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Regeringens proposition till Riksdagen om Finlands 
anslutning till den 1991 reviderade internationella kon
ventionen för skydd av växtförädlingsprodukter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att riksdagen 
godkänner den 1991 reviderade internationel
la konventionen får skydd av växtfårädlings
produkter (den s.k. UPOV-konventionen). 
Konventionen avser att trygga växtförädlar
nas rättigheter. Den fastställer en minimi
standard får lagstiftningen om växtfårädlar
rätten. Enligt lagstiftningen om fårädlarens 
rättigheter har den som förädlar fram nya 
växtsorter rätt till ersättning får utnyttjande 
av fårökningsmaterial av en sort som han el
ler hon har förädlat. Konventionen har ur
sprungligen utarbetats 1961 och den har re
viderats 1972, 1978 och nu senast 1991. 

I revideringen 1991 fårstärktes förädlarrät
ten betydligt. I den reviderade konventionen 
inskrevs skyldigheten att utvidga skyddet får 
växtsläkten och växtarter till att omfatta 
samtliga växtsläkten och växtarter. Konven
tionen ändrades så att fårädlarens rätt gäller 
inte endast alla former av produktion, utbju
dande och yrkesmässig försäljning av fårök
ningsmaterial, utan också behandling, im
port, export och lagring av fårökningsmate
rial i syfte att utföra dessa åtgärder. Den re
viderade konventionen godkänner också ar
rangemang som ger fårädlaren rätt till ersätt
ning får skördat material av en sort, om han 
eller hon inte har rimlig möjlighet att erhålla 
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ersättning får utnyttjandet av fårökningsma
terialet 

Enligt den reviderade konventionen skall 
fårädlaren också ha rätt att erhålla ersättning 
av en odlare som på sin egen mark fårökar en 
skyddad sort får eget bruk. Enligt konventio
nen har en medlemsstat rätt att själv avgöra 
hur den, inom rimliga gränser och med hän
syn till fårädlarens legitima intressen, vill 
begränsa förädlarrätten så att en odlare på sin 
mark kan använda sådant fårökningsmaterial 
av en skyddad sort som har producerats på 
hans eller hennes mark. 

Den reviderade konventionen innehåller 
också bestämmelser om vilka rättigheter en 
sortägare har då en annan fårädlare har an
vänt en skyddad sort får att utveckla en ny 
skyddad sort så att den nya sortens egenska
per på ett avgörande sätt bygger på den först 
skyddade sortens egenskaper. 

Konventionen har trätt i kraft internatio
nellt 1998. För Finlands del träder den i kraft 
en månad efter den dag då anslutningsin
strumentet deponerades. 

I propositionen ingår ett fårslag till lag om 
införande av de bestämmelser i konventionen 
som hör till lagstiftningens område. Lagen 
avses att träda i kraft samtidigt som konven
tionen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och beredningen av 
propositionen 

1.1. Nuläge 

Konventionen for skydd av växtforädlings
produkter ingicks ursprungligen 1961 då man 
även upprättade en union for skydd av växt
forädlingsprodukter (Union pour la protec
tion des obentians vegetales, UPOV). Stater 
med en lagstiftning som uppfyller de krav 
som konventionen ställer kan bli medlemmar 
i unionen. Unionen har i uppgift att kontrol
lera efterlevnaden av konventionens princi
per och att vidareutveckla dem. 

Ar 1992 trädde lagen om växtförädlarrätt 
(789/1992) i kraft i Finland. Genom lagen 
fick vi en ny finsk immaterialrätt som kan 
jämställas med uppfinnarens rätt och upp
hovsrätten. Den finska lagstiftningen utfor
mades så att den motsvarar bestämmelserna i 
konventionen efter revideringen 1978. Efter 
anslutningen till konventionen 1993 (F ördrS 
17 /1993) har Finland deltagit i verksamheten 
i unionens organ. 

Den 1991 reviderade konventionen trädde i 
kraft internationellt 1998. Revideringen hade 
tre centrala syften: a) att fortydliga vissa be
stämmelser i den gällande konventionen, b) 
att stärka växtförädlarens rättigheter och c) 
att ta hänsyn till utvecklingen av tekniken på 
växtforädlingsområdet, särskilt gentekniken. 
Revideringen har inte ändrat principen i 1961 
års konvention, reviderad 1972 och 1978, en
ligt vilken de stater som anslutit sig till kon
ventionen skall kunna bevilja växtförädlarrätt 
for nya växtsorter som skiljer sig från tidiga
re kända sorter. 

Den 15 mars 1999 trädde lagen om ändring 
av lagen om växtförädlarrätt (23 8/1999) i 
kraft i Finland. Den är forenlig med den re
viderade konventionen. 

För närvarande är 46 stater medlemmar av 
UPOV. Den 1991 reviderade konventionen 
har ratificerats av 15 stater. Europeiska 

UPOV -stater med en lagstiftning enligt den 
1991 reviderade konventionen är: Sverige, 
Danmark, Tyskland, Holland, Förenade Ko
nungariket, Estland och Ryssland. Dessa sta
ter har även ratificerat den 1991 reviderade 
k-onventionen. 

1.2. Konventionens förhållande till and
ra internationella fördrag 

Enligt avtalet om handelsrelaterade aspek
ter av immaterialrätter (TRIPS FördrS 4-
5/1995), vilket ingår i avtalet om Världshan
delsorganisationen (WTO), skall de stater 
som bundit sig till avtalet tillhandahålla 
skydd for växtsorter antingen genom patent 
eller genom ett effektivt fristående system av 
eget slag eller en kombination av dessa båda. 
Flera UPOV -länder anser att förädlarrätten 
enligt UPOV -konventionen är det skydd "s u i 
generis" som avses i TRlPS. UPOV kan inte 
besluta unilateralt om detta. Beslutet skall 
fattas av TRIPS-rådet. Tills vidare har rådet 
inte tagit ställning i frågan. Enligt den upp
hävda 2 § lagen om växtförädlarrätt 
(789/1992) kunde växtförädlarrätt beviljas 
for en växtsort som hör till ett växtsläkte eller 
en växtart vars odling eller import kan ha 
kommersiell betydelse i Finland. Dessa 
växtarter och växtsläkten räknades upp i en 
förordning. Det kunde diskuteras om ett 
skyddssystem som är begränsat till endast 
vissa växtsläkten eller växtarter uppfyller 
TRIPS-kravet om ett effektivt system. Den 
1991 reviderade konventionen forutsätter att 
medlemsländerna i princip beviljar skydd for 
sorter av samtliga växtarter och växtsläkten. 
Detta krav har observerats i lagen om änd
ring av lagen om växtförädlarrätt (23 8/1999). 

1.3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag i jord- och skogsbruksministeriet och ut
rikesministeriet. 
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2. Propositionens verkningar 

2.1. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Anslutningen till den reviderade konven
tionen ändrar inte Finlands medlemsbidrag 
till UPOV. I regeringens proposition om de 
lagändringar som anslutningen till konven
tionen krävde (RP 245/1 998 rd) ingår en de-

taljerad redogörelse får konventionens verk
ningar på statsfinanserna och på jordbruket 
och livsmedelsproduktionen. 

2.2. Propositionens organisatoriska 
verkningar 

Propositionen har inga verkningar på vare 
sig organisation eller personal. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Konventionens innehåll 

Slopandet av förbudet mot dubbelt skydd i 
den reviderade konventionen 

Enligt förbudet mot s.k. dubbelt skydd, vil
ket ingår i den 1978 reviderade konventio
nen, får varje UPOV -stat tillerkänna förädla
ren den rätt som avses i konventionen genom 
en särskild skyddsform (växtförädlarrätt) el
ler genom patent. En unionsstat vars natio
nella lagstiftning medger skydd i båda dessa 
former får emellertid tillämpa endast den ena 
av dem på samma växtsläkte eller växtart. 

Vid revideringen 1991 ströks förbudet mot 
dubbelt skydd i konventionen. 

Förbudet mot patentering av växtsorter re
gleras i den nationella finska patentlagen och 
i Europeiska patentkonventionen (FördrS 
8/1996), som Finland har anslutit sig till. Di
rektivet om rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar (98/44/EG) innehåller likaså ett 
förbud mot patentering av växtsorter. 

Artikel l. Förädlaren. Enligt den 1978 re
viderade internationella konventionen kan 
förädlarrätt medges dels sorter som upp
kommer genom direkt förädling, dels s.k. 
upptäckter som inte förutsätter egentlig för
ädling. Upptäckten måste dock uppfYlla lag
fåsta kriterier i fråga om särskiljbarhet, en
hetlighet och stabilitet. 

Enligt den 1991 reviderade konventionen 
avses med förädlaren den person som föräd
lat eller upptäckt och utvecklat en sort, dvs. 
skydd kan inte beviljas för enbart s.k. upp
täckt. För att en sort skall kunna skyddas 
måste det förekomma antingen förädling el
ler utvecklande av en upptäckt. 

Artikel 1. Definition av sort. Enligt Euro
peiska patentkonventionen och många natio
nella patentlagar, även den finska patent
lagen, får uppfinningar som avser växter pa
tenteras. Ett undantag från denna regel är 
växtsorter, som inte kan meddelas patent. 

Någon definition av växtsort ingår inte i 
vare sig Europeiska patentkonventionen eller 
de nationella patentlagarna i Europeiska uni
onens medlemsstater. Detta har inneburit 
tolkningsproblem i Europa. Enligt Europeis
ka patentkonventionen och Europaparlamen-

tets och rådets direktiv är växtsorter inte pa
tenterbara. Enligt direktivet är uppfinningar 
som avser växter patenterbara om uppfin
ningens genomförbarhet inte är begränsad till 
en viss växtsort. l den 1978 reviderade kon
ventionen fanns ingen definition av växtsort. 
En sådan har inskrivits i den 1991 reviderade 
konventionen. 

Artikel 3. Växtsläkten och växtarter som 
skall skyddas. Den 1978 reviderade interna
tionella konventionen är tillämplig på alla 
växtsläkten och växtarter. Unionsstaterna 
förbinder sig att vidta alla erforderliga åtgär
der för att efter hand tillämpa konventionens 
bestämmelser på allt fler växtsläkten och 
växtarter. När konventionen trädde i kraft 
blev varje unionsstat skyldig att inom sitt 
område tillämpa bestämmelserna på åtmin
stone fem växtsläkten eller växtarter. Däref
ter skulle varje unionsstat inom sitt område 
tillämpa bestämmelserna på ytterligare växt
släkten eller växtarter så att staten i fråga 
inom en tid av åtta år tillämpar bestämmel
serna på sammanlagt minst 24 växtsläkten el
ler växtarter. 

Enligt den 1991 reviderade internationella 
konventionen skall unionsmedlemmarna (sta
ter och mellanstatliga organisationer) utvidga 
tillämpningsområdet till att omfatta samtliga 
växtsläkten och växtarter. 

Artikel 6. Nyhetskriterier. Enligt den 1978 
reviderade internationella konventionen har 
en sort inte alls fått bjudas ut eller yrkesmäs
sigt försäljas med förädlarens samtycke inom 
en unionsstats område eller- om detta före
skrevs i den statens lagstiftning - under mer 
än ett år, före ansökan om skydd gavs in i 
den staten. 

Enligt den 1978 reviderade konventionen 
har en unionsstat sålunda möjlighet att i sin 
lagstiftning ta in en tidsfrist om ett år, en s.k. 
period of grace, för prövningen av en växt
sorts nyhetskriterier. Detta betyder att salufö
rande eller yrkesmässig försäljning under ett 
års tid med ägarens samtycke i den stat som 
ansökan om skydd inges i inte utgör ett hin
der för skydd. l den 1991 reviderade interna
tionella konventionen tillåts inte denna möj
lighet. l konventionen ingår denna skyldighet 
som binder medlemsstaten. 
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Enligt den 1991 reviderade internationella 
konventionen uppstår ett hinder för medgi
vande av rättighet om förökningsmaterial el
ler skördat material har sålts uttryckligen i 
syfte att utnyttja sorten. Att endast saluföra 
material utgör inget nyhetshinder, till skill
nad från vad som är fallet i den 1978 revide
rade konventionen. Endast försäljning där 
syftet uttryckligen avser utnyttjande är ett 
hinder. Vid prövningen av om det är fråga 
om ett sådant uttryckligt utnyttjande av för
ökningsmaterial eller skördat material som 
utgör ett nyhetshinder är åtgärdens syfte det 
väsentliga. Försäljning av förökningsmaterial 
eller skördat material från försöksodling ut
gör t.ex. inte något hinder för medgivande av 
rättigheten eftersom det direkta syftet med 
försöksodling inte är ett uttryckligt utnyttjan
de av förökningsmaterial eller skördat mate
rial av sorten. 

Artikel 14. Förädlarrättens innehåll. Enligt 
den 1978 reviderade konventionen gäller 
växtförädlarrätten endast yrkesmässig fram
ställning av förökningsmaterial samt salufö
rande och yrkesmässig försäljning av sådant 
material. Enligt den 1991 reviderade konven
tionen gäller förädlarrätten dessutom behand
ling av förökningsmaterial och import, export 
och lagring av försöksmaterial i nämnda syf
ten. 

Det har också varit tillåtet för sortägaren att 
erhålla royalty för produkten i ett senare ske
de, för skördat material, om ägaren inte har 
haft en rimlig möjlighet att få royalty för ut
nyttjandet av förökningsmaterialet Denna 
bestämmelse är förpliktande för de stater som 
ansluter sig till konventionen. 

Enligt den 1991 reviderade konventionen 
får en medlemsstat själv avgöra om den i sin 
lagstiftning tar in en bestämmelse enligt vil
ken det är tillåtet för den som äger en sort att 
ta royalty för produkter som framställs direkt 
ur skördat material, om inte förädlaren har 
haft en rimlig möjlighet att utöva sin rätt med 
avseende på förökningsmaterialet I Finland 
intogs inte en sådan bestämmelse i lagstift
ningen enligt den 1991 reviderade konven
tionen. 

Artikel 14. Skydd för väsentligen avledda 
sorter. Traditionell växtförädling bygger på 
utnyttjande av existerande sortmateriaL För 
utvecklingen inom förädlingsarbetet är det 

nödvändigt att begränsa förädlarens ensam
rätt så att det är möjligt att fritt och utan er
sättning använda även skyddat sortmaterial i 
förädlingsarbetet. 

