Samningur um Evrópska
efnahagssvæðið
Sameiginlega EES-nefndin

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 59/97
frá 31. júlí 1997
um breytingu á XVII. viðauka (Hugverkaréttindi)
við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður með
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir
samningurinn, einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
XVII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
59/96 frá 28. október 1996( 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1610 frá 23. júlí 1996 um útgáfu
viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna( 2) skal felld inn í samninginn.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
Eftirfarandi liður komi aftan við 6. lið (reglugerð ráðsins 1768/92) í XVII. viðauka við
samninginn:
,,6a.

396 R 1610: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1610 frá 23. júlí 1996 um
útgáfu viðbótarvottorðs um vernd plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB nr. L 193, 8. 8. 1996,
bls. 30).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, aðlöguð sem hér segir:
(1) Stjtíð. EB nr. L 21, 23. 1. 1997, bls. 11 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 4, 23. 1. 1997, bls. 55.
(2) Stjtíð. EB nr. L 193, 8. 8. 1996, bls. 30.

1

a)

Við b-lið 1. mgr. 3. gr. bætist eftirfarandi:

,,; að því er þessa undirgrein varðar og greinar sem vísa til hennar skal fara
með leyfi til að markaðssetja vöru í samræmi við landslög EFTA-ríkis á sama
og leyfi sem veitt er í samræmi við tilskipun 91/414/EBE eða jafngilt
ákvæði í
landslögum aðildarríkis EB.”;
b)

20. gr. gildir ekki.

c)

Hvað varðar Ísland og Noreg gildir þessi reglugerð frá 2. janúar 1998.

d)

Eftirfarandi málsgreinar bætist við 19. gr.:

hátt

,,3. Ef grunneinkaleyfi í EFTA-ríki rennur út, vegna þess að lögbundinn gildistími
þess er liðinn, milli 8. febrúar 1997 og 2. janúar 1998, skal vottorðið eingöngu öðlast gildi
fyrir þann tíma sem fer á eftir birtingardegi leyfisumsóknarinnar. Þó skal 13. gr. gilda um
útreikning á gildistíma
vottorðsins.
4. Ef um 3. mgr. er að ræða skal leggja inn umsókn fyrir vottorði innan
mánaða frá 2. janúar 1998.

tveggja

5. Vottorð sem sótt er um í samræmi við 3. mgr. skal ekki koma í veg fyrir að
þriðji aðili, sem í góðri trú hefur, frá því að grunnleyfið rann út og þar til umsókn
um vottorð var gefin út, notað uppfinninguna í viðskiptum eða hefur
lagt í mikinn
undirbúning í því skyni, haldi áfram að nota hana.”
e)

Ennfremur gildir eftirfarandi um Liechtenstein:

Með hliðsjón af einkaleyfissambandi milli Liechtenstein og Sviss, skal
Liechtenstein ekki gefa út nein viðbótarvottorð um vernd plöntuvarnarefna
eins
og kveðið er á um í þessari reglugerð. Þó skulu vottorð um vernd plöntuvarnarefna sem
Sviss gefur út, öðlast gildi í Liechtenstein um leið og
löggjöf þar að lútandi
tekur gildi í Sviss.”.
2. gr.
Fullgiltur texti reglugerðar (EB) nr. 1610/96 á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við
útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. ágúst 1997, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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Gjört í Brussel 31. júlí 1997.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

E. Bull
Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

G. Vik

E. Gerner
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