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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA PÅ OMRÅDET FÖR
GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT

Den 1 februari 2020 utträdde Förenade konungariket ur Europeiska unionen och blev ett
tredjeland1. Utträdesavtalet2 föreskriver en övergångsperiod som löper ut den
31 december 20203. Till och med det datumet är EU-rätten i dess helhet tillämplig på och
i Förenade kungariket.4
Under övergångsperioden kommer EU och Förenade kungariket att förhandla om ett
avtal om ett nytt partnerskap, som bland annat kommer att omfatta ett frihandelsområde.
Det är dock inte säkert att ett sådant avtal kommer att ingås och att det kommer att träda i
kraft vid övergångsperiodens utgång. Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal
skapa en förbindelse som när det gäller villkor för marknadstillträde kommer att skilja sig
avsevärt från Förenade kungarikets deltagande i den inre marknaden 5 och EU:s tullunion
samt på området för mervärdesskatt och punktskatt.
Efter övergångsperiodens utgång kommer dessutom Förenade kungariket att bli ett
tredjeland vad gäller genomförande och tillämpning av EU-rätten i EU:s medlemsstater.
Därför erinras alla berörda parter, och särskilt ekonomiska aktörer, om den rättsliga
situation som gäller efter övergångsperiodens utgång (del A nedan). I detta
1

Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

2

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen, EUT L 29, 31.1.2020, s. 7 (nedan kallat utträdesavtalet).
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Övergångsperioden får, före den 1 juli 2020, förlängas med högst ett eller två år (artikel 132.1 i
utträdesavtalet). Förenade kungarikets regering har hittills uteslutit en sådan förlängning.

4

Med förbehåll för vissa undantag som anges i artikel 127 i utträdesavtalet, vilka inte är relevanta för
detta tillkännagivande.

5

Ett frihandelsavtal omfattar exempelvis inte de principer som förknippas med den inre marknaden (på
området för varor och tjänster), såsom ömsesidigt erkännande, ”ursprungslandsprincipen” och
harmonisering. Ett frihandelsavtal undanröjer inte heller tullformaliteter och tullkontroller, inbegripet
sådana som rör varors och insatsvarors ursprung samt förbud och restriktioner vad avser import och
export.
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Råd till berörda aktörer
För att hantera de konsekvenser som anges i detta tillkännagivande rekommenderas
särskilt följande:
Förädlare som för närvarande har sin hemvist eller sitt säte endast i Förenade kungariket
bör överväga behovet av att i god tid utse ett ombud som har sin hemvist, sitt säte eller en
anläggning inom EU:s territorium för deltagande som part i förhandlingar vid
gemenskapens växtsortsmyndighet.

Observera
Detta tillkännagivande rör inte följande aspekter:
–

Annan immaterialrätt, t.ex. varumärken.

–

Konsumtion av immateriella rättigheter, inklusive för växtsorter.

–

Växtförökningsmaterial.

–

Växtskydd.

–

Genetiskt modifierade organismer.

När det gäller dessa aspekter håller andra tillkännagivanden på att utarbetas eller har
offentliggjorts6.
A. RÄTTSLIG SITUATION EFTER ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG
Efter övergångsperiodens utgång är EU-reglerna om växtförädlarrätt, särskilt förordning
(EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt,7 inte längre tillämpliga på Förenade
kungariket. Detta får särskilt nedan angivna konsekvenser.
1.

GEMENSKAPENS

VÄXTFÖRÄDLARRÄTTER
ÖVERGÅNGSPERIODENS UTGÅNG

SOM

BEVILJATS

FÖRE

Samtliga av gemenskapens växtförädlarrätter som har beviljats i enlighet med
förordning (EG) nr 2100/94 förblir giltiga inom unionens territorium, oavsett
varifrån förädlaren kommer eller var provningsmyndigheterna finns.

6

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/preparing-end-transition-period_sv

7

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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2.

RAPPORTER

OM SÄRSKILJBARHET, ENHETLIGHET
UPPRÄTTATS AV BRITTISKA PROVNINGSMYNDIGHETER

OCH

STABILITET

SOM

Rapporter om särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som upprättats av brittiska
provningsmyndigheter efter Förenade kungarikets utträde, dvs. redan under
övergångsperioden,8 kan inte användas av gemenskapens växtsortsmyndighet som
grund för att bevilja en gemenskapsväxtförädlarrätt.
3.

FÖRFARANDE VID VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
Enligt artikel 82 i förordning (EG) nr 2100/94 kan personer som inte har sin
hemvist, sitt säte eller en anläggning inom EU:s territorium endast delta som part i
förhandlingar vid växtsortsmyndigheten om de har utsett ett ombud som har sin
hemvist, sitt säte eller en anläggning inom EU:s territorium.
Alla berörda förädlare som för närvarande har sin hemvist eller sitt säte endast i
Förenade kungariket bör överväga behovet av att i god tid utse ett ombud i syfte att
rätta sig efter bestämmelserna i den artikeln efter övergångsperiodens utgång.

