регламент“). 

(2) Финансовият резерв на Службата надвишава сумата, необ 
ходима за поддържането на балансиран бюджет и за обез 
печаване на протичането на дейността ѝ. По тази причина 
годишната такса следва да бъде намалена, считано от 
2014 година. 

(3) Поради това Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде 
съответно изменен. 

(4) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот 
ветствие със становището на Постоянния комитет за 
правната закрила на Общността на сортовете растения, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В член 9 от Регламент (ЕО) № 1238/95 параграф 1 се заменя със 
следното: 

„1. Службата изисква от всеки титуляр на правна закрила 
на Общността на сортовете растения („титулярят“) да заплаща 
такса в размер на 250 ЕUR за всяка година от срока на 
валидност на правната закрила на Общността на сортовете 
растения („годишна такса“), както е посочено в член 113, 
параграф 2, буква г) от основния регламент.“ 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след 
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2014 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 27 юни 2013 година. 

За Комисията 
Председател 

José Manuel BARROSO

BG L 177/20 Официален вестник на Европейския съюз 28.6.2013 г. 

( 1 ) ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31.


	Регламент за изпълнение (ЕС) № 623/2013 на Комисията от 27 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на размера на годишните такси, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

