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RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2470/96
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om forlaengelse af gyldigheden af EF-sortsbeskyttelse for saa vidt angaar kartofler

EF-Tidende NR. L 335 Af 24/12/1996 S. 0010 - 0010

Tekst:
RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2470/96 af 17. december 1996 om forlaengelse af gyldigheden af EF-
sortsbeskyttelse for saa vidt angaar kartofler

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,
under henvisning til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), saerlig artikel
19, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra foelgende betragtninger:
Det er anerkendt, at tekniske vanskeligheder i forbindelse med frembringelsen af nye kartoffelsorter kraever udgifter
til forskning i en lang periode sammenlignet med langt de fleste andre afgroeder; desuden har erfaringerne paa
markedet vist, at den kommercielle vaerdi af en ny kartoffelsort kun kan konstateres paa lang sigt sammenlignet
med de arter af afgroeder, der ogsaa kraever langsigtet forskning; derfor kan der foerst opnaas en rimelig rentabilitet
af forskningen paa et ret sent stadium i beskyttelsesperioden sammenlignet med de andre afgroeder;
den mest hensigtsmaessige foranstaltning til retligt at skabe mulighed for at opnaa en saadan rimelig rentabilitet er
en forlaengelse af EF-sortsbeskyttelsens oprindelige varighed med indtil fem aar for kartoflers vedkommende;
en saadan forlaengelse boer gaelde for enhver gyldig EF-sortsbeskyttelse, som blev meddelt inden denne
forordnings ikrafttraedelse, eller som vil blive meddelt i fremtiden, medmindre indehaveren giver afkald paa den paa
behoerig vis, eller den ophoerer ved en afgoerelse truffet af Sortsmyndigheden;
forlaengelsesperioden boer indskraenkes, hvis der inden meddelelsen af EF-sortsbeskyttelse i en medlemsstat har
foreligget nationale ejendomsrettigheder til samme sort, som allerede har gjort det muligt for foraedleren at drage
fordel af sin sort; et tilsvarende princip er allerede fastsat i overgangsbestemmelserne i artikel 116 i forordning (EF)
nr. 2100/94 -
UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Varigheden af EF-sortsbeskyttelsen, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94, naar det gaelder
kartoffelsorter, forlaenges for kartoffelsorters vedkommende med yderligere fem aar med forbehold af
bestemmelserne i naevnte forordnings artikel 116, stk. 4.
2. Naar det drejer sig om sorter, der var omfattet af national sortsbeskyttelse inden meddelelsen af EF-
sortsbeskyttelsen, men som artikel 116, stk. 4, fjerde led, i forordning (EF) nr. 2100/94 ikke gaelder for,
indskraenkes forlaengelsen i stk. 1 med den laengste periode i fulde aar, i hvilken der i en medlemsstat har foreligget
nationale ejendomsrettigheder til samme sort inden meddelelsen af EF-sortsbeskyttelsen.

Artikel 2
Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 17. december 1996.
Paa Raadets vegne
I. YATES
Formand