En skyddad sort kan relativt lätt ge en ny 
sort som skiljer sig från den ursprungliga sor
ten i endast mindre utsträckning. En sådan ny 
sort kan i fråga om sina genetiska och väsent
liga egenskaper vara så gott som den samma 
som ursprunget. Till det yttre kan den dock 
skilja sig från den ursprungliga sorten i sådan 
grad att den uppfyller kriteriet särskiljbar. En 
sådan avledd sorts värde bygger i väsentlig 
utsträckning på den ursprungliga sortens 
egenskaper. I den 1991 reviderade konven
tionen kallas en sådan sort väsentligen avledd 
sort. 

I den 1991 reviderade internationella kon
ventionen bibehölls rätten att fritt använda en 
skyddad sort vid fortsatt förädling. Utnytt
jandet av en växtsort som utvecklats ur en 
skyddad sort skall inte ske utan ersättning om 
den nya sortens ekonomiska betydelse vä
sentligen bygger på den skyddade sortens ur
sprungliga egenskaper. Det har ansett oskä
ligt att tillåta fri modifiering av en skyddad 
sort (särskilt geotekniskt) och utnyttjande 
med förädlarrätt av en sådan s.k. transgen 
sort utan samtycke av den ursprungliga för
ädlaren. 

A v denna anledning kompletterades huvud
regeln rörande rätten att fritt använda en 
skyddad sort för fortsatt förädling genom en 
bestämmelse i den 1991 reviderade kon
ventionen. Enligt denna bestämmelse krävs 
den ursprungliga förädlarens samtycke för att 
på i konventionen avsett sätt utnyttja sorter 
som är väsentligen avledda från den skydda
de sorten. Konventionsbestämmelsen har 
också samband med möjligheterna att han
tera problem som uppstår bl.a. vid produk
tion av växtplagiat samt vid mutationsföränd
ringar. 

Bestämmelsen om väsentligen avledda sor
ter är den viktigaste av de förpliktande änd
ringarna i den 1991 reviderade internationel
la konventionen. I vid bemärkelse reglerar 
den de ekonomiska förhållandena mellan 
förädlare - man kan också tala om förhållan
det mellan förädlarna och innehavaren av det 
gentekniska patentet. Bestämmelsen säker
ställer den ekonomiska grunden för fortsatt 
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växtförädling. Utan denna bestämmelse kun
de vem som helst, genom att utföra gentek
niska förändringar, ersättningfritt utnyttja en 
sort som förädlaren förädlat. 

När en patentinnehavare överför t.ex. resi
stens till en sort som har skyddats med växt
förädlarrätt och eventuellt erhåller förädlar
rätt för den nya sorten, uppkommer en situa
tion där de parter som i vid bemärkelse del
tagit i förädlingen, dvs. patentinnehavaren 
och ägaren till den s.k. ursprungliga sorten, 
måste förhandla sinsemellan om de ekono
miska aspekterna i samband med utnyttjandet 
av den nya sorten, under förutsättning att den 
nya sorten är en väsentligen avledd sort. 

Artikel 15. Rätten att odla en skyddad sort 
och skyldigheten att betala ersättningför det
ta. Enligt den 1978 reviderade internationella 
konventionen har odlaren rätt att for växtpro
duktion på sin egen mark använda forök
ningsmaterial av skyddad sort som forökats 
på den egna gården, eftersom forädlarrätten 
endast gällt yrkesmässigt utnyttjande av for
ökningsmaterial, produktion av och handel 
med utsäde. 

Enligt den 1991 reviderade internationella 
konventionen får en medlemsstat reglera be
gränsningen av forädlarrätten så att en odlare 
har rätt att for produktion på sin mark använ
da utsäde som producerats på gården, under 
forutsättning att odlaren betalar en rimlig er
sättning for detta. När den finska lagstift
ningen om förädlarrätten ändrades i enlighet 
med den 1991 reviderade internationella 
konventionen foreskrevs det att den ersätt
ning som betalas skall vara betydligt mindre 
än den royalty som tas ut vid marknadsforing 
av förökningsmaterial av sorten. 

Artikel 16. Konsumtion av Jörädlarrätten. I 
den 1991 reviderade konventionen ingår en 
bestämmelse som preciserar konsumtionen 
av forädlarrätten. 

Enligt huvudregeln for immateriella rättig
heter omfattar skyddet endast den forsta 
överlåtelsen av en skyddad produkt. Därefter 
har skyddet konsumerats. Inom växtforäd
lingen innebär detta att en person som har 
köpt forökningsmaterial och betalat den er
sättning, royalty, som förädlaren begär, har 
rätt att sälja det vidare utan ersättningsskyl
dighet. Om och när detta förökningsmaterial 
används för produktion av forökningsmateri-

al gäller förädlarrätten igen med avseende på 
det nya förökningsmaterialet 

Enligt den 1991 reviderade internationella 
överenskommelsen konsumeras forädlarrät
ten inte heller om sortmaterial som kan an
vändas för forökning exporteras till en stat 
som inte skyddar sorter av växtarten eller 
växtsläktet i fråga. Om det for export avsed
da materialet är avsett for direkt konsumtion 
fOrbrukas forädlarrätten redan i det skede då 
det for export avsedda materialet säljs. 

Artikel 19. Förädlarrättens varaktighet. 
Enligt den 1978 reviderade internationella 
konventionen gäller forädlarrätten i minst 15 
år. I fråga om träd och vinstockar är giltig
hetstiden minst 18 år räknat från den dag då 
forädlarrätten meddelades. 

Enligt den 1991 reviderade konventionen 
är motsvarande tid minst 20 år räknat från 
den dag då forädlarrätten meddelades. För 
träd och vinstockar är tiden minst 25 år från 
den nämnda dagen. 

I praktiken är det endast relativt få sorter 
som kvarstår på marknaden under hela den 
tid skyddet gäller. 

2. Ikraftträdande 

Enligt artikel 34 i konventionen blir en stat 
som inte har undertecknat konventionen part 
i konventionen genom att deponera ett in
strument om anslutning hos unionens gene
ralsekreterare. För en sådan stat träder kon
ventionen i kraft en månad efter den dag då 
den deponerade sitt anslutningsinstrument 

Det lagforslag som ingår i propositionen 
avses träda i kraft vid samma tidpunkt som 
konventionen. 

3. Behovet av riksdagens sam
tycke 

Enligt 94 § l mom. grundlagen godkänner 
riksdagen bl.a. fordrag och andra internatio
nella forpliktelser som innehåller bestämmel
ser som hör till området för lagstiftningen. 
Grundlagsutskottet anser att en fordragsbe
stämmelse skall räknas till området for lag
stiftningen bl. a. om det finns gällande be
stämmelser i lag om den sak som bestämmel
sen avser, oberoende av om bestämmelsen är 
forenlig eller oförenlig med en finsk be-
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stämmelse, eller om det enligt rådande upp
fattning i Finland skall föreskrivas om frågan 
i lag (GrUU ll/2000 rd och GrUU 12/2000 
rd). 

I Finland har lagen om ändring av lagen 
om växtförädlarrätt (238/1999) stiftats får att 
möjliggöra anslutning till konventionen. 
Dessutom hör bestämmelsen i artikel 24 i 
konventionen om att unionen är en juridisk 
person till lagstiftningens område eftersom 
det i Finland skall regleras i lag om rättslig 
ställning som juridisk person och om rätts
förmåga och rättslig handlingsförmåga. 

Konventionen innehåller sålunda bestäm
melser som enligt 94 § l mom. grundlagen 

hör till området får lagstiftningen och kräver 
samtycke av riksdagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 94 § grundlagen föreslås 

att Riksdagen godkänner den i Ge
neve den J 9 mars J 99 J reviderade in
ternationella konventionen för skydd 
av växtforädlingsprodukter. 

Eftersom konventionen innehåller bestäm
melser som hör till området får lagstiftningen 
föreläggs Riksdagen samtidigt följande lag
förslag: 
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Lagförslagen 

Lag 

om ikaftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den interna
tionella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i den i Geneve den 19 mars 
1991 reviderade konventionen för skydd av 
växtförädlingsprodukter gäller som lag såda
na som Finland har förbundit sig till dem. 

Helsingfors den 28 december 2000 

2§ 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

genom en förordning av republikens presi
dent. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Utrikesminister Erkki Tuomioja 
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(ÖVersättning) 

INTERNATIONELL KONVENTION 
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KAPITEL I 

DEFINITIONER 

Artikel l 

Definitioner 

I denna akt avses med: 
i)"denna konvention", föreliggande (1991 

års) akt av den internationella konventionen 
för skydd av växtförädlingsprodukter; 

ii) "1961 l 1972 års akt", den internatio
nella konventionen för skydd av växtföräd
lingsprodukter av den 2 december 1961 , i 
dess lydelse enligt tilläggsakten av den 1 O 
november 1972; 

iii) "1978 års akt", akten av den 23 okto
ber 1978 av den internationella konventio
nen för skydd av växtförädlingsprodukter; 

iv) förädlaren, 
- den person som förädlade, eller upp

täckte och utvecklade en sort, 
- den person som är arbetsgivare till den 

personen eller som har beställt dennes arbe
te, om detta föreskrivs i den relevanta för
dragsslutande partens lagstiftning, eller 

- den person till vilken rätten har över
gått från den person som avses i första re
spektive andra strecksatsen; 

v) "förädlarrätt", den rätt för förädlaren 
som föreskrivs i denna konvention; 

vi) "sort", en grupp av växter inom ett en
skilt botaniskt taxon av lägst kända nivå 
som, oavsett om alla villkor för beviljande 
av förädlarrätt är uppfyllda, kan 

CHAPITRE PREMIER 

DEFINITIONS 

Artide premier 

Definitions 

Aux fins du present Acte : 
i) on entend par "la presente Convention" 

le present Acte (de 1991) de la Conventian 
internationate pour la protection des 
obtentions vegetales; 

ii) on entend par "Acte de 196111972" la 
Conventian internationate pour la 
protection des obtentions vegetales du 2 
decembre 1961 modifiee par l' Acte 
additionneJ du l O novembre 1972; 

iii) on en ten d par "Acte de 1978" l' Acte 
du 23 octobre 1978 de la Conventian 
internationate pour la protection des 
obtentions vegetales; 

iv) on entend par "obtenteur" 
- la personne qui a cree ou qui a 

decouvert et mis au point une variete, 
- la personne qui est l'employeur de la 

personne precitee ou qui a commande son 
travail, lorsque la legislatian de la Partie 
contractante en cause prevoit que le droit 
d'obtenteur lui appartient, ou 

- l'ayant droit ou l'ayant cause de la 
premiere ou de la deuxieme personne 
precitee, selon le cas; 

v) on entend par "droit d'obtenteur" le 
droit de l'obtenteur prevu dans la presente 
Convention; 

vi) on entend par "variete" un ensemble 
vegetal d'un taxon botanique du rang le 
plus bas connu qui, qu'il reponde ou non 
pleinement aux conditions pour l'octroi 
d'un droit d'obtenteur, peut etre 
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- definieras genom uttrycken av de kän
netecken som är ett resultat av en bestämd 
genotyp eller kombination av genotyper, 

- särskiljas från alla andra växtgrupper 
genom uttrycken av minst ett av dessa kän
netecken, och 

- betraktas som en enhet beträffande 
dess lämplighet att fårökas oförändrad; 

vii) "fördragsslutande part", en stat eller 
en mellanstatlig organisation som är part i 
denna konvention; 

viii) "territorium", i samband med en får
dragsslutande part och när den fårdrags
slutande parten är en stat, denna stats terri
torium, eller när den fårdragsslutande par
ten är en mellanstatlig organisation, det ter
ritorium som omfattas av fårdraget om upp
rättande av organisationen; 

ix) "myndighet", den myndighet som av
ses i artikel 30.1 ii; 

x) "union", den union får skydd av växt
förädlingsprodukter som upprättas genom 
1961 års akt och vidare omnämns i 1972 års 
akt, 1978 års akt samt i denna konvention; 

xi) "unionsmedlem", en stat som är part i 
1961/1972 års akt eller 1978 års akt eller en 
fårdragsslutande part. 

KAPITEL II 

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PAR
TERNAS ALLMÄNNA SKYLDIG

HETER 

Artikel2 

De fördragsslutande parternas grundläg
gande skyldighet 

Varje fördragsslutande part skall bevilja 
och skydda fårädlarrätten. 

Artike13 

Växtsläkten och växtarter som skall skyddas 

I. [Stater som redan är unionsmed
lemmar J Varje fördragsslutande part som är 

- detini par l'expression des caracteres 
resultant d'un certain genotype ou d'une 
certaine combinaison de genotypes, 

- distingue de tout autre ensemble 
vegetal par l'expression d'au moins un 
desdits caracteres et 

- considere comme une entite eu egard å 
son aptitude å etre reproduit conforme; 

vii) on entend par "Partie contractante" un 
Etat, ou une organisation intergouver
nementale, partie å la presente Convention; 

viii) on entend par "territoire", en relation 
avec une Partie contractante, lorsque celle
ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, 
lorsque celle-ci est une organisation inter
gouvernementale, le territoire sur lequel 
s'applique le traite constitutif de cette 
organisation intergouvernementale; 

ix) on entend par "service" le service vise 
å l'article 30.I)ii); 

x) on entend par "Union" !'Union interna
tianale pour la protection des obtentions 
vegetal e s fondee par l' A c te de 196 I et 
mentionnee dans l' Acte de 1972, dans 
l' Acte de 1978 et dans la presente 
Convention; 

xi) on entend par "membre de !'Union" 
un Etat partie å l' Acte de I 961/1972 ou å 
l' Acte de 1978, ou une Partie contractante. 

CHAPITREII 

OBLIGATIONS GENERALES DES 
PARTIES CONTRACTANTES 

Artide 2 

Obligation fondamentale des Parties 
contractantes 

Chaque Partie contractante octroie des 
droits d'obtenteur et les protege. 

Article 3 

Genres et especes devant etre proteges 

l) [Etats deja membres de !'Union] 
Chaque Partie contractante qui est Iiee par 

I3 
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bunden av 1961/1972 års akt eller 1978 års 
akt skall tillämpa bestämmelserna i denna 
konvention, 

i) på alla växtsläkten och växtarter som 
omfattas av konventionen från den dag den 
blir bunden av denna, och från samma dag 
även bestämmelserna i 1961/1972 års akt 
eller 1978 års akt, och 

ii) på samtliga växtsläkten och växtarter 
senast vid utgången av en period av fem år 
efter denna dag. 