B. RELEVANTA SEPARATIONSBESTÄMMELSER I UTTRÄDESAVTALET
1.

FORTSATT SKYDD AV BEVILJADE RÄTTIGHETER I FÖRENADE KUNGARIKET
I artikel 54.1 c i utträdesavtalet föreskrivs fortsatt skydd för gemenskapens
växtförädlarrätt i Förenade kungariket.
Efter övergångsperiodens utgång blir den som är innehavare av en
gemenskapsväxtförädlarrätt som beviljats i enlighet med rådets förordning
(EG) nr 2100/94 före övergångsperiodens utgång, utan ny granskning, innehavare
av en jämförbar växtförädlarrätt som är registrerad och kan göras gällande i
Förenade kungariket enligt Förenade kungarikets lagstiftning för samma växtsort
enligt följande:


Skyddstiden för en sådan växtförädlarrätt enligt Förenade kungarikets
lagstiftning kommer att vara minst lika lång som den återstående
skyddstiden enligt unionsrätten för motsvarande gemenskapsväxtförädlarrätt.



Ansöknings- eller prioritetsdagen för en växtförädlarrätt enligt Förenade
kungarikets lagstiftning kommer att vara samma dag som för motsvarande
gemenskapsväxtförädlarrätt9.

I enlighet med artikel 54.3 i utträdesavtalet ska dock i de fall då en
gemenskapsväxtförädlarrätt ogiltigförklaras eller upphävs i unionen till följd av ett
administrativt eller rättsligt förfarande som pågick den sista dagen i
övergångsperioden motsvarande rätt i Förenade kungariket också ogiltigförklaras

8

Artikel 128.6 i utträdesavtalet och bilaga VII till detta avtal.

9

Artikel 54.6 i utträdesavtalet.
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eller upphävas. Dagen för verkan av ogiltigförklarandet, återkallelsen eller
upphävandet i Förenade kungariket ska vara densamma som i unionen.
I artikel 55 i utträdesavtalet föreskrivs förfarandet för beviljande en sådan
växtförädlarrätt som avses i artikel 54.1 c i samma avtal.


Växtförädlarrätten ska beviljas kostnadsfritt av relevant enhet i Förenade
kungariket10, med användning av tillgängliga uppgifter i registren hos
gemenskapens växtsortsmyndighet.



Innehavare av en gemenskapsväxtförädlarrätt behöver inte lämna in någon
ansökan eller genomgå något särskilt administrativt förfarande i Förenade
kungariket.



Innehavare av sådana växtförädlarrätter i Förenade kungariket behöver inte
ha någon delgivningsadress i Förenade kungariket under de tre år som följer
på övergångsperiodens utgång.

Innehavare av sådana växtförädlarrätter i Förenade kungariket hindras inte från att
avstå från dessa rättigheter i Förenade kungariket i enlighet med relevant förfarande
enligt Förenade kungarikets lagstiftning11.
2.

RÄTT

TILL PRIORITET MED AVSEENDE PÅ PÅGÅENDE ANSÖKNINGAR OM
GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT

Enligt artikel 59.2 i utträdesavtalet ska en person som har ansökt om en
gemenskapens växtförädlarrätt i enlighet med unionsrätten före övergångsperiodens
utgång vid ingivande av en ansökan om samma växtförädlarrätt i Förenade
kungariket ha en särskild rätt till prioritet i Förenade kungariket i sex månader efter
övergångsperiodens utgång.
Rätten till prioritet innebär att prioritetsdagen för ansökan om gemenskapens
växtförädlarrätt ska anses vara dagen för ansökan om en växtförädlarrätt i Förenade
kungariket när det gäller fastställande av om växtförädlarrätten är särskiljbar, ny och
om det föreligger en rätt till växtförädlarrätten.
3.

DOMSTOLS BEHÖRIGHET I MÅL DÄR TALAN VÄCKTS FÖRE ÖVERGÅNGSPERIODENS
UTGÅNG

I artikel 67.1 b i utträdesavtalet föreskrivs att bestämmelserna om domstols
behörighet i förordning (EG) nr 2100/9412 ska tillämpas efter övergångsperiodens
utgång i Förenade kungariket och i medlemsstaterna i situationer som involverar
Förenade kungariket när det gäller
10

Med förbehåll för förnyelseavgifter som kan gälla vid tidpunkten för förnyelse av berörd
växtförädlarrätt (artikel 55.4 i utträdesavtalet).

11

Artikel 55.4 i utträdesavtalet.

12

Se artiklarna 101 och 102 i förordning (EG) nr 2100/94 om behörighet och förfarande beträffande
civilrättsliga krav enligt artiklarna 94–100 i den förordningen.
4



mål där talan väckts före övergångsperiodens utgång, och



mål eller talan som har samband med sådana mål enligt artiklarna 29, 30 och
31 (pågående mål) i förordning (EU) nr 1215/201213.

På
kommissionens
webbplats
om
EU-regler
för
växter
(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en) finns allmän information om
växtförädlarrätt. Dessa sidor kommer att uppdateras med ytterligare information vid
behov.
Europeiska kommissionen
Gemenskapens växtsortsmyndighet
Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EUT L 351,
20.12.2012, s. 1.
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