
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 15/2008

av den 20 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2100/94 med avseende på rätten att ansöka om gemenskapens
växtförädlarrätt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli
1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (1) infördes en
gemenskapsordning för växtsorter som gör det möjligt
att bevilja växtförädlarrättigheter som gäller i hela gemen-
skapen.

(2) För att göra handeln smidigare bör förutsättningarna för
att få gemenskapens växtförädlarrätt förbättras. Villkoren
för att få lämna in en ansökan om gemenskapens växt-
förädlarrätt bör därför förenklas och det bör införas en
ansökningsordning som gäller för alla sökande.

(3) Förordning (EG) nr 2100/94 bör därför ändras i enlighet
med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2100/94 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Rätt att ansöka om gemenskapens växtförädlarrätt

En ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt får lämnas in
av en fysisk eller juridisk person, eller av en sammanslutning
som enligt tillämplig lagstiftning har status som juridisk per-
son.

En ansökan får lämnas in gemensamt av två eller flera per-
soner.”

2. I artikel 41.2 ska uppgiften ”12.1 b” utgå.

3. Artikel 52.4 ska ersättas med följande:

”4. Punkterna 2 och 3 ska också tillämpas beträffande
tidigare ansökningar som har lämnats in i en annan stat.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2007.

På rådets vägnar
F. NUNES CORREIA

Ordförande
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(1) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38).