2. [Nya unionsmedlemmar] Varje får
dragsslutande part som inte är bunden av 
1961/1972 års akt eller 1978 års akt skall 
tillämpa bestämmelserna i denna konven
tion, 

i) på minst 15 växtsläkten eller växtarter 
från den dag den blir bunden av denna kon
vention, och 

ii) på samtliga växtsläkten och växtarter 
senast vid utgången av en period av tio år 
efter denna dag 

Artike14 

Nationell behandling 

l. [Behandling] Utan att det påverkar till
lämpningen av de rättigheter som anges i 
denna konvention skall medborgare i en 
fårdragsslutande part och fYsiska eller juri
diska personer, som har sitt hemvist eller 
säte inom en fårdragsslutande parts territo
rium, i fråga om beviljande och skydd av 
förädlarrätten inom varje annan fårdrags
slutande parts territorium, åtnjuta samma 
behandling som denna fårdragsslutande 
parts lagar ger eller i framtiden kommer att 
ge sina egna medborgare, under fårutsätt
ning att dessa medborgare, fYsiska eller ju
ridiska personer uppfYller de villkor och 
formaliteter som fåreskrivs får denna andra 
fårdragsslutande parts egna medborgare. 

2. [Medborgare!] Vid tillämpningen av 
fåregående punkt avses med "medborgare" 
när den fårdragsslutande parten är en stat, 
denna stats medborgare och, när den får
dragsslutande parten är en mellanstatlig or
ganisation, medborgare i de stater som är 
medlemmar i denna organisation. 

l' Acte de 1961/1972 ou par l' Acte de 1978 
applique les dispositions de la presente 
Convention, 

i) a la date a laquelle elle devient liee par 
la presente Convention, a tous les genres et 
especes vegetaux auxquels elle applique, a 
cette date, les dispositions de l' Acte de 
1961/1972 ou de l' Acte de 1978 et, 

ii) au plus tard a l' expiration d'un delaide 
cinq ans a compter de cette date, a tous les 
genres et especes vegetaux. 

2) [Nouveaux membres de l'Union] 
Chaque Partie contractante qui n'est pas 
liee par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte 
de 1978 applique les dispositions de la 
presente Convention, 

i) a la date a laquelle elle devient liee par 
la presente Convention, a au moins 15 
genres ou especes vegetaux et, 

ii) au plus tard a l' expiration d'un delaide 
l o ans a compter de cette date, a tous les 
genres et especes vegetaux. 

Article 4 

Traitement national 

l) [Traitement] Les nationaux d'une 
Partie contractante ainsi que les persannes 
physiques ayant leur darnieile sur le 
territoire de cette Partie contractante et les 
persannes morales ayant leur siege sur ledit 
territoire jouissent, sur le territoire de 
chacune des autres Parties contractantes, en 
ce qui concerne l' octroi et la protection des 
droits d'obtenteur, du traitement que les lois 
de cette autre Partie contractante accordent 
ou accorderont par la suite a ses nationaux, 
le tout sans prejudice des droits prevus par 
la presente Conventian et sous reserve de 
l'accomplissement par lesdits nationaux et 
lesdites persannes physiques ou morales 
des conditions et formalites imposees aux 
nationaux de ladite autre Partie contrac
tante. 

2) ["Nationaux"] Aux fins du paragraphe 
preeeclent on entend par "nationaux", 
lorsque la Partie contractante est un Etat, les 
nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie 
contractante est une organisation intergouv
ernementale, les nationaux de l'un 
quelconque de ses Etats membres. 
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KAPITEL III 

VILLKOR FÖR BEVILJANDE A V 
FÖRÄDLARRÄTT 

Artikel 5 

Villkor för skydd 

I. [Kriterier som skall uppfYllas] Föräd-
larrätt skall beviljas om sorten är 

i) ny, 
ii) särskiljbar 
iii) enhetlig, och 
iv) stabil. 
2. [Övriga villkor] Beviljandet av föräd

larrätt skall inte underställas ytterligare eller 
andra villkor, under förutsättning att sorten 
betecknas med en benämning i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 20, att sökan
den uppfYller de formaliteter som föreskrivs 
i den fördragsslutande partens lagstiftning 
hos vars myndighet ansökan har getts in, 
samt att han betalar de avgifter som krävs. 

Artikel 6 

Nyhet 

l. [Kriterier] Sorten skall anses vara ny 
om förökningsmaterial eller skördat materi
al av sorten den dag då ansökan om föräd
larrätt getts in inte har sålts eller på annat 
sätt tillhandahållits till andra av förädlaren 
eller med dennes samtycke för utnyttjande 
av sorten 

i) mer än ett år före denna dag inom den 
fördragsslutande parts territorium där ansö
kan getts in, 

ii) mer än fYra eller, beträffande träd eller 
vinstockar, mer än sex år före denna dag 
inom ett annat territorium än den fördrags
slutande parts territorium där ansökan getts 
in. 

2. [Sorter som nyligen framställts] Om en 
fördragsslutande part tillämpar denna kon
vention på ett växtsläkte eller en växtart på 

CHAPITRE III 

CONDITIONS DE L'OCTROI D'UN 
DROIT D'OBTENTEUR 

Article 5 

Conditions de la proleetian 

l) [Criteres a remplir] Le droit d'obtenteur 
est octroye lorsque la variete est 

i) nouvelle, 
ii) distincte, 
iii) homogene et 
iv) stable. 
2) [Autres conditions] L'octroi du droit 

d' obtenteur n e peut dependre de conditions 
supplementaires ou differentes de celles 
mentionnees ci-dessus, sous reserve que la 
variete soit designee par une denomination 
conformement aux dispositions de l' article 
20, que l'obtenteur ait satisfait aux 
formalites prevues par la legislatian de la 
Partie contractante aupres du service de 
laquelle la demande a ete deposee et qu'il 
ait paye les taxes dues. 

Article 6 

Nouveaute 

l) [Criteres] La variete est reputee 
nouvelle si, a la date de depöt de la 
demande de droit d'obtenteur, du materiel 
de reproductian ou de multiplication 
vegetative ou un produit de recolte de la 
variete n'a pas ete vendu ou remis a des 
tiers d'une autre maniere, par l'obtenteur ou 
avec son consentement, aux fins de 
l'exploitation de la variete 

i) sur le territoire de la Partie contractante 
aupres de laquelle la demande a ete 
deposee, depuis plus d'un an et 

ii) sur un territoire autre que celui de la 
Partie contractante aupres de laquelle la 
demande a ete deposee, depuis plus de 
quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la 
vigne, depuis plus de six ans. 

2) [Varietes de creation recente] Lors
qu' une Partie contractante applique la 
presente Convention a un genre vegetal 

15 
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vilken den tidigare inte tillämpade denna 
konvention eller en äldre akt, får den bedö
ma att en sort som nyligen framställts, som 
existerar vid tidpunkten för denna utvidg
ning av skyddet, uppfyller de krav på nyhet 
som anges i punkt l även om sådan försälj
ning eller tillhandahållande till andra som 
beskrivs i den punkten har ägt rum före de 
tidsgränser som anges. 

3. ['Territorium" i vissa fall] Vid tillämp
ningen av punkt l får alla de fördrags
slutande parter som är medlemmar i en och 
samma mellanstatliga organisation handla 
gemensamt, där organisationens förord
ningar kräver detta, för att likställa hand
lingar som har utförts på denna organisa
tions medlemsstaters territorium med hand
lingar som har utförts på deras egna territo
rier och skall, om så sker, underrätta gene
ralsekreteraren. 

Artikel 7 

Särskiljbarhet 

Sorten skall anses vara särskiljbar om den 
tydligt skiljer sig från varje annan sort vars 
existens är allmänt känd vid tidpunkten för 
ingivandet av ansökan. I detta avseende 
gäller att ingivande av en ansökan om 
beviljande av förädlarrätt eller om 
införande av en sort i en officiell sortlista i 
något land, skall anses göra sorten allmänt 
känd från och med ansökningsdagen, under 
förutsättning att ansökan leder till att 
förädlarrätt beviljas eller till att sorten 
införs i den officiella sortlistan. 

Artikel8 

Enhetlighet 

Sorten skall anses vara enhetlig, om den, 
bortsett från den variation som kan förvän
tas till följd av särskilda förhållanden vid 
dess förökning, är tillräckligt enhetlig be
träffande dess relevanta kännetecken. 

auquel ou une espece vegetale a laquelle il 
n'appliquait pas precedernment la presente 
Conventian ou un Acte anterieur, elle peut 
considerer qu'une variete de creation 
recente existant a la date de cette extension 
de la protection satisfait a la condition de 
nouveaute definie au paragraphe l) meme si 
la vente ou la remise a des tiers decrite dans 
ledit paragraphe a eu lieu avant les delais 
definis dans ledit paragraphe. 

3) ["Territoires" dans certains cas] Aux 
fins du paragraphe l), les Parties contrac
tantes qui sont des Etats membres d'une 
seule et meme organisation intergouverne
mentale peuvent, lorsque les regles de cette 
organisation le requierent, agir conjointe
ment pour assimiler les actes accomplis sur 
les territaires des Etats membres de cette 
organisation a des actes accomplis sur leur 
propre territoire; elles notifient, le cas 
echeant, cette assimilation au Secretaire 
general. 

Article 7 

Distinction 

La variete est reputee distincte si elle se 
distingue nettement de toute autre variete 
don t l' existence, a la date de depöt de la 
demande, est notoirement connue. En 
particulier, le depöt, dans tout pays, d'une 
demande d'octroi d'un droit d'obtenteur 
pour une autre variete ou d'inscription 
d'une autre variete sur un registre officiel 
de varietes est repute rendre cette autre 
variete notoirement connue a partir de la 
date de la demande, si celle-ci aboutit å 
l'octroi du droit d'obtenteur ou å 
l' inscription de cette autre variete sur le 
registre officiel de varietes, selon le cas. 

Article 8 

Homogeneile 

La variete est reputee homogene si elle est 
suffisamment uniforme dans ses caracteres 
pertinents, sous reserve de la variation 
previsible compte tenu des particularites de 
sa reproductian sexuee ou de sa multipli
catian vegetative. 
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Artikel9 

Stabilitet 

Sorten skall anses vara stabil, om dess re
levanta kännetecken förblir oförändrade ef
ter upprepad förökning eller, i fråga om en 
särskild förökningscykei, vid slutet av varje 
sådan cykel. 

KAPITEL IV 

ANSÖKAN OM FÖRÄDLARRÄTT 

Artikel 10 

Ingivande av ansökan 

l. [Plats för den första ansökan] Föräd
laren rar välja den fördragsslutande part till 
vars myndighet han önskar lämna in sin 
första ansökan om förädlarrätt 

2. [Tidpunkt för efterföljande ansök
ningar] Förädlaren får ansöka om beviljan
de av förädlarrätt hos andra fördragsslutan
de parters myndigheter utan att avvakta att 
förädlarrätt beviljas av myndigheten i den 
fördragsslutande part där den första ansö
kan lämnades in. 

3. [Oberoende skydd] Ingen fördrags
slutande part rar vägra att bevilja förädlar
rätt eller begränsa dess varaktighet på grund 
av att skydd för samma sort inte har sökts, 
har vägrats eller har upphört att gälla i en 
annan stat eller inom en mellanstatlig orga
nisation. 

Artikel I I 

Prioritetsrätten 

I. [Rätten; dess tidsfrist] En förädlare 
som i behörig ordning har gett in en ansö
kan om skydd av en sort till en av de för-

209397G 

Article 9 

Stabilite 

La variete est reputee stable si ses carac
teres pertinents restent inchanges a la suite 
de ses reproductians ou multiplications suc
cessives, ou, en cas de cycle particulier de 
reproductians ou de multiplications, a la fin 
de chaque cycle. 

CHAPITRE IV 

DEMANDE D'OCTROI DU DROIT 
D'OBTENTEUR 

Article 10 

Depot de demandes 

l) [Lieu de la premiere demande] 
L'obtenteur a la faculte de choisir la Partie 
contractante aupres du service de laquelle il 
desire deposer sa premiere demande de 
droit d'obtenteur. 

2) [Date des demandes subsequentes] 
L'obtenteur peut demander I'octroi d'un 
droit d'obtenteur aupres des services des 
autres Parties contractantes sans attendre 
qu'un droit d'obtenteur Iui ait ete delivre 
par le service de la Partie contractante qui a 
re~u la premiere demande. 

3) [Independance de la protection] 
Aucune Partie contractante ne peut refuser 
d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa 
duree au motif que la protection n'a pas ete 
demandee pour la meme variete, a ete 
refusee ou est expiree dans un autre Etat ou 
une autre organisation intergouvememen
tale. 

Article l I 

Droit de priorile 

l) [Le droit; sa duree] L'obtenteur qui a 
reguW:rement fait le depöt d'une demande 
de protection d'une variete aupres de l'une 

17 
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dragsslutande parterna ("forsta ansökan") 
skall ha rätt till prioritet under en tid av 12 
månader for att ge in ansökan om forädlar
rätt for samma sort till myndigheten i varje 
annan fordragsslutande part (den "efterfol
jande ansökan"). Denna frist skall räknas 
från den dag då den forsta ansökan lämna
des in. Ansökningsdagen skall inte räknas 
in i fristen. 

2. [Yrkande av rätten] För att få åtnjuta 
rätten till prioritet skall forädlaren i den ef
terfoljande ansökan yrka prioritet från den 
forsta ansökan. Den myndighet till vilken 
den efterfoljande ansökan har ingetts rar 
kräva att forädlaren, inom en period på 
minst tre månader från och med den dag då 
den efterfoljande ansökan lämnades in, 
skall inkomma med en kopia av de hand
lingar som tillhör den forsta ansökan, be
styrkt av den myndighet till vilken ansökan 
gavs in, samt prover eller andra bevis fOr att 
samma sort avses med båda ansökningarna. 

