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Tekst:
VERORDENING (EG) Nr. 2470/96 VAN DE RAAD van 17 december 1996 houdende verlenging van de
looptijd van een communautair kwekersrecht voor aardappelen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (1),
en met name op artikel 19, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende dat wordt aangenomen dat technische problemen bij het kweken van aardappelen tot gevolg hebben
dat gedurende een langere periode uitgaven worden gedaan voor onderzoek dan het geval is met de meeste andere
landbouwgewassen; dat bovendien uit ervaring is gebleken dat een nieuw aardappelras veel later commercieel kan
worden geëxploiteerd dan andere landbouwgewassen waarvoor langdurig onderzoek vereist is; dat het bijgevolg bij
aardappelrassen veel langer duurt dan bij andere landbouwgewassen, voordat een billijke vergoeding van de kosten
voor onderzoek kan worden verkregen;
Overwegende dat het, met het oog op de totstandbrenging van een wettelijk kader voor het verwerven van die
billijke vergoeding, aangewezen lijkt de oorspronkelijke duur van een communautair kwekersrecht voor aardappelen
met vijf jaar te verlengen;
Overwegende dat die verlenging moet gelden voor alle geldige communautaire kwekersrechten die vóór de
inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend of die in de toekomst zullen worden verleend, tenzij de houder
afstand doet van het recht of het recht bij besluit van het Communautair Bureau voor Planterassen wordt beëindigd;
Overwegende dat de periode waarmee de duur wordt verlengd, moet worden bekort indien in een Lid-Staat voor
hetzelfde ras een nationaal eigendomsrecht of nationale eigendomsrechten heeft of hebben gegolden vóórdat het
communautaire kwekersrecht is verleend, wardoor de teler reeds voordien profijt zou hebben getrokken van dat ras;
dat een soortgelijk principe is vastgelegd in de overgangsregeling als bedoeld in artikel 116 van Verordening (EG)
nr. 2100/94,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. De duur van een communautair kwekersrecht voor aardappelrassen wordt verlengd tot aan het einde van het
vijfde kalenderjaar dat volgt op het laatste kalenderjaar van de in artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2100/94
vastgestelde duur.
2. Voor rassen waarvoor artikel 116, lid 4, vierde streepje, van Verordening (EG) nr. 2100/94 niet van toepassing is,
wordt de in lid 1 bedoelde verlenging verminderd met de in volledige jaren uitgedrukte periode waarin voor dat ras
in een Lid-Staat een nationaal eigendomsrecht of nationale eigendomsrechten heeft of hebben gegolden vóórdat het
communautaire kwekersrecht is verleend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
Gedaan te Brussel, 17 december 1996.
Voor de Raad
De Voorzitter
I. YATES

