
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 15/2008

af 20. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2100/94 for så vidt angår retten til at ansøge om
EF-sortsbeskyttelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994
om EF-sortsbeskyttelse (1) er der indført en EF-ordning
for plantesorter, som gør det muligt at opnå EF-sortsbe-
skyttelse, der gælder i hele Fællesskabet.

(2) For at lette handelen bør der gives bekvem adgang til at
opnå EF-sortsbeskyttelse. Betingelserne for at være beret-
tiget til at ansøge om EF-sortsbeskyttelse bør derfor
forenkles, og der bør indføres én ansøgningsordning
for alle ansøgere.

(3) Forordning (EF) nr. 2100/94 bør derfor ændres i over-
ensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2100/94 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Personer, der er berettigede til at ansøge om EF-
sortsbeskyttelse

Ansøgning om EF-sortsbeskyttelse kan indgives af enhver
fysisk eller juridisk person og af enhver sammenslutning,
som i henhold til den for sammenslutningen gældende
lovgivning har status som juridisk person.

Ansøgning kan også indgives af to eller flere personer i
fællesskab.«

2) I artikel 41, stk. 2, udgår »artikel 12, stk. 1, litra b),«

3) Artikel 52, stk. 4, affattes således:

»4. Stk. 2 og 3 finder også anvendelse på tidligere ansøg-
ninger, der er indgivet i en anden stat.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent-
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne
F. NUNES CORREIA

Formand

DAL 8/2 Den Europæiske Unions Tidende 11.1.2008

(1) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
873/004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38).