3. [Handlingar och material] Förädlaren 
skall ha en frist på två år efter utgången av 
prioritetstiden eller, om den forsta ansökan 
avslås eller återkallas, en skälig tid efter ett 
sådant avslag eller en sådan återkallelse av 
ansökan, for att tillhandahålla den myndig
het i den i fordragsslutande parten till 
vilken han har lämnat in den efterfaljan
de ansökan alla nödvändiga uppgifter och 
handlingar eller material som krävs for 
den prövning som avses i artikel 12 och 
enligt den fordragsslutande partens lagstift
ning. 

4. [Händelser som inträffar under fristen] 
Händelser som inträffar under den frist som 
fastställs i punkt l, t. ex. ingivande av en 
annan ansökan eller offentliggörande eller 
användning av den sort som är foremål for 
den forsta ansökan skall inte utgöra skäl for 
avslag av den efterf6ljande ansökan. Sådana 
händelser får inte heller ge upphov till nå
gon rätt for tredje man. 

des Parties contractantes ("premiere deman
de") jouit, pour effectuer le depöt d'une 
demande d'octroi d'un droit d'obtenteur 
pour la meme variete aupres du service 
d'une autre Partie contractante ("demande 
subsequente"), d'un droit de priorite pen
dant un delai de 12 mois. Ce delai est 
compte å partir de la date du depöt de la 
premiere demande. Le jour du depöt n'est 
pas compris dans ce delai. 

2) [Revendication du droit] Pour bene
ficier du droit de priorite, l' obtenteur doit, 
dans la demande subsequente, revendiquer 
la priorite de la premiere demande. Le 
service aupres duquel la demande subsequ
ente a ete deposee peut exiger du deman
deur qu'il fournisse, dans un delai qui ne 
peut etre inferieur å trois mois å compter de 
la date de depöt de la demande subsequente, 
une copie des documents qui constituent la 
premiere demande, certifiee conforme par 
le service aupres duquel elle aura ete 
deposee, ainsi que des echantillons ou toute 
autre preuve que la variete qui fait l'objet 
des deux demandes est la meme. 

3) [Documents et materiel] L'obtenteur 
beneficiera d'un delai de deux ans apres 
!'expiration du delai de priorite ou, lorsque 
la premiere demande est rejetee ou retiree, 
d'un delai approprie å compter du rejet ou 
du retrait pour fournir au service de la 
Partie contractante aupres duquel il a depo
se la demande subsequente, tout renseigne
ment, document ou materiel requis par les 
lois de cette Partie contractante en vue de 
l' examen prevu å l'article 12. 

4) [Evenements survenant durant le delai 
de priorite] Les evenements survenant dans 
le delai fixe au paragraphe l), tels que le 
depöt d'une autre demande, ou la 
publication ou l'utilisation de la variete qui 
fait l' objet de la premiere demande, n e 
constituent pas un motif de rejet de la 
demande subsequente. Ces evenements ne 
peuvent pas non plus faire naitre de droit de 
tiers. 
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Artikell2 Artide 12 

Prövning av ansökan Examen de la demande 

Varje beslut om beviljande av förädlarrätt 
skall föregås av en prövning av om villko
ren i artikel 5-9 är uppfyllda. Under pröv
ningens gång får myndigheten odla sorten 
eller utföra andra nödvändiga undersök
ningar, låta odla sorten eller utföra andra 
nödvändiga undersökningar eller ta hänsyn 
till resultaten av provodlingar eller andra 
forsök som redan har utförts. För pröv
ningen får myndigheten kräva att forädlaren 
skall tillhandahålla alla nödvändiga uppgif
ter, handlingar eller material. 

Artikel 13 

Provisoriskt skydd 

Varje fordragsslutande part skall vidta åt
gärder avsedda att skydda forädlarens in
tressen under tiden från det att ansökan om 
förädlarrätt ges in fram till dess att denna 
rätt beviljas. Dessa åtgärder skall ha den 
verkan att innehavaren av en förädlarrätt 
skall ha rätt till minst skälig ersättning från 
var och en som under denna tid vidtar åt
gärder som, när rätten väl har beviljats, krä
ver forädlarens tillstånd såsom föreskrivs i 
artikel 14. En fordragsslutande part får fö
reskriva att åtgärderna i fråga endast skall 
gälla personer som forädlaren har underrät
tat om ingivaodet av ansökan. 

KAPITEL V 

FÖRÄDLARENSRÄTTIGHETER 

Artikel 14 

Förädlarrättens orrifattning 

l. (Åtgärder som avser forökningsmateri
alet] a) Om inte annat följer av artiklarna 15 
och 16 skall följande åtgärder som avser 

La decision d'octroyer un droit d'obten
teur exige un examen de la conformite aux 
conditions prevues aux artides 5 å 9. Dans 
le cadre de cet examen, le service peut 
mettre la variete en culture ou effectuer les 
autres essais necessaires, faire effectuer la 
mise en culture ou les autres essais neces
saires, ou prendre en compte les resultats 
des essais en culture ou d'autres essais deja 
effectues. En vue de cet examen, le service 
peut exiger de l' obtenteur to ut renseigne
ment, document ou materiel necessaire. 

Artide 13 

Proteetian provisoire 

Chaque Partie contractante prend des 
mesures destinees å sauvegarder les interets 
de l'obtenteur pendant la periode comprise 
entre le depöt de la demande d'octroi d'un 
droit d'obtenteur ou sa publication et 
I'octroi du droit. Au minimum, ces mesures 
auront pour effet que le titulaire d'un droit 
d'obtenteur aura droit å une remuneration 
equitable pen;:ue aupres de celui qui, dans 
l'intervalle precite, a accompli des actes 
qui, apres l'octroi du droit, requierent 
l' autorisation de l' obtenteur conformement 
aux dispositions de l'artide 14. Une Partie 
contractante peut prevoir que lesdites 
mesures ne prendront effet qu'å l'egard des 
personnes auxquelles l' obtenteur aura 
notifie le depöt de la demande. 

CHAPITRE V 

LES DROITS DE L'OBTENTEUR 

Article 14 

Etendue du droit d'obtenteur 

l) [Actes å l'egard du materiel de repro
ductian ou de multiplication] a) Sous 
reserve des artides 15 et 16, l' autorisation 
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forökningsmaterial av den skyddade sorten 
kräva forädlarens tillstånd: 

i) Produktion eller reproduktion (forök
ning). 

ii) Behandling med avseende på forök
ning. 

iii) Utbjudande till forsäljning. 
iv) Försäljning eller annan form av salu-

foring. 
v) Export. 
vi) Import. 
vii) Lagring i syfte att utfara de åtgärder 

som avses i i-vi. 
b) Förädlaren kan göra sitt tillstånd bero

ende av villkor och begränsningar. 

2. [Åtgärder som avser skördat material] 
Om inte annat foljer av artiklarna 15 och 16 
skall de åtgärder under punkt l a i-vii som 
avser skördat material, inklusive hela växter 
och delar av växter, som erhållits genom 
användning av fårökningsmaterial av den 
skyddade sorten utan tillstånd kräva foräd
larens tillstånd, om inte forädlaren har haft 
en rimlig möjlighet att utöva sin rätt med 
avseende på forökningsmaterialet 

3. [Åtgärder som avser vissa produkter] 
Varje fordragsslutande part får, om inte an
nat foljer av artiklarna 15 och 16, foreskriva 
att de åtgärder under punkt l a i-vii som 
avser produkter som framställs direkt från 
skördat material av en skyddad sort som 
omfattas av bestämmelserna i punkt 2 ge
nom användning av det skördade materialet 
utan tillstånd, skall kräva forädlarens till
stånd, om forädlaren inte har haft en rimlig 
mö j tighet att utöva sin rätt med avseende på 
det skördade materialet. 

4. [Möjliga ytterligare åtgärder] Varje 
fordragsslutande part får foreskriva, om inte 
annat foljer av artiklarna 15 och 16, att and
ra åtgärder än dem som avses i punkt l a i
vii också skall kräva forädlarens tillstånd. 

de l' obtenteur est requise pour les actes 
suivants accomplis å l'egard du materiel de 
reproductian ou de multiplication de la 
variete protegee : 

i) la productian ou la reproduction, 

ii) le conditionnement aux fins de la 
reproductian ou de la multiplication, 

iii) l'offre å la vente, 
iv) la vente ou toute autre forme de 

commercialisation, 
v) l' exportation, 
vi) l'importation, 
vii) la detention å l'une des fins 

mentionnees aux points i) å vi) ci-dessus. 
b) L'obtenteur peut subordonner son 

autorisation å des conditions et å des 
limitations. 

2) [Actes å l'egard du produit de la 
recolte] Sous reserve des artides 15 et 16, 
l' autorisation de l' obtenteur est requise 
pour les actes mentionnes aux points i) å 
vii) du paragraphe l) a) accomplis å l'egard 
du produit de la recolte, y compris des 
plantes entieres et des parties de plantes, 
obtenu par utilisation non autorisee de 
materiel de reproductian ou de multiplica
tian de la variete protegee, å moins que 
l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer 
son droit en relation avec ledit materiel de 
reproductian ou de multiplication. 

3) [Actes å l'egard de certains produits] 
Chaque Partie contractante peut prevoir 
que, sous reserve des artides 15 et 16, 
l'autorisation de l'obtenteur est requise 
pour les actes mentionnes aux points i) å 
vii) du paragraphe l )a) accomplis å l'egard 
des produits fabriques directement å partir 
d'un produit de recolte de la variete 
protegee couvert par les dispositions du 
paragraphe 2) par utilisation non autorisee 
dudit produit de recolte, å moins que 
l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer 
son droit en relation avec ledit produit de 
recolte. 

4) [ Actes supplementaires eventuels] 
Chaque Partie contractante peut prevoir 
que, sous reserve des artides 15 et 16, 
l' autorisation de l' obtenteur est egalement 
requise pour des actes autres que ceux men
tionnes aux points i) å vii) du paragraphe 
l)a). 



RP 212/2000 rd 21 

5 .[Väsentligen avledda sorter och vissa 
andra sorter] a) Bestämmelserna i punkt 1-
4 skall även tillämpas med avseende på: 

i) sorter som är väsentligen avledda från 
den skyddade sorten, om inte denna sort i 
sig också är en väsentligen avledd sort, 

ii) sorter som inte är tydligt särskiljbara i 
förhållande till den skyddade sorten i enlig
het med artikel 7, och 

iii) sorter vilkas framställning kräver upp
repad användning av den skyddade sorten. 

b) Vid tillämpningen av a i skall en sort 
anses vara väsentligen avledd från en annan 
sort, i det följande kallad "den ursprungliga 
sorten", när 

i) den är väsentligen avledd från den ur
sprungliga sorten eller från en sort som ock
så är väsentligen avledd från den ursprung
liga sorten, samtidigt som den bibehåller ut
trycken av de väsentliga kännetecken som 
är ett resultat av den ursprungliga sortens 
genotyp eller kombination av genotyper, 

ii) den är tydligt särskiljbar i förhållande 
till den ursprungliga sorten, och 

iii) den, bortsett från skillnader som beror 
på avJedningsprocessen, överensstämmer 
med den ursprungliga sorten beträffande ut
tryck av de väsentliga kännetecken som är 
ett resultat av den ursprungliga sortens ge
notyp eller kombination av genotyper. 

c) Väsentligen avledda sorter kan erhållas 
t.ex. genom urval av en naturlig eller fram
kallad mutant, eller av en somaklonal vari
ant, urval av en avvikande individ från väx
ter av den ursprungliga sorten, återkorsning, 
eller förändring med användning av gen
teknik. 

Artikell5 

Undantag från förädlarrätten 

l. [Obligatoriska undantag] Förädlarrätten 
skall inte omfatta 

i) åtgärder av privat natur och för icke
kommersiella syften, 

ii) åtgärder som utförs i experimentsyfte, 

5) [Varietes derivees et certaines autres 
varietes] a) Les dispositions des 
paragraphes l) å 4) s'appliquent egalement 

i) aux varietes essentiellement derivees de 
la varietc protegee, lorsque celle-ci n'est 
pas elle-meme une varietc essentiellement 
derivee, 

ii) aux varietes qui ne se distinguent pas 
nettement de la varietc protegee 
conformement å l'artide 7 et 

iii) aux varietes dont la productian 
necessite l'emploi repete de la varietc 
protegee. 

b) Aux fins du sous-alinea a)i), une 
varietc est reputee essentiellement derivee 
d'une autre variete ("variete initiale") si 

i) elle est principalement derivee de la 
variete initiale, ou d'une varietc qui est elle
meme principalement derivee de la variete 
initiale, tout en conservant les expressions 
des caracteres esseutiels qui resultent du 
genotype ou de la combinaison de 
genotypes de la varietc initiale, 

ii) elle se distingue nettement de la varietc 
initiale et 

iii) sauf en ce qui concerne les differences 
resultant de la derivation, elle est conforrue 
å la varietc initiale dans l' expression des 
caracteres esseutiels qui resultent du 
genotype ou de la combinaison de 
genotypes de la variete initiale. 

c) Les varietes essentiellement derivees 
peuvent etre obtenues, par exemple, par 
selection d'un mutant naturel ou induit ou 
d'un variant somaclonal, selection d'un 
individu variant parmi les plantes de la 
variete initiale, retrocroisements ou 
transformation par genie genetique. 

Artide 15 

Exceptions au droit d'obtenteur 

l) [Exceptions obligataires] Le droit 
d'obtenteur ne s'etend pas 

i) aux actes accomplis dans un cadre prive 
å des fins non commerciales, 

ii) aux actes accomplis å titre 
experimental et 
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iii) åtgärder som utförs i syfte att förädla 
fram andra sorter och, utom då bestämmel
serna i artikel 14.5 gäller, de åtgärder som 
avses i artikel 14.1-14.4 i fråga om sådana 
andra sorter. 

2. [Icke-obligatoriskt undantag] Utan hin
der av vad som sägs i artikel 14 får varje 
fördragsslutande part inom rimliga gränser 
och utan åsidosättande av skyddet av för
ädlarens legitima intressen begränsa för
ädlarrätten i fråga om en sort för att tillåta 
jordbrukare att, för förökningsändamål på 
sin mark, använda den skördeprodukt som 
de har erhållit genom att på sin mark odla 
den skyddade sorten eller en sort som om
fattas av artikell4.5 a i eller 14.5 a ii. 

