395R2506
RAADETS FORORDNING (EF) NR. 2506/95
af 25. oktober 1995
om aendring af forordning (EF) nr. 2100/94 om EF- sortsbeskyttelse
EF-Tidende NR. L 258 Af 28/10/1995 S. 0003 - 0004
Tekst:
RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2506/95 af 25. oktober 1995 om aendring af forordning (EF) nr. 2100/94
om EF-sortsbeskyttelse
RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 235,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og ud fra foelgende betragtninger:
Ved forordning (EF) nr. 2100/94 (4), er der sideloebende med medlemsstaternes ordninger indfoert en
faellesskabsordning for tildeling af industrielle ejendomsrettigheder, som er gyldige paa hele Faellesskabets
omraade;
gennemfoerelsen og anvendelsen af naevnte faellesskabsordning varetages af en EF-myndighed, der har status som
juridisk person, og som benaevnes »EF-Sortsmyndigheden«;
som foelge af behovet for at sikre overensstemmelse mellem klageprocedurerne ved Faellesskabets retsinstanser paa
de forskellige omraader for industriel og kommerciel ejendomsret boer der foretages en tilpasning af de regler, der
gaelder for soegsmaal mod afgoerelser truffet af EF-Sortsmyndigheden eller dennes appelkamre som oprettet ved
forordning (EF) nr. 2100/94, til de regler der er fastsat i Raadets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om
EF-varemaerker (5);
ifoelge Raadets afgoerelse 88/591/EKSF, EOEF, Euratom af 24. oktober 1988 om oprettelse af De Europaeiske
Faellesskabers Ret i Foerste Instans (6), skal denne ret i foerste instans udoeve de befoejelser, der er tillagt
Domstolen i henhold til traktaterne om oprettelse af Faellesskaberne - bl.a. klager i medfoer af EF-traktatens artikel
173, stk. 4 - og de retsakter, der er udstedt til disses gennemfoerelse, medmindre andet er bestemt i en retsakt om
oprettelse af et faellesskabsretligt organ; de befoejelser til at ophaeve eller omgoere appelkamrenes afgoerelser og i
saerlige tilfaelde sortsmyndighedens afgoerelser, som forordning (EF) nr. 2100/94 tillaegger Domstolen, udoeves
derfor i foerste instans af ovennaevnte ret i henhold til naevnte afgoerelse UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 aendres saaledes:
1) Artikel 67, stk. 3, aendres saaledes:
- I den tyske udgave aendres ordene »direkte Beschwerde« til »unmittelbare Klage«, og ordet »eingelegt« til
»erhoben«.
- I den engelske udgave aendres ordene »direct appeal« til »direct action« og ordet »lodged« til »brought«.
2) Artikel 73 affattes saaledes:
»Artikel 73 Klager over appelkamrenes afgoerelser 1. Appelkamrenes afgoerelser om klager kan indbringes for
Domstolen.
2. Indbringelse af klager kan ske under paaberaabelse af inkompetence, vaesentlige formmangler eller overtraedelser
af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedroerende deres gennemfoerelse eller under paaberaabelse af
magtfordrejning.
3. Domstolen har kompetence til at ophaeve eller omgoere den indklagede afgoerelse.
4. Enhver part i sagen ved et appelkammer har adgang til at indbringe en klage, for saa vidt den paagaeldende ikke
helt eller delvist har faaet medhold.
5. Klagen indbringes for Domstolen inden to maaneder efter datoen for meddelelsen af appelkammerets afgoerelse.
6. Sortsmyndigheden traeffer de foranstaltninger, der er noedvendige til opfyldelse af Domstolens afgoerelse.« 3)
Artikel 74 aendres saaledes:
- I den tyske udgave aendres titlen til »Unmittelbare Klage«, og stk, 1 affattes saaledes:
»1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim
Gerichtshof anfechtbar.« - I den engelske udgave aendres titlen til »Direct action« og i stk. 1 aendres ordene »A
direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from« til »A direct action may be brought
before the Court of Justice against«.
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Artikel 2
Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 27. april 1995.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfaerdiget i Luxembourg, den 25. oktober 1995.
Paa Raadets vegne
L. ATIENZA
Formand

