
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 15/2008,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oikeudesta jättää yhteisön
kasvinjalostajanoikeutta koskeva hakemus

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinä-
kuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
2100/94 (1) perustetaan kasvilajikkeiden suojaamista kos-
keva yhteisön järjestelmä, jonka ansiosta voidaan myön-
tää kaikkialla yhteisössä voimassa olevia kasvinjalosta-
janoikeuksia.

(2) Kaupan helpottamiseksi on tarkoituksenmukaista paran-
taa kasvinjalostajanoikeuksien saatavuutta. Tämän vuoksi
olisi yksinkertaistettava niitä edellytyksiä, jotka on ase-
tettu oikeudelle jättää yhteisön kasvinjalostajanoikeutta
koskeva hakemus, ja otettava kaikkien hakijoiden osalta
käyttöön yhteinen hakemusjärjestelmä.

(3) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2100/94 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2100/94 seuraavasti:

1) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Oikeus yhteisön kasvinjalostajanoikeutta koskevan
hakemuksen jättämiseen

Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sekä sellaiset toimie-
limet, jotka niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti katso-
taan oikeushenkilöiksi, ovat oikeutettuja jättämään yhteisön
kasvinjalostajanoikeutta koskevan hakemuksen.

Hakemuksen voivat jättää yhdessä kaksi henkilöä tai useampi
henkilö, jotka täyttävät nämä edellytykset.”

2) Poistetaan 41 artiklan 2 kohdasta sanat ”12 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan”.

3) Korvataan 52 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös aikai-
sempiin hakemuksiin, jotka on jätetty toisessa valtiossa.”

2 artikla

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

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

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA
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(1) EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004,
s. 38).