Artikell6 

Konsumtion av förädlarrätten 

l. [Konsumtion av rätten] Förädlarrätten 
skall inte omfatta åtgärder i fråga om mate
rial av den skyddade sorten eller av en sort 
som omfattas av bestämmelserna i artikel 
14.5, som har sålts eller på annat sätt salu
förts av förädlaren eller med dennes sam
tycke inom den berörda fördragsslutande 
partens territorium, eller material som är 
avlett från detta material, om inte åtgär
derna 

i) innebär vidareförökning av sorten i frå
ga, eller 

ii) innebär export av material av sorten, 
som möjliggör förökning av sorten, till ett 
land som inte skyddar sorter av det växt
släkte eller den växtart som sorten tillhör, 
utom när det exporterade materialet är av
sett för slutlig konsumtion. 

2. [Innebörden av "material"] Vid tillämp
ningen av punkt l avser "material" med av
seende på en sort 

i) allt slags förökningsmaterial, 

ii) skördat material, inklusive hela växter 
och delar av växter, och 

iii) aux actes accomplis aux fins de la 
creation de nouvelles varietes ainsi que, å 
mains que les dispositions de l'artide 14.5) 
ne soient applicables, aux actes mentionnes 
å l'artide 14.1) å 4) accomplis avec de 
telles varietes. 

2) [Exception facultative] En derogation 
des dispositions de l'artide 14, chaque 
Partie contractante peut, dans des limites 
raisonnables et sous reserve de la 
sauvegarde des interets legitimes de 
l' obtenteur, restreindre le droit d' obtenteur 
å l'egard de toute variete afin de permertre 
aux agriculteurs d'utiliser å des fins de 
reproductian ou de multiplication, sur leur 
propre exp1oitation, le produit de la recolte 
qu'i1s ont obtenu par la mise en culture, sur 
leur propre exp1oitation, de la variete 
protegee ou d'une variete visee a l'artide 
14.5)a)i) ou ii). 

Artide 16 

Epuisement du droit d 'obtenteur 

l) [Epuisement du droit] Le droit 
d'obtenteur ne s'etend pas aux actes 
concernant du materiel de sa variete ou 
d'une variete visee å l'artide 14.5) qui a ete 
vendu ou commercialise d'une autre 
maniere sur le territoire de la Partie 
contractante concernee par l' obtenteur ou 
avec son consentement, ou du materiel 
derive dudit materiel, å mains que ces actes 

i) impliquent une nouvelle reproductian 
ou mu1tiplication de la variete en cause ou 

ii) impliquent une exportation de materiel 
de la variete permertant de reproduire la 
variete vers un pays qui ne protege pas les 
varietes du genre vegetal ou de l'espece 
vegetale dant la variete fait partie, sauf si le 
materiel exporte est destine a la 
consommation. 

2) [Sens de "materiel"] Aux fins du 
paragraphe l), on entend par "materiel", en 
relation avec une variete, 

i) le materiel de reproductian ou de 
multiplication vegetative, sous quelque 
forme que ce soit, 

ii) le produit de la recolte, y campris les 
plantes entieres et les parties de plantes, et 
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iii) alla produkter som framställs direkt av 
det skördade materialet. 

3. ["Territorium " i vissa fall] Vid till
lämpningen av punkt l tar alla de fordrags
slutande parter som är medlemmar av en 
och samma mellanstatliga organisation 
handla gemensamt, där organisationens for
ordningar kräver detta, for att likställa 
handlingar som har utforts på denna organi
sations medlemmars territorium med hand
lingar som har utforts på deras egna territo
rier och skall, om så sker, underrätta gene
ralsekreteraren. 

Artikell7 

Begränsningar av utövandet av 
forädlarrätten 

l. [Allmänt intresse] Om inte annat ut
tryckligen foreskrivs i denna konvention, 
tar en fordragsslutande part inte begränsa 
det fria utövandet av forädlarrätten av andra 
hänsyn än allmänt intresse. 

2. [ Skälig ersättning] När en sådan be
gränsning innebär att tredje man tillåts utfö
ra en åtgärd som kräver förädlarens till
stånd, skall den berörda fördragsslutande 
parten vidta alla nödvändiga åtgärder for att 
säkerställa att förädlaren erhåller skälig er
sättning. 

Artikel 18 

Atgärder rörande reglering av handel 

Förädlarrätten skall vara oberoende av 
varje åtgärd som en fördragsslutande part 
vidtar för att inom sitt territorium reglera 
produktion, certifiering och saluforing av 
material av sorter eller import eller export 
av sådant material. Sådana åtgärder skall 
under inga omständigheter påverka tillämp
ningen av bestämmelserna i denna konven
tion. 

iii) tout produit fabrique directement å 
partir du produit de la recolte. 

3) ["Territoires" dans certains cas] Aux 
fins du paragraphe l), les Parties contrac
tantes qui sont des Etats membres d'une 
seule et meme organisation intergouveme
mentale peuvent, lorsque les regles de cette 
organisation le requierent, agir conjointe
ment pour assimiler les actes accomplis sur 
les territaires des Etats membres de cette 
organisation å des actes accomplis sur leur 
propre territoire; elles notifient, le cas eche
ant, cette assimilation au Secretaire general. 

Article 17 

Limitation de l'exercice du droit 
d'obtenteur 

l) [Interet public] Sauf disposition 
expresse prevue dans la presente 
Convention, aucune Partie contractante ne 
peut limiter le libre exercice d'un droit 
d'obtenteur autrement que pour des raisons 
d'interet public. 

2) [Remuneration equitable] Lorsqu'une 
telle limitation a pour effet de permettre å 
un tiers d'accomplir l'un quelconque des 
actes pour lesquels l'autorisation de 
l' obtenteur est requise, la Partie 
contractante interessee doit prendre toutes 
ruesures necessaires pour que l'obtenteur 
re(}:oive une remuneration equitable. 

Article 18 

Reglementation economique 

Le droit d'obtenteur est independant des 
ruesures adoptees par une Partie contrac
tante en vue de reglerneoter sur son 
territoire la production, le contröle et la 
commercialisation du materiel des varietes, 
ou l'importation et l'exportation de ce 
materiel. En tout etat de cause, ces ruesures 
n e devront pas porter atteinte å l' application 
des dispositions de la presente Convention. 
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Artikel 19 Article 19 

Förädlarrättens varaktighet Duree du droit d'obtenteur 

1. [Skyddstid] Förädlarrätten skall bevil
jas för en bestämd tid. 

2. [Minimiperiod] Denna period skall inte 
understiga 20 år räknat från den dag då för
ädlarrätten beviljas. För träd och vinstockar 
skall denna period inte understiga 25 år 
räknat från denna dag. 

KAPITEL VI 

SORTBENÄMNING 

Artikel20 

Sortbenämning 

1. [Beteckning av sorter med benäm
ningar; användning av benämningen] a) 
Sorten skall betecknas med en benämning 
som skall vara dess generiska beteckning. 

b) Varje fårdragsslutande part skall, om 
inte annat följer av punkt 4, tillse att inga 
rättigheter i fråga om den beteckning som 
har registrerats som sortbenämning hindrar 
den fria användningen av denna benämning 
i fårening med sorten, och detta även efter 
det att förädlarrätten har upphört att gälla. 

2. [Benämningens kännetecken] Benäm
ningen skall göra det möjligt att identifiera 
sorten. Den får inte bestå av enbart siffror, 
utom i fall där detta är allmänt tillämpad 
praxis får att beteckna sorter. Den får inte 
vara vilseledande eller ägnad att orsaka får
växling i fråga om sortens egenskaper, vär
de eller identitet eller i fråga om fårädlarens 
identitet. Den skall särskilt skilja sig från 
varje benämning som i någon av de får
dragsslutande partemas territorium beteck
nar en redan befintlig sort av samma eller 
en närbesläktad växtart. 

1) [Duree de la protection] Le droit 
d' obtenteur est accorde pour une duree 
definie. 

2) [Duree minimale] Cette duree n e peut 
etre inferieure å 20 annees, å compter de la 
date d'octroi du droit d'obtenteur. Pour les 
arbres et la vigne, cette duree ne peut etre 
inferieure å 25 annees, å compter de cette 
date. 

CHAPITRE VI 

DENOMINATION DE LA V ARIETE 

Article 20 

Denomination de la variete 

1) [Designation des varietes par des 
denominations; utilisation de la denomina
tion] a) La variete sera designee par une 
denomination destinee å etre sa designation 
generique. 

b) Chaque Partie contractante s'assure 
que, sous reserve du paragraphe 4), aucun 
droit relatif å la designation enregistree 
comme la denomination de la variete 
n'entrave la libre utilisation de la 
denomination en relation avec la variete, 
meme apres !'expiration du droit 
d'obtenteur. 

2) [Caracteristiques de la denomination] 
La denomination doit permettre d'identifier 
la variete. Elle ne peut se composer 
uniquement de chiffres sauf lorsque c'est 
une pratique etablie pour designer des 
varietes. Elle ne doit pas etre susceptible 
d'induire en erreur ou de preter å confusion 
sur les caracteristiques, la valeur ou 
l'identite de la variete ou sur l'identite de 
l'obtenteur. Elle doit notamment etre 
differente de toute denomination qui 
designe, sur le territoire de l'une 
quelconque des Parties contractantes, une 
variete preexistante de la meme espece 
vegetale ou d'une espece voisine. 
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3. [Registrering av benämningen] Uppgift 
om sortbenämningen skall av förädlaren ges 
in till myndigheten. Om det visar sig att be
nämningen inte uppfyller kraven i punkt 2, 
skall myndigheten vägra att registrera den 
och anmoda förädlaren att inom föreskriven 
tid föreslå en annan benämning. Benäm
ningen skall registreras av myndigheten 
samtidigt som förädlarrätten beviljas. 

4. [Tredje mans äldre rättigheter] Tredje 
mans äldre rättigheter skall inte påverkas. 
Om på grund av en äldre rättighet någon, 
som i enlighet med bestämmelserna i punkt 
7 är skyldig att använda en sortbenämning 
är förhindrad att göra detta, skall myndig
heten anmoda förädlaren att föreslå en an
nan sortbenämning. 

5. [En och samma benänming hos samtli
ga fördragsslutande parter] Om förädlarrätt 
söks i flera fördragsslutande parter, måste 
det ske under en och samma benämning. 
Myndigheten i varje fördragsslutande part 
skall registrera den benämning som har 
uppgetts, såvida myndigheten inte finner att 
benämningen är olämplig inom dess territo
rium. I sådant fall tar myndigheten anmoda 
förädlaren att föreslå en annan benämning. 

6. [Information mellan myndigheterna i 
fördragsslutande parter] Den fördragsslu
tande partens myndighet skall tillse att 
myndigheterna i samtliga andra fördragsslu
tande parter hålls underrättade om sortbe
nämningar, särskilt vad gäller inlämnande, 
registrering och upphävande av benämning
ar. Varje myndighet får översända eventuel
la invändningar mot registrering av en sort
benämning till den myndighet som lämnade 
underrättelse om benämningen. 

7. [Skyldighet att använda benämningen] 
Den som inom en av de fördragsslutande 
partemas territorium utbjuder till försälj
ning eller saluför förökningsmaterial av en 
sort som är skyddad inom detta territorium 
är skyldig att använda sortbenämningen, 
och detta gäller även efter det att förädlar
rätten i fråga om den sorten har upphört att 
gälla såvida inte äldre rättigheter utgör hin-

2093970 

3) [Enregistrement de la denomination] 
La denomination de la variete est proposee 
par l'obtenteur aupn!s du service. S'il est 
avere que cette denomination ne repond pas 
aux exigences du paragraphe 2), le service 
refuse de l' enregistrer et exige que 
l'obtenteur propose, dans un delai prescrit, 
une autre denomination. La denomination 
est enregistree par celui-ci en meme temps 
qu'est octroye le droit d'obtenteur. 

4) [Droits anterieurs des tiers] Il n'est pas 
porte atteinte aux droits anterieurs des tiers. 
Si, en vertu d'un droit anterieur, l'utilisation 
de la denomination d'une variete est 
interdite å une personne qui, conformement 
aux dispositions du paragraphe 7), est 
obligee de l'utiliser, le service exige que 
l' obtenteur propose une autre denomination 
pour la variete. 

5) [Meme denomination dans toutes les 
Parties contractantes] U n e vari et e n e peut 
faire l'objet de demandes d'octroi d'un 
droit d'obtenteur aupres des Parties contrac
tantes que sous la meme denomination. Le 
service de chaque Partie contractante est 
tenu d'enregistrer la denomination ainsi 
proposee, å moins qu'il ne constate la non
convenance de cette denomination sur le 
territoire de cette Partie contractante. Dans 
ce cas, il exige que l' obtenteur propose une 
autre denomination. 

6) [Information mutuelle des services des 
Parties contractantes] Le service d'une 
Partie contractante doit assurer la commu
nication aux services des autres Parties 
contractantes des informations relatives aux 
denominations varietales, notamment de la 
proposition, de l'enregistrement et de la 
radiation de denominations. Tout service 
peut transmettre ses observations eventu
elles sur l' enregistrement d' une denomina
tion au service qui a communique cette 
denomination. 

7) [Obligation d'utiliser la denomination] 
Celui qui, sur le territoire de !'une des 
Parties contractantes, procede å la mise en 
vente ou å la commercialisation du materiel 
de reproduction ou de multiplication 
vegetative d'une variete protegee sur ledit 
territoire est tenu d'utiliser la denomination 
de cette variete, meme apres l' expiration du 
droit d'obtenteur relatif a cette variete, pour 
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der mot sådan användning i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 4. 

8. [Beteckningar som används tillsam
mans med benämningar] När en sort ut
bjuds till försäljning eller saluförs får till 
den registrerade sortbenämningen fogas ett 
varumärke, ett firmanamn eller en liknande 
beteckning. Om en sådan beteckning har 
tillfogats måste emellertid sortbenämningen 
vara lätt urskiljbar. 

KAPITEL VII 

OGILTIGFÖRKLARANDE OCH 
UPPHÄVANDE AV FÖRÄDLARRÄT

TEN 

Artikel21 

Ogiltigförklarande av förädlarrätten 

l. [Grunder för ogiltigförklaring] Varje 
fördragsslutande part skall ogiltigförklara 
en förädlarrätt som den har beviljat, om det 
fastställs att 

i) de villkor som anges i artiklarna 6 eller 
7 inte var uppfYllda vid tidpunkten för be
viljande av förädlarrätten, 

ii) i fall när beviljandet av förädlarrätten 
huvudsakligen grundade sig på uppgifter 
och handlingar som tillhandahållits av för
ädlaren, de villkor som anges i artiklarna 8 
eller 9 inte var uppfYllda vid tidpunkten för 
beviljandet av förädlarrätten, 

iii) förädlarrätten har beviljats en person 
som inte är berättigad till den, om den inte 
överförs till den person som är berättigad 
till den. 

