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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 14 september 2021 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om 
förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för växtsorter av 

arten Asparagus officinalis L. (sparris) och artgrupperna blomsterlökar, vedartade 
bärväxter och vedartade prydnadsväxter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 118 första 

stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

1 EUT C 220, 9.6.2021, s. 86.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 september 2021.
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av följande skäl:

(1) Tekniska svårigheter vid förädling, på grund av en komplex genetisk bakgrund eller 

långsam eller tekniskt komplicerad reproduktion av arten Asparagus officinalis L. 

(sparris) och artgrupperna blomsterlökar, vedartade bärväxter och vedartade 

prydnadsväxter, behöver åtgärdas genom investeringar i forsknings- och 

utvecklingsverksamhet. När skydd av växtförädlarrätt beviljats för den arten och 

dessa artgrupper tar det år att föröka växterna och bygga upp ett bestånd som är 

tillräckligt stort för att ge en skälig inkomst. Den tid under vilken innehavaren av 

växtförädlarrätten kan få inkomster på grundval av det skyddet är därför begränsad 

▌. För att uppmuntra till investeringar i forskning och utveckling av växtsorter av 

den arten och dessa artgrupper ▌är det nödvändigt att förlänga perioden för skydd 

av växtförädlarrätt och skapa incitament till förädling så att nya sorter kan tas fram i 

syfte att tillmötesgå jordbrukarnas och konsumenternas behov och att åtgärda 

följderna av klimatförändringarna. Dessa investeringar kräver mer tid för att bli 

lönsamma än för de flesta andra arter, såsom jordbruksgrödor, som ofta har en 

kortare livscykel och en större och bredare konsumentkrets.

(2) Införandet och spridningen på marknaden av en ny sort av arten Asparagus 

officinalis L. (sparris) och artgrupperna blomsterlökar, vedartade bärväxter och 

vedartade prydnadsväxter kräver mer tid för att den nya sorten ska bli lönsam än 

för andra arter, eftersom erfarenheten har visat att det kommersiella värdet av en 

sådan ny sort framgår först på lång sikt. Av dessa skäl är en skälig kompensation för 

investeringar i forskning och utveckling endast möjlig i ett relativt sent skede i 

skyddet av den arten och dessa artgrupper jämfört med ▌andra arter.
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(3) Genom rådets förordning (EG) nr 2100/941 införs gemenskapens växtförädlarrätt 

som den enda formen i gemenskapen av industriellt rättsskydd för växtsorter. I 

enlighet med artikel 19.1 i den förordningen gäller gemenskapens växtförädlarrätt 

fram till och med utgången av det 25:e kalenderåret eller, beträffande druvsorter 

och trädslag, fram till och med utgången av det 30:e kalenderåret efter det år då 

rätten beviljades.

(4) I syfte att skapa en rättslig miljö som bidrar till skälig gottgörelse är det lämpligt att 

förlänga giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för växtsorter av arten 

Asparagus officinalis L. (sparris) och artgrupperna blomsterlökar, vedartade 

bärväxter och vedartade prydnadsväxter med ytterligare fem år. Den förlängningen 

bör tillämpas på de rätter som beviljats före, på dagen för eller efter dagen för 

denna förordnings ikraftträdande.

(5) Av konsekvensskäl bör en sådan förlängning gälla för alla gemenskapens 

växtförädlarrätter för växtsorter av arten Asparagus officinalis L. (sparris) och 

artgrupperna blomsterlökar, vedartade bärväxter och vedartade prydnadsväxter.

(6) Förlängningsperioden bör förkortas om nationella äganderätter för dessa sorter har 

varit gällande i en medlemsstat innan gemenskapens växtförädlarrätt beviljades, och 

om förädlare följaktligen redan har kunnat dra nytta av sina sorter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens 
växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).
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Artikel 1

Förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt

▌

1. För växtsorter av arten Asparagus officinalis L. (sparris) och artgrupperna 

blomsterlökar, vedartade bärväxter och vedartade prydnadsväxter ska 

giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt enligt artikel 19.1 i 

förordning (EG) nr 2100/94 förlängas med fem år. ▌

2. Punkt 1 i denna artikel påverkar inte tillämpningen av artikel 116.4 fjärde 

strecksatsen i förordning (EG) nr 2100/94.

▌

Artikel 2

Förkortning av förlängningen

När det gäller sorter för vilka en eller flera nationella växtförädlarrätter beviljats innan 

gemenskapens växtförädlarrätt beviljades men på vilka artikel 116.4 fjärde strecksatsen i 

förordning (EG) nr 2100/94 inte tillämpas, bör den förlängning av giltighetsperioden som 

avses i artikel 1 i den här förordningen förkortas med den längsta period i hela kalenderår 

under vilken en eller flera nationella växtförädlarrätter har varit gällande för samma sort innan 

gemenskapens växtförädlarrätter beviljades.

▌
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Artikel 3

Ikraftträdande ▌

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

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


