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РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2470/96 

від 17 грудня 1996 року, 

що передбачає продовження строку дії права на сорт рослини у Спільноті щодо картоплі 

  
Офіційний вісник № L 335, 24/12/1996  Р. 0010 - 0010 

 
Текст: 

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2470/96 від 17 грудня 1996 року, що передбачає продовження строку дії права 

на сорт рослини у Спільноті щодо картоплі 

  

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ, 

відповідно до Договору про заснування Європейської Спільноти,  

беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорт рослини у Спільноті (1), та 

зокрема, Частину 2 його cтатті 19, 

беручи до уваги пропозицію Комісії, 

оскільки, визнається, що технічні труднощі в селекції картоплі потребують витрат на науково-дослідну працю 

протягом тривалого періоду у порівнянні з переважною більшістю усіх інших сільськогосподарських культур; 

оскільки, до того ж, досвід з торгівлі показав, що новий сорт картоплі виявляє свою комерційну цінність лише 

протягом тривалого періоду у порівнянні з тими сільськогосподарськими видами, які, також, потребують 

довгострокових випробувань; оскільки, з таких причин, справедливе повернення витрат на науково-дослідну працю є 

можливим лише на досить пізній стадії охорони у порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами; 

оскільки, для того, щоб створити правове середовище, сприятливе для справедливого повернення витрат, найбільш 

доречним заходом є продовження строку дії права на сорт рослини у Спільноті щодо картоплі, на подальші п’ять 

років; 

оскільки, така пролонгація має застосовуватися до всіх діючих прав на сорт рослини у Спільноті, що були надані до 

набрання чинності цього Регламенту або, що будуть надані у майбутньому, якщо власник не відмовиться від такого 

права належним чином, або не буде припинене рішенням Бюро з сортів рослин Спільноти; 

оскільки, період продовження має бути зменшеним, якщо національне право чи права власності щодо того ж самого 

сорту є або було чинним у державі члені до надання права на сорт рослини у Спільноті і, відповідно, надало 

селекціонеру можливість раніше скористатися своїм сортом; оскільки, принцип порівняння уже був закладений у 

перехідних положеннях Статті 116 Регламенту (ЄС) № 2100/94, 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Стаття 1 

1. Строк права на сорт рослини у Спільноті, як передбачено Частиною 1 статті 19 Регламенту (ЄС) № 2100/94, щодо 

сортів картоплі, пролонгується на подальші п’ять років без порушення положень абзацу 4 статті 116 згаданого 

Регламенту. 

2. Щодо сортів, на які було надане національне право на сорт рослини до надання права на сорт рослини у Спільноті, 

але до яких не застосовується абзац 4-й статті 116 згаданого Регламенту, пролонгація, вказана у частині 1, 

скорочується на повний період часу, впродовж якого будь-яке надане національне право чи права власності були 

чинними у державі-члені відносно того ж самого сорту до надання права на сорт рослини у Спільноті. 

 

Стаття 2 

Цей Регламент набирає чинності у наступний день після його опублікування в Офіційному віснику Європейських 

Спільнот. 

 

Цей Регламент обов’язковий у повному обсязі та повинен прямо застосовуватись у всіх державах – членах. 

 

Вчинено у Брюсселі, 17 грудня 1996 року. 

 

За Раду 

Президент 

I. YATES 

 

 

 