2. [Uteslutande på andra grunder] Föräd
larrätten får inte förklaras ogiltig på andra 
grunder än dem som anges i punkt l. 

autant que, conformement aux dispositions 
du paragraphe 4), des droits anterieurs ne 
s'opposent pas a cette utilisation. 

8) [Indications utilisees en association 
avec des denominations] Lorsqu'une varietc 
est offerte a la vente ou commercialisee, il 
est permis d'associer une marque de fabri
que ou de commerce, un nom commercial 
ou une indication similaire, a la denomina
tion varietale enregistree. Si une telle indi
cation est ainsi associee, la denomination 
doit neanmoins etre facilement reconnais
sable. 

CHAPITRE VII 

NULLITE ET DECHEANCE DU 
DROIT D'OBTENTEUR 

Article 21 

Nu/lite du droit d'obtenteur 

l) [Motifs de nullite] Chaque Partie con
tractante declare nul un droit d'obtenteur 
qu'elle a octroye s'il est avere 

i) que les conditions fixees aux articles 6 
et 7 n'etaient pas effectivement remplies 
!ors de l'octroi du droit d'obtenteur, 

ii) que, lorsque l'octroi du droit d'obten
teur a ete essentiellement fonde sur les 
renseignements et documents fournis par 
l' obtenteur, les conditions fixees aux artic
les 8 et 9 n'etaient pas effectivement rem
plies lors de l'octroi du droit d'obtenteur, 
ou 

iii) que le droit d'obtenteur a ete octroye a 
une personne qui n'y avait pas droit, a 
moins qu'il ne soit transfere a la personne 
qui y a droit. 

2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun 
droit d'obtenteur ne peut etre annule pour 
d'autres motifs que ceux mentionnes au 
paragraphe l). 
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Artikel 22 Article 22 

Upphävande av förädlarrätten Decheance de l 'obtenteur 

l. [Orsaker till upphävande] a) Varje for
dragsslutande part får upphäva en forädlar
rätt som den har beviljat, om det fastställs 
att de villkor som fastställs i artiklarna 8 el
ler 9 inte längre är uppfyllda. 

b) Varje fordragsslutande part .får vidare 
upphäva en forädlarrätt som den har bevil
jat, om forädlaren inte inom foreskriven tid 
och efter uppmaning 

i) tillhandahåller myndigheten de upP,gif
ter och handlingar och det material som an
ses nödvändiga for att kontrollera att sorten 
vidmakthålls, 

ii) betalar de avgifter som i forekomman
de fall krävs for att hans rätt skall bestå, el
ler 

iii) foreslår, om benämningen for sorten 
hävs efter beviljandet av rätten, en annan 
lämplig benämning. 

2. [Uteslutande av andra orsaker] Föräd
larrätten får inte upphävas av andra orsaker 
än dem som anges i punkt l 

KAPITEL VIII 

UNIONEN 

Artikel23 

Medlemmar 

De fordragsslutande parterna skall vara 
medlemmar i unionen. 

Artikel24 

Rättslig ställning och säte 

l. [Juridisk person] Unionen är en juri
disk person. 

2. [Rättskapacitet] Unionen åtnjuter på 
varje fördragsslutande parts territorium och 
i enlighet med de lagar som är tillämpliga i 
detta territorium erforderlig rättskapacitet 

l) [Motifs de decheance] a) Chaque Partie 
contractante peut dechoir l'obtenteur du 
droit qu'elle lui a octroye s'il est avere que 
les conditions fixees aux articles 8 et 9 ne 
sont plus effectivement remplies. 

b) En outre, chaque Partie contractante 
peut dechoir l'obtenteur du droit qu'elle lui 
a octroye si, dans un delai prescrit et apres 
mise en demeure, 

i) l' obtenteur ne presente pas au service 
les renseignements, documents ou materiel 
juges necessaires au contröle du maintien 
de la variete, 

ii) l'obtenteur n'a pas acquitte les taxes 
dues, le cas echeant, pour le maintien en 
vigueur de son droit, ou 

iii) l' obtenteur n e propose pas, en cas de 
radiation de la denomination de la variete 
apres l' octroi du droit, une autre 
denomination qui convienne. 

2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun 
obtenteur ne peut etre dechu de son droit 
pour d'autres motifs que ceux mentionnes 
au paragraphe l). 

CHAPITRE VIII 

L' UNION 

Article 23 

Membres 

Les Parties contractantes sont membres de 
I'Union. 

Article 24 

Statut juridique et sie ge 

l) [Personnalite juridique] L'Union a la 
persannalite juridique. 

2) [Capacite juridique] L'Union jouit, sur 
le territoire de chaque Partie contractante, 
conformement aux lois applicables sur ledit 
territoire, de la capacite juridique necessaire 
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för att unionens ändamål skall kunna upp
fyllas och för att dess uppgifter skall kunna 
utföras. 

3. [Säte] Unionens och dess permanenta 
organs .. säte ligger i Geneve. 

4. [Overenskommelse om huvudkontor] 
Unionen har en överenskommelse om säte 
med Schweiziska Edsförbundet. 

Artikel25 

Organ 

Unionens permanenta organ är rådet och 
unionens byrå. 

Artikel26 

Rådet 

l. [Sammansättning] Rådet skall bestå av 
företrädare för unionsmedlemmarna. Varje 
unionsmedlem skall utse en företrädare till 
rådet och en ersättare. Företrädarna eller er
sättarna får åtföljas av assistenter eller råd
givare. 

2. [Tjänstemän] Rådet skall bland sina 
medlemmar välja en ordförande och en 
förste vice ordförande. Det får välja ytterli
gare vice ordförande. Vid förfall för ordfö
randen ersätts denne av förste vice ordfö
randen. Uppdrag som ordförande avser en 
tid av tre år. 

3. [Sammanträden J Rådet skall samman
träda på ordförandens kallelse. Det skall 
hålla ordinarie sammanträde en gång om 
året. Dessutom får ordföranden samman
kalla rådet på eget initiativ; han skall sam
mankalla rådet inom tre månader när minst 
en tredjedel av unionsmedlemmarna har 
gjort framställning härom. 

4. [Observatörer] Stater som inte är med
lemmar i unionen får bjudas in att delta i 
rådets sammanträden som observatörer. Till 
dessa sammanträden får också andra obser
vatörer eller sakkunniga bjudas in. 

5. [Uppgifter] Rådets uppgifter skall vara 
att: 

i) undersöka lämpliga åtgärder för att 
skydda unionens intressen och främja dess 
utveckling, 

pour atteindre son but et exercer ses 
fonctions. 

3) [Siege] Le siege de l'Union et de ses 
organes permanents est a Geneve. 

4) [Accord de siege] L'Union a un accord 
de siege avec la Confederation suisse. 

Artide 25 

Organ e s 

Les organes permanents de l'Union sont 
le Conseil et le Bureau de l'Union. 

Artide 26 

Le Conseil 

l) [Composition] Le Conseil est compose 
des representants des membres de l'Union. 
Chaque membre de l'Union nomme un 
representant au Conseil et un suppleant. Les 
representants ou suppleants peuvent etre 
accompagnes d'adjoints ou de conseillers. 

2) [President et vice-presidents] Le 
Conseil elit parmi ses membres un 
President et un premier Vice-president. Il 
peut elire d'autres vice-presidents. Le 
premier Vice-president remplace de droit le 
President en cas d'empechement. La duree 
du mandat du President est de trois ans. 

3) [Sessions] Le Conseil se reunit sur 
convocation de son president. Il tient une 
session ordinaire une fois par an. En outre, 
le President peut reunir le Conseil a son 
initiative; il doit le reunir dans un delai de 
trois mois quand un tiers au moins des 
membres de l'Union en a fait la demande. 

4) [Observateurs] Les Etats non membres 
de l'Union peuvent etre invites aux 
reunions du Conseil a titrc d'observateurs. 
A ces reunions peuvent egalement etre 
invites d'autres observateurs, ainsi que des 
experts. 

5) [Missions du Conseil] Les missions du 
Conseil sont les suivantes : 

i) etudier les mesures propres a assurer la 
sauvegarde et a favoriser le developpement 
de l'Union; 
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ii) fastställa sin arbetsordning, 
iii) utse en generalsekreterare och, om rå

det anser det vara nödvändigt, en vice gene
ralsekreterare samt bestämma deras anställ
ningsvillkor, 

iv) granska årsberättelsen över unionens 
verksamhet och fastställa programmet för 
unionens framtida arbete, 

v) ge generalsekreteraren alla nödvändiga 
instruktioner för att unionens uppgifter skall 
kunna fullgöras, 

vi) fastställa unionens administrativa och 
finansiella reglemente, 

vii) granska och godkänna unionens bud
get och fastställa bidrag för varje unions
medlem, 

viii) granska och godkänna de räken
skaper som läggs fram av generalsekretera
ren, 

ix) fastställa tid och plats för de konferen
ser som avses i artikel 38 och vidta nödvän
diga åtgärder för att förbereda dessa, 

x) i övrigt fatta alla de beslut som behövs 
för att säkerställa ett ändamålsenligt ut
övande av unionens verksamhet. 

6. (Röstning] a) Varje unionsmedlem som 
är en stat skall ha en röst i rådet. 

b) En fördragsslutande part som är en 
mellanstatlig organisation får, i frågor där 
den har behörighet, utöva sina medlemssta
ters rösträtt då dessa är medlemmar i unio
nen. En sådan mellanstatlig organisation rar 
inte utöva sina medlemsstaters rösträtt om 
dess medlemsstater själva utövar sin röst
rätt, ej heller tvärtom. 

7. [M~oritet] Rådets beslut skall fattas 
med enkel majoritet av de avgivna rösterna; 
för beslut enligt punktema 5 ii, 5 vi och 5 
vii och enligt artiklarna 28.3, 29.5 b och 
3 8. I krävs dock tre fjärdedels majoritet av 
de avgivna rösterna. Nedlagda röster skall 
anses som icke avgivna. 

Artikel27 

Unionens byrå 

l. [Unionens byrås uppgifter och ledning] 
Unionens byrå skall fullgöra alla uppdrag 

ii) etablir son reglement interieur; 
iii) nommer le Secretaire general et, s'il 

l'estime necessaire, Ull Secretaire general 
adjoint; fixer les conditions de Ieur 
engagement; 

iv) examiner le rapport annuel d'activite 
de !'Union et etablir le programrue des 
travaux futurs dc celle-ci; 

v) donner au Secretaire general toutes 
directives necessaires å l'accomplissement 
des täches de !'Union; 

vi) etablir le reglement administratif et 
financier de !'Union; 

vii) examiner et approuver le budget de 
!'Union et fixer la contribution de chaque 
membre de !'Union; 

viii) examiner et approuver les comptes 
presentes par le Secretaire general; 

ix) fixer la date et le lieu des conferences 
prevues par l'artide 38, et prendre les 
ruesures necessaires å leur preparation; et 

x) d'une maniere generale, prendre toutes 
decisions en vue du bon fonetiennement de 
!'Union. 

6) [Nombre de voix] a) Chaque membre 
de !'Union qui est un Etat dispose d'une 
voix au Conseil. 

b) To ute Partie contractante qui est une 
organisation intergouvernementale peut, sur 
des questions de sa competence, exercer les 
droits de vote de ses Etats membres qui sont 
membres de !'Union. Une telle organisation 
intergouvemementale ne peut exercer les 
droits de vote de ses Etats membres si ses 
Etats membres exercent leur droit de vote, 
et vice versa. 

7) [Majorites] Toute decision du Conseil 
est prise å la m~orite simple des suffrages 
exprimes; toutefois, toute decision du 
Conseil en vertu des paragraphes 5)ii), vi) 
et vii) et en vertu des artides 28.3), 29.5)b) 
et 38.1) est prise å la majorite des trois 
quarts des suffrages exprimes. L'abstention 
n'est pas consideree comme vote. 

Article 27 

Le Bureau de l 'Union 

l) [Missions et direction du Bureau] Le 
Bureau de !'Union execute toutes les 
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och åligganden som rådet har anförtrott 
den. Byrån skall ledas av generalsekre
teraren. 

2. [Generalsekreterarens åligganden] Ge
neralsekreteraren skall vara ansvarig inför 
rådet; han skall tillse att rådets beslut verk
ställs. Han skall lägga fram budgeten för 
rådets godkännande och svara för att den 
genomfors. Han skall inför rådet redovisa 
for sin förvaltning och for unionens verk
samhet och finansiella ställning. 

3. [Personal] Om inte annat följer av be
stämmelserna i artikel 26.5 iii skall villko
ren for utnämning och anställning av den 
personal som är nödvändig for unionens by
rås verksamhet anges i det administrativa 
och finansiella reglementet. 

Artikel28 

Språk 

l. [Språk som används av byrån] Unio
nens byrå skall använda engelska, franska, 
tyska och spanska språken när den fullgör 
sina uppgifter. 

2. [Språk som används vid vissa samman
träden] Rådets sammanträden och revi
sionskonferenserna skall hållas på dessa 
fyra språk. 

3. [Ytterligare språk] Rådet får, om så be
hövs, bestämma att ytterligare språk skall 
användas. 

Artikel29 

Finanser 

l. [Inkomster] Unionens utgifter skall 
täckas 

i) av unionsstatemas årliga bidrag, 

ii) av ersättningar for utförda tjänster, 

iii) av andra inkomster. 
2. [Bidrag: enheter] a) Varje unionsstats 

andel av det sammanlagda beloppet av årli
ga bidrag skall bestämmas på grundval av 
det sammanlagda utgiftsbelopp som skall 
täckas med bidrag från unionsstatema och 
det antal bidragsenheter som gäller for den 

misstons qui lui sont confiees par le 
Conseil. Il est dirige par le Secretaire 
general. 

2) [Missions du Secretaire general] Le 
Secretaire general est responsable devant le 
Conseil; il assure l'execution des decisions 
du Conseil. Il soumet le budget a l' approba
tion du Conseil et en assure l'execution. Il 
lui presente des rapports sur sa gestion et 
sur les activites et la situation financiere de 
!'Union. 

