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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2470/96
z dnia 17 grudnia 1996 r.
przewidujące przedłużenie okresu ochrony wspólnotowym prawem dotyczącym odmian roślin w
odniesieniu do ziemniaków

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego
systemu ochrony odmian roślin1, w szczególności jego art. 19 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
wiadomo, iż trudności techniczne w hodowli ziemniaka wymagają ponoszenia wydatków na prace badawcze w
długim okresie w porównaniu z przeważającą większością innych upraw rolnych; ponadto, doświadczenie
rynkowe pokazuje, że nowa odmiana ziemniaka ujawnia swoją wartość rynkową dopiero po długim okresie w
porównaniu z gatunkami roślin uprawnych także wymagających długookresowych prac badawczych; z tych
powodów należyte pokrycie kosztów prac badawczych jest możliwe dopiero na późnym etapie ochrony w
porównaniu z innymi uprawami rolnymi;
w celu stworzenia sytuacji prawnej sprzyjającej osiągnięciu takiego należytego refundowania, najbardziej
właściwym środkiem jest wydłużenie początkowego okresu ochrony wspólnotowym prawem dotyczącym odmian
roślin w odniesieniu do ziemniaków o następne pięć lat;
takie wydłużenie okresu ochrony powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich pozostających w
mocy wspólnotowych praw dotyczących odmian roślin, które zostały przyznane przed wejściem w życie
niniejszego rozporządzenia, lub które będą przyznane, chyba że takich praw należycie zrzeknie się ich posiadacz
lub które ustaną wskutek decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
wydłużenie okresu ochronnego powinno ulec skróceniu, jeżeli krajowe prawo ochrony własności lub prawa
odnoszące się do tej samej odmiany obowiązują lub obowiązywały w Państwach Członkowskich przed
przyznaniem wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin oraz, odpowiednio, już pozwalały hodowcy na
korzystanie z tej odmiany; porównywalna zasada została ustanowiona w przepisach przejściowych art. 116
rozporządzenia (WE) nr 2100/94,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
1.
Czas trwania wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin, przewidziany w art. 19 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do odmian ziemniaka, zostaje przedłużony o następne pięć lat,
bez uszczerbku dla przepisów art. 116 ust. 4 tiret czwarte wymienionego rozporządzenia.
2.
W przypadku odmian, w odniesieniu do których zostały przyznane krajowe prawa dotyczące odmian
roślin przed udzieleniem wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin, lecz do których nie ma zastosowania
art. 116 ust. 4 tiret czwarte wymienionego rozporządzenia, przedłużenie określone w ust. 1 skraca się o
najdłuższy okres liczony w pełnych latach, w ciągu którego pozostawały w mocy jakiekolwiek krajowe prawo
ochrony własności lub prawa przyznane w Państwie Członkowskim w odniesieniu do tej samej odmiany przed
przyznaniem wspólnotowego prawa dotyczącego odmian roślin.
1

Dz.U. nr L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. nr L
258 z 28.10.1995, str. 3).
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1996 r.

W imieniu Rady
I. YATES
Przewodniczący

