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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2470/96,
millega nähakse ette ühenduse sordikaitse kestuse pikendamine kartulite puhul
17. detsember 1996

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust nr (EÜ) 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta,1 eriti selle
artikli 19 lõiget 2,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut
ning arvestades, et:
on teada, et tehnilised raskused kartuli aretamisel nõuavad võrreldes valdava enamuse muude põllukultuuridega
pikaajalisi kulutusi teadusuuringutele; lisaks on turult saadud kogemused näidanud, et uue kartulisordi
kaubanduslik väärtus võrreldes muude samuti pikaajalisi teadusuuringuid nõudvate põllumajanduslike liikidega
ilmneb üksnes pika aja jooksul; nendel põhjustel on teadusuuringute õiglane toetamine võimalik üksnes kaitse
suhteliselt hilisel etapil, võrreldes muude põllukultuuridega;
sellise õiglase toetamise saavutamist soosiva õigusliku keskkonna loomiseks on asjakohaseim meede pikendada
ühenduse sordikaitse esialgset kestust kartulite puhul viie aasta võrra;
sellist pikendamist tuleks kohaldada kõikide kehtivate ühenduse sordikaitsete suhtes, mis on kehtestatud enne
käesoleva määruse jõustumist või mis kehtestatakse tulevikus, välja arvatud juhul, kui sordikaitse omanik sellest
asjakohaselt loobub või kui ühenduse sordiamet lõpetab sordikaitse oma otsusega;
pikendamise aega tuleks vähendada, kui sama sorti käsitlev riiklik kaitse on kehtinud liikmesriigis enne sordi
ühenduse kaitse alla võtmist ning aretajal oleks vastavalt olnud võimalik sordist kasu saada; samalaadne
põhimõte on juba sätestatud määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 116 üleminekusätete alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.
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Artikkel 1
1. Määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 19 lõikega 1 ettenähtud ühenduse sordikaitse kestust pikendatakse
kartulisortide puhul viie aasta võrra, ilma et see piiraks nimetatud määruse artikli 116 lõike 4 sätete kohaldamist.
2. Sortide puhul, mis võeti enne ühenduse kaitse alla võtmist riikliku kaitse alla, kuid mille suhtes ei kohaldata
nimetatud määruse artikli 116 lõike 4 neljandat taanet, vähendatakse lõikes 1 nimetatud pikendamist pikima
täisaastates perioodi võrra, mille jooksul sama sordi puhul on enne ühenduse kaitse alla võtmist kehtinud
liikmesriigis mis tahes sordikaitse.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 1996

Nõukogu nimel
eesistuja
I. YATES
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EÜT L 227, 1.09.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95 (EÜT L 258, 28.10.1995, lk 3).