3) [Personnel] Sous reserve des disposi
tions de l'artide 26.5)iii), les conditions de 
nomination et d'emploi des membres du 
personnel necessaire au bon fonctionnement 
du Bureau de !'Union sont fixees par le 
reglement administratif et financier. 

Article 28 

Langues 

l) [Langues du Bureau] Les langues 
fran~aise, allemande, anglaise et espagnole 
sont utilisees par le Bureau de !'Union dans 
l'accomplissement de ses missions. 

2) [Langues dans certaines reunions] Les 
reunions du Conseil ainsi que les 
conferences de revision se tiennent en ces 
quatre langues. 

3) [Autres langues] Le Conseil peut 
decider que d'autres langues seront 
utilisees. 

Article 29 

Finances 

l) [Recettes] Les depenses de )'Union 
sont couvertes 

i) par les contributions annuelles des Etats 
membres de !'Union, 

ii) par la remuneration des prestations de 
services, 

iii) par des recettes diverses. 
2) [Contributions : unites] a) La part de 

chaque Etat membre de l'Union dans le 
montant total des contributions annuelles 
est determinee par reference au montant 
total des depenses a couvrir a l' aide des 
contributions des Etats membres de l 'Union 
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staten enligt punkt 3. Denna andel skall be
räknas i enlighet med punkt 4. 

b) Antalet bidragsenheter skall uttryckas i 
hela enheter eller i delar av enheter, varvid 
ingen del dock rar vara mindre än en femte
del. 

3. [Bidrag: varje medlems andel] a) Det 
antal bidragsenheter som skall gälla för en 
unionsmedlem som är part i 1961/1972 års 
akt eller 1978 års akt den dag den blir bun
den av denna konvention skall vara det
samma som det antal som gällde för den 
omedelbart före denna dag. 

b) Övriga unionsstater skall vid sin an
slutning till unionen ange i en förklaring till 
generalsekreteraren det antal bidragsenheter 
som skall gälla för den staten. 

c) En unionsstat rar när som helst i en 
förklaring till generalsekreteraren ange ett 
antal bidragsenheter som skiljer sig från det 
som gäller för den staten enligt a eller b. 
A v ges förklaringen under de första sex må
naderna av ett kalenderår skall den träda i 
kraft vid början av följande kalenderår; i 
annat fall skall den träda i kraft vid början 
av det andra kalenderåret efter det år under 
vilket förklaringen gjordes. 

4. [Bidrag: beräkning av andelar] a) För 
varje budgetperiod erhålls det belopp som 
motsvarar en bidragsenhet genom att dela 
det sammanlagda utgiftsbelopp som skall 
täckas under denna period med bidrag från 
unionsstaterna med det sammanlagda anta
let enheter som gäller för dessa unionssta
ter. 

b) Varje unionsstats bidragsbelopp erhålls 
genom att multiplicera det belopp som mot
svarar en bidragsenhet med det antal bi
dragsenheter som gäller för den unions
staten. 

5. [Försenad betalning av bidrag] a) En 
unionsstat som inte i rätt tid har betalat sitt 
bidrag f'ar inte utöva sin rösträtt i rådet, om 
det försenade beloppet motsvarar eller 
överstiger det bidragsbelopp som den staten 
är skyldig att betala för det närmast föregå-

et au nombre d'unites de contribution qui 
lui est applicable aux termes du paragraphe 
3). Ladite part est calculee conformement 
au paragraphe 4 ). 

b) Le nombre des unites de contribution 
est exprime en nombres entiers ou en 
fractions d'unite, aucune fraction ne 
pouvant etre inferieure å Ull cinquieme. 

3) [Contributions : part de chaque 
membre] a) Le nombre d'unites de 
contribution applicable å tout membre de 
l'Union qui est partie å l' Acte de 1961/1972 
ou å l' Acte de 1978 å la date å laquelle il 
devient lie par la presente Conventian est le 
meme que celui qui lui etait applicable 
immediatement avant ladite date. 

b) Tout Etat membre de !'Union indique 
au moment de son accession å l'Union, 
dans une declaration adressee au Secretaire 
general, le nombre d'unites de contribution 
qui lui est applicable. 

c) Tout Etat membre de l'Union peut, å 
tout moment, indiquer, dans une declaration 
adressee au Secretaire general, un nombre 
d'unites de contribution different de celui 
qui Iui est applicable en vertu des alineas a) 
ou b) ci-dessus. Si e lie est faite pendant les 
six premiers mois d'une annee civile, cette 
d edaration prend effet au debut de l' annee 
civile suivante; dans le cas contraire, elle 
prend effet au debut de la deuxieme annee 
civile qui suit l'annee au cours de laquelle 
elle est faite. 

4) [Contributions : calcul des parts] a) 
Pour chaque exercice budgetaire, le 
montant d'une unite de contribution est egal 
au montant total des depenses å couvrir 
pendant cet exercice å l'aide des 
contributions des Etats membres de l'Union 
divise par le nombre total d'unites 
applicable å ces Etats membres. 

b) Le montant de la contribution de 
chaque Etat membre de !'Union est egal au 
montant d'une unite de contribution 
multiplie par le nombre d'unites applicable 
å cet Etat membre. 

5) [Arrieres de contributions] a) Un Etat 
membre de I'Union en retard dans le 
paiement de ses contributions ne peut - sous 
reserve des dispositions de l'alinea b) -
exercer son droit de vote au Conseil si le 
montant de son arriere est egal ou superieur 
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ende hela året, om inte annat foljer av vad 
som sägs i b. Indragningen av rösträtten be
friar inte denna unionsstat från dess forplik
telser enligt konventionen och berövar den 
inte några andra rättigheter enligt konven
tionen. 

b) Rådet får medge att en sådan unionsstat 
behåller rösträtten så länge rådet anser att 
dröjsmålet beror på utomordentliga och 
oundvikliga omständigheter. 

6. [Revision] Revision av unionens räken
skaper skall utfåras av en av unionsstatema 
i enlighet med vad som sägs i det admini
strativa och finansiella reglementet. Denna 
stat skall efter eget samtycke utses av rådet. 

7. [Bidrag från mellanstatliga organi
sationer] En fordragsslutande part som är en 
mellanstatlig organisation skall inte vara 
skyldig att betala bidrag. Om den ändå väl
jer att betala bidrag, skall bestämmelserna i 
punkt 1-4 därvid tillämpas. 

KAPITEL IX 

INFÖRLIVANDE A V KONVEN
TIONEN; ANDRA ÖVERENS

KOMMELSER 

Artikel30 

Införlivande av konventionen 

l. [Inforlivandeåtgärder] Varje fordrags
slutande part skall vidta alla nödvändiga åt
gärder for tillämpningen av denna konven
tion; den skall särskilt 

i) tillse att det finns lämpliga rättsliga 
medel som gör det möjligt att effektivt häv
da forädlamas rättigheter; 

ii) upprätthålla en myndighet med uppgift 
att bevilja forädlarrätter eller överlämna 
denna uppgift till en myndighet som upp
rätthålls av en annan fordragsslutande part; 

iii) säkerställa att allmänheten informeras 
genom regelbundet offentliggörande av in
formation rörande 

a celui de la contribution dont il est 
redevable pour la demiere annee complete 
ecoulee. La suspension du droit de vote ne 
libere pas cet Etat membre de ses 
obligations et ne le prive pas des autres 
droits decoulant de la presente Convention. 

b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat 
membre de l'Union a conserver l'exercice 
de son droit de vote aussi longtemps qu'il 
estime que le retard resulte de circonstances 
exceptionnelles et inevitables. 

6) [Verification des comptes] La 
verification des comptes de l'Union est 
assuree, selon les modalites prevues dans le 
reglement administratif et financier, par un 
Etat membre de l'Union. Cet Etat membre 
est, avec son consentement, designe par le 
Conseil. 

7) [Contributions des organisations inter
gouvemementales] Toute Partie contrac
tante qui est une organisation intergouve
mementale est exemptee du paiement de 
contributions. Si, neanmoins, elle decide de 
payer des contributions, les dispositions des 
paragraphes l) a 4) seront applicables par 
analogi e. 

CHAPITRE IX 

APPLICATION DE LA 
CONVENTION;AUTRESACCORDS 

Artide 30 

Application de la Conventian 

1) [Mesures d'application] Chaque Partie 
contractante prend toutes ruesures 
necessaires pour l' application de la presente 
Conventian et, notamment : 

i) prevoit les recours Iegaux appropries 
permertant de defendre efficacement les 
droits d' obtenteur; 

ii) etablit un service charge d'octroyer des 
droits d'obtenteur ou charge le service 
etabli par une autre Partie contractante 
d'octroyer detels droits; 

iii) assure Finformation du public par la 
publication periodique de renseignements 
sur 
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- ansökningar om och beviljande av för
ädlarrätter, och 

- föreslagna och godkända benämningar. 

2. [Överensstämmelse med lagar] Det är 
underförstått att varje stat eller mellanstatlig 
organisation, när den deponerar sitt instru
ment rörande ratifikation, antagande, god
kännande eller anslutning, skall vara i stånd 
att i enlighet med sin lagstiftning genomfö
ra denna konventions bestämmelser. 

Artikel31 

F ör hållandet mellan fördragsslutande par
ter och stater bundna av tidigare akter 

l. [Förhållandet mellan stater som är 
bundna av denna konvention] Mellan uni
onsstater, som är bundna både av denna 
konvention och tidigare akter av konventio
nen, skall endast denna konvention vara till
lämplig. 

2. [Möjligt förhållande med stater som 
inte är bundna av denna konvention] En 
unionsstat som inte är bunden av denna 
konvention får genom meddelande till ge
neralsekreteraren förklara att den kommer 
att tillämpa den senaste akten som den är 
bunden av i förhållande till varje medlem 
av unionen som är bunden endast av denna 
konvention. Efter utgången av en frist på en 
månad från dagen för detta meddelande och 
till dess att den unionsstat som avger för
klaringen blir bunden av denna konvention, 
skall denna unionsmedlem tillämpa den se
naste akten som den är bunden av i förhål
lande till varje unionsmedlem som endast är 
bunden av denna konvention, samtidigt som 
den senare staten skall tillämpa denna kon
vention i förhållande till den förra staten. 

Artike132 

Särskilda överenskommelser 

Unionsmedlemmarna förbehåller sig rät
ten att sinsemellan träffa särskilda överens-
209397G 

- les demandes de droits d'obtenteur et 
les droits d'obtenteur delivres, et 

les denaminations proposees et 
approuvees. 

2) [Conformite de la legislation] Il est 
entendu qu'au moment du depöt de son 
instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion, chaque Etat 
ou organisation intergouvernementale doit 
etre en mesure, conformement å sa 
legislation, de donner effet aux dispositions 
de la presente Convention. 

Article 31 

Relations entre les Parties contractantes et 
les Etats lies par des Actes anterieurs 

l) [Relations entre Etats lies par la 
presente Conventian] Seule la presente 
Conventian s'applique entre les Etats 
membres de !'Union qui sont lies å la fois 
par la presente Conventian et par un Acte 
anterieur de la Convention. 

2) [Possibilite de relations avec des Etats 
non lies par la presente Convention] Tout 
Etat membre de !'Union non lie par la 
presente Conventian peut declarer, par une 
notification adressee au Secretaire general, 
qu'il appliquera le dernier Acte de la 
Conventian par lequel il est lie dans ses 
relations avec tout membre de l'Union lie 
par la presente Conventian seulement. Des 
!'expiration d'un delai d'un mois å compter 
de la date de cette notification etjusqu'å ce 
que l'Etat membre de !'Union qui a fait la 
declaration devienne lie par la presente 
Convention, ledit membre de l'Union 
applique le dernier Acte par lequel il est lie 
dans ses relations avec chacun des membres 
de l'Union lies par la presente Conventian 
seulement, tandis que celui-ci applique la 
presente Conventian dans ses relations avec 
celui-lå. 

Article 32 

Arrangements partieutiers 

Les membres de l'Union se reservent le 
droit de conclure entre eux des arrange-
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kommelser för skydd av sorter i den mån 
dessa överenskommelser inte strider mot 
denna konvention. 

KAPITEL X 

SLUTBEST ÄMMELSER 

Artikel33 

Undertecknande 

Denna konvention är öppen för under
tecknande av varje stat som är medlem i 
unionen den dag konventionen antas. Den 
är öppen för undertecknande till och med 
den31mars 1992. 

Artikel34 

Ratifikation, antagande eller godkännande; 
anslutning 

l. [Stater och vissa mellanstatliga organi
sationer] a) En stat kan på det sätt som före
skrivs i denna artikel bli part i denna kon
vention. 

b) En mellanstatlig organisation kan på 
det sätt som fastställs i denna artikel bli part 
i denna konvention om den 

i) har behörighet med avseende på de frå
gor som regleras genom denna konvention, 

ii) har en egen lagstiftning som omfattar 
beviljande och skydd av förädlares rättig
heter och som är bindande för alla dess 
medlemsstater, och 

iii) vederbörligen har bemyndigats, i en
lighet med dess interna förfaranden, att an
sluta sig till denna konvention. 

2. [Instrument för anslutning] En stat, 
som har undertecknat denna konvention, 
skall bli part i denna konvention genom att 
deponera ett instrument avseende ratifi
kation, antagande eller godkännande. En 
stat som inte har undertecknat denna kon
vention eller en mellanstatlig organisation 
blir part i denna konvention genom att de
ponera ett instrument om anslutning till 
denna konvention. Instrument om ratifika-

ments partieutiers pour la protection des 
varietes, pour autant que ces arrangements 
ne contreviennent pas aux dispositions de la 
presente Convention. 

CHAPITREX 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 33 

Signature 

La presente Conventian est ouverte a la 
signature de tout Etat qui est membre de 
!'Union le jour de son adoption. Elle est 
ouverte a la signature jusqu'au 31 mars 
1992. 

Artide 34 

Rati.fication, acceptation ou approbation; 
adhesion 

l) [Etats et certaines organisations 
intergouvemementales] a) Tout Etat peut, 
conformement au present article, devenir 
partie a la presente Convention. 

b) Toute organisation intergouvernemen
tale peut, conformement au present article, 
devenir partie a la presente Conventian 

i) si elle a competence pour des questions 
regies par la presente Convention, 

ii) si elle a sa propre legislatian prevoyant 
l'octroi et la protection de droits d'obtente
urs liant tous ses Etats membres et 

iii) si elle a ete dument autorisee, 
conformement a ses proeectures internes, a 
adherer a la presente Convention. 

2) [Instrument d'accession] Tout Etat qui 
a signe la presente Conventian devient 
partie a la presente Conventian en deposant 
u n instrument de ratification, d' acceptation 
ou d'approbation de la presente Conven
tion. Tout Etat qui n'a pas signe la presente 
Conventian ou toute organisation intergou
vernementale devient partie a la presente 
Conventian en deposant un instrument 
d'adhesion a la presente Convention. Les 
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tion, antagande, godkännande eller anslut
ning skall deponeras hos generalsekrete
raren. 

3. [Utlåtande av rådet] En stat som inte är 
medlem i unionen eller en mellanstatlig or
ganisation skall, innan den deponerar sitt 
anslutningsinstrument, begära ett utlåtande 
av rådet om huruvida statens lagstiftning är 
i överensstämmelse med bestämmelserna i 
denna konvention. Om det beslut som inne
håller utlåtandet är positivt, får anslutnings
instrumentet deponeras. 

Artikel35 

Förbehåll 

l. [Princip] Om inte annat följer av punkt 
2, skall inga fårbehåll mot denna konven
tion vara tillåtna. 

2. [Möjliga undantag] a) Trots bestäm
melserna i artikel 3.1 skall en stat som vid 
den tidpunkt den blir part i denna konven
tion är en part i 1978 års akt och som, i frå
ga om sorter som förökas asexuellt, tillåter 
annat industriellt rättsskydd än förädlarrätt 
ha rätt att fortsätta att göra detta utan att till
lämpa denna konvention på dessa sorter. 

b) En stat som utnyttjar denna rätt skall 
vid tidpunkten för deponering av sitt in
strument avseende ratifikation, antagande, 
godkännande eller anslutning meddela ge
neralsekreteraren därom. Samma stat rar när 
som helst dra tillbaka detta meddelande. 

Artikel36 

Meddelande rörande lagstiftning och de 
växtsläkten och växtarter som skyddas; 

Upplysningar som skall publiceras 

l . [Första underrättelse] När en stat eller 
en mellanstatlig organisation deponerar sitt 
instrument om ratifikation, antagande eller 
godkännande av eller anslutning till denna 
konvention skall den tillställa generalsekre
teraren 

instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhesion sont deposes 
aupres du Secretaire general. 

3) [Avis du Conseil] Tout Etat qui n'est 
pas membre de }'Union ou toute organi
sation intergouvernementale demande, 
avant de deposer son instrument d'adhe
sion, }'avis du Conseil sur la conformite de 
sa legislation avec les dispositions de la 
presente Convention. Si la decision faisant 
office d'avis est positive, !'instrument 
d' adhesion peut etre depose. 

Article 35 

Reserves 

l) [Principe] Sous reserve des disposi
tions du paragraphe 2), aucune reserve n'est 
admise å la presente Convention. 

2) [Exception possible] a) Nonobstant les 
dispositions de l' article 3 .l), to ut Etat qui, 
au moment ou il devient partie å la presente 
Convention, est partie å l' Acte de 1978 et 
qui, en ce qui concerne les varietes multi
pliees par voie vegetative, prevoit la protec
tion sous la forrue d'un titre de propriete 
industrielle autre qu'un droit d'obtenteur a 
la faculte de contiouer å la prevoir sans 
appliquer la presente Convention auxdites 
varietes. 

b) Tout Etat qui se prevaut de cette 
faculte notifie ce fait au Secretaire general 
au moment ou il depose son instrument de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation 
de la presente Convention, ou d' adhesion å 
celle-ci. Cet Etat peut, å tout moment, 
retirer ladite notification. 

Article 36 

Communications concernant les 
tegislatians et les genreset especes 

proteges; renseignements a publier 

l) [Notification initiale] Au moment du 
depöt de son instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation de la 
presente Conventian ou d'adhesion å celle
ci, chaque Etat ou organisation intergouver
nementale notifie au Secretaire general 
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i) dess lagstiftning rörande förädlarrätt, 
och 

ii) en förteckning över de växtsläkten och 
växtarter på vilka den från den dag då den 
blir bunden av denna konvention kommer 
att tillämpa konventionens bestämmelser. 

2. [Underrättelse om ändringar] Varje 
fördragsslutande part skall omgående med
dela generalsekreteraren om 

i) eventuella ändringar i dess lagstiftning 
som reglerar förädlarrätten, och 

ii) eventuell utvidgning av tillämpningen 
av denna konvention till andra växtsläkten 
och växtarter. 

3. [Publicering av upplysningarna] Gene
ralsekreteraren skall på grundval av de un
derrättelser som han mottar från den berör
da fördragsslutande parten publicera upp
lysningar om 

i) den lagstiftning som reglerar förädlar
rätten och eventuella ändringar i den lag
stiftningen, och 

ii) den förteckning över växtsläkten och 
växtarter som avses i punkt l ii och den 
eventuella utvidgning som avses i punkt 2 
ii. 

Artikel37 

Ikraftträdande; stängning av 
tidigare akter 

l. [Första ikraftträdande] Denna konven
tion träder i kraft en månad efter det att fem 
stater har deponerat sina instrument rörande 
ratifikation, antagande, godkännande eller 
anslutning, under förutsättning att minst tre 
av dessa instrument har deponerats av stater 
som är parter i 1961/1972 års akt eller 1978 
års akt. 

2. [Efterföljande ikraftträdande] En stat 
som inte omfattas av punkt l eller en mel
lanstatlig organisation skall bli bunden av 
denna konvention en månad efter den dag 
då den deponerade sitt instrument rörande 
ratifikation, antagande, godkännande eller 
anslutning. 

3. [Stängning av 1978 års akt] Ett instru
ment rörande anslutning till 1978 års akt får 
inte deponeras efter det att denna konven
tion träder i kraft enligt punkt l, med un-

i) sa legislatian regissant les droits 
d' obtenteur et 

ii) la liste des genres et especes vegetaux 
auxquels il appliquera, a la date a laquelle il 
deviendra lie par la presente Convention, 
les dispositions de la presente Convention. 

2) [Notification des modifications] 
Chaque Partie contractante notifie sans 
delai au Secretaire general 

i) toute modification de sa legislatian 
regissant les droits d'obtenteur et 

ii) toute extension de l'application de la 
presente Conventian a d'autres genres et 
especes vegetaux. 

3) [Publication de renseignements] Le 
Secretaire general publie, sur la base de 
communications re<;ues de la Partie 
contractante concernee, des renseignements 
sur 

i) la legislatian regissant les droits 
d'obtenteur et toute modification dans cette 
legislation, et 

ii) la liste des genres et especes vegetaux 
mentionnee au paragraphe l )ii) et toute 
extension mentionnee au paragraphe 2)ii). 

Article 37 

Entree en vigueur; impossibilite d'adherer 
aux Actes anterieurs 

l) [Entree en vigueur initiale] La presente 
Conventian entre en vigueur un mois apres 
que cinq Etats ont depose leurs instruments 
de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhesion, sous reserve que trois au 
mains desdits instruments aient ete deposes 
par des Etats parties a l' Acte de 1961 l 1972 
ou a l' Acte de 1978. 

2) [Entree en vigueur subsequente] Tout 
Etat qui n'est pas touche par le paragraphe 
l), ou to ute organisation intergouverne
mentale, devient lie par la presente 
Conventian Ull mois apres la date a laquelle 
cet Etat ou cette organisation depose son 
instrument de ratification, d'acceptation, 
d' approbation ou d' adhesion. 

3) [Impossibilite d'adherer a l' Acte de 
1978] Aucun instrument d'adhesion a 
l' Acte de 1978 ne peut etre depose apres 
l'entree en vigueur de la presente Conven-
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dantag får stater, som i överenstämmelse 
med FN:s generalfårsamlings fastställda 
praxis betraktas som utvecklingsländer, vil
ka får deponera ett sådant instrument fram 
till den 31 december 1995, och övriga stater 
som får deponera ett sådant instrument fram 
till den 31 december 1993, även om denna 
konvention träder i kraft före denna dag. 

Artikel38 

Revidering av konventionen 

l. [Konferens] Denna konvention får re
videras av en konferens av unionsmedlem
mama. Rådet skall besluta om sammankal
landet av en sådan konferens. 

2. [Beslutsmässighet och m~oritet] Kon
ferensen skall vara beslutsmässig endast om 
minst hälften av unionsstatema är fåreträd
da vid konferensen. För antagande av en re
videring skall tre fjärdedels majoritet krävas 
av de unionsstater som deltar och röstar i 
konferensen. 

Artikel39 

Uppsägning 

l. [Meddelanden] En fårdragsslutande 
part får säga upp denna konvention genom 
meddelande till generalsekreteraren. Gene
ralsekreteraren skall omgående underrätta 
alla unionsmedlemmar om att han har mot
tagit detta meddelande. 

2. [Tidigare akter] Meddelande om upp
sägning av denna konvention skall även an
ses utgöra meddelande om uppsägning av 
tidigare akter som den fordragsslutande part 
som säger upp denna konvention är bunden 
av. 

3. [Tidpunkt får ikraftträdande] Uppsäg
ningen träder i kraft vid utgången av det ka
lenderår som följer det år under vilket gene
ralsekreteraren mottog meddelandet. 

4 .[Förvärvade rättigheter] Uppsägningen 
skall inte inverka på de rättigheter som har 
fårvärvats får en sort på grund av denna 
konvention eller tidigare akter före den dag 
då uppsägningen träder i kraft. 

tion con forruement au paragraphe l); 
toutefois, tout Etat qui, selon la pratique de 
l' Assemblee generale des Nations U nies, 
est considere comme un pays en developpe
ment peut deposer un tel instrument 
jusqu'au 31 decembre 1995 et tout autre 
Etat peut deposer un tel instrumentjusqu'au 
31 decembre l 993, meme si la presente 
Conventian entre en vigueur avant cette 
date. 

Article 38 

Revision de la Conventian 

l) [Conference] La presente Conventian 
peut etre revisee par une conference des 
membres de !'Union. La convocation d'une 
telle conference est decidee par le Conseil. 

2) [Quorum et majorite] La conference ne 
delibere valablement que si la moitie au 
moins des Etats membres de l'Union y sont 
representes. Pour etre adopte, un texte 
revise de la Conventian doit recueillir la 
majorite des trois quarts des Etats membres 
de !'Union presents et votants. 

Article 39 

Denonciation de la Conventian 

l) [Notifications] Toute Partie 
contractante peut denoncer la presente 
Conventian par une notification adressee au 
Secretaire general. Le Secretaire general 
notifie sans delai la reception de cette 
notification å tous les membres de !'Union. 

2) [Actes anterieurs] La notification de la 
denonciation de la presente Conventian est 
reputee constituer egalement la notification 
de la denonciation de tout Acte anterieur 
par lequel la Partie contractante denon9ant 
la presente Conventian est liee. 

3) [Date de prise d'effet] La denonciation 
prend effet å )'expiration de l'annee civile 
suivant l'annee dans laquelle la notification 
a ete re(j:Ue par le Secretaire general. 

4) [Droits acquis] La denonciation ne 
saurait porter atteinte aux droits acquis, å 
l'egard d'une variete, en vertu de la 
presente Conventian ou d'un Acte anterieur 
avant la date å laquelle la denonciation 
prend effet. 
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Artikel40 

Upprätthållande av äldre rättigheter 

Denna konvention skall inte begränsa de 
rättigheter för förädlare som förut har för
värvats enligt de fördragsslutande partemas 
lagstiftning eller med stöd av en tidigare akt 
eller en annan överenskommelse än denna 
konvention mellan unionsmedlemmarna. 

Artikel41 

Konventionens ursprungliga och 
officiella texter 

l. [Original] Denna konvention skall un
dertecknas i ett originalexemplar på engels
ka, franska och tyska språken; vid bristande 
överenstämmelser mellan dessa texter har 
den franska texten vitsord. Detta exemplar 
skall deponeras hos generalsekreteraren. 

2. [Officiella texter] Efter överläggningar 
med de berörda regeringarna och de mel
lanstatliga organisationerna skall general
sekreteraren upprätta officiella texter på 
arabiska, nederländska, italienska, japanska 
och spanska språken och på de ytterligare 
språk som rådet beslutar. 

Artikel42 

Depositariens uppgifter 

l. [Överlämnande av kopior] Generalsek
reteraren skall överlämna bestyrkta kopior 
av denna konvention till alla stater och mel
lanstatliga organisationer som var företräd
da vid den diplomatiska konferens som an
tog konventionen och till varje annan stat 
eller mellanstatlig organisation som begär 
det. 

2. [Registrering] Generalsekreteraren 
skall låta registrera denna konvention hos 
Förenta Nationernas sekretariat. 

Article 40 

Maintien des droits acquis 

La presente Conventian ne saurait limiter 
les droits d'obtenteur acquis soit en vertu 
des legislatians des Parties contractantes, 
soit en vertu d'un Acte precedent, soit par 
suite d'accords, autres que la presente 
Convention, intervenus entre des membres 
de l'Union. 

Article 41 

Original et lextes officiels de la 
Conventian 

l) [Original] La presente Conventian est 
signee en un exemplaire original en langues 
fran9aise, anglaise et allemande, le texte 
fran9ais faisant foi en cas de differences 
entre les textes. Ledit exemp laire est depose 
aupres du Secretaire general. 

2) [Textes officiels] Le Secretaire general 
etablit, apres consultation des gouverne
ments des Etats et des organisations 
intergouvemementales interesses, des textes 
offidels de la presente Conventian dans les 
langues arabe, espagnole, italienne, 
japonaise et neerlandaise, et dans les autres 
langues que le Conseil peut designer. 

Article 42 

Fonctions du depositaire 

1) [Transmission de copies] Le Secretaire 
general transmet des copies certifiees 
conformes de la presente Conventian aux 
Etats et aux organisations intergouverne
mentales qui ont ete representes å la 
Conference diplomatique qui l'a adoptee et, 
sur demande, å tout autre Etat et å toute 
autre organisation intergouvernementale. 

2) [Enregistrement] Le Secretaire general 
fait enregistrer la presente Conventian 
aupres du seeretariat de \'Organisation des 
Nations Unies. 


