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 00Kommisjonen skal avgjøre hvilke av territoriene angitt i vedlegget
som oppfyller vilkåret nevnt i annet ledd, og skal underrette
medlemsstatene om dette.

Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 1995.

Medlemsstatene skal utvide retten til vern i henhold til dette
vedtak til å omfatte personene nevnt i artikkel 1 inntil
31. desember 1995.

Enhver enerett ervervet i henhold til vedtak 87/532/EØF,
90/511/EØF, 93/16/EØF, endret ved vedtak 93/520/EØF, eller i
henhold til dette vedtak skal fortsette å ha virkning i tidsrommet
fastsatt i direktiv 87/54/EØF.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 1994.

For Rådet

K. KINKEL

Formann

VEDLEGG

Anguilla
Aruba
Bermuda
Caymanøyene
De britiske Jomfruøyene
De nederlandske Antillene
Det britiske territorium i Det indiske hav
Falklandsøyene
Hongkong
Kanaløyene
Man
Montserrat
Pitcairn
St. Helena
Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene
Territorier under St. Helena (Ascension, Tristan da Cunha)
Turks- og Caicosøyene
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 87/54/EØF av 16. desember
1986 om rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre(1),
særlig artikkel 3 nr. 7,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (heretter
kalt «WTO-avtalen») er undertegnet på Fellesskapets vegne.
Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter
(heretter kalt «TRIPS-avtalen»), vedlagt WTO-avtalen,
inneholder utførlige bestemmelser om vern av immateriell
eiendomsrett som har til formål å innføre internasjonal rettsorden
på området for å fremme verdenshandelen og hindre vridning av
og tvister i samhandelen som følge av mangel på tilstrekkelig og
virkningsfullt vern av immateriell eiendomsrett.

For å sikre at alt fellesskapsregelverk på området er fullt ut i
samsvar med TRIPS-avtalen, må Fellesskapet treffe enkelte tiltak
med hensyn til gjeldende fellesskapsrettsakter om vern av
immateriell eiendomsrett, og i den forbindelse må enkelte
gjeldende fellesskapsrettsakter endres eller utfylles.

Direktiv 87/54/EØF omhandler rettslig vern av halvleder-
produkters kretsmønstre. I artikkel 35 til 38 i TRIPS-avtalen
fastsettes WTO-medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder vern
av kretsmønstre for integrerte kretser. I henhold til artikkel 1 nr.
3 og artikkel 3 i TRIPS-avtalen må Fellesskapet påse at borgere
av alle andre WTO-medlemsstater gis slikt vern og nasjonal
behandling. Vernet omhandlet i direktiv 87/54/EØF må derfor
uten krav til gjensidighet utvides til å omfatte borgere av alle
WTO-medlemsstater, og for dette formål bør framgangsmåten i
direktivets artikkel 3 nr. 7 anvendes -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Medlemsstatene skal utvide det rettslige vern av
halvlederprodukters kretsmønstre fastsatt i direktiv 87/54/EØF
som følger:

a) fysiske personer som er borgere av en stat som er part i
avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon,
eller har sitt vanlige bosted på territoriet til en stat som er
part i avtalen, skal behandles som borgere av en
medlemsstat,

b) selskaper og andre juridiske personer som har en regulær
virksomhet der det frambringes kretsmønstre eller
framstilles integrerte kretser, på territoriet til en stat som er
part i avtalen om opprettelse av Verdens handels-
organisasjon, skal behandles som selskaper og andre
juridiske personer som har en regulær industriell eller
ervervsmessig virksomhet på territoriet til en medlemsstat.

Artikkel 2
1. Dette vedtak trer i kraft 1. januar 1995.

2. Vedtaket får anvendelse fra 1. januar 1996.

3. Fra den dato dette vedtak får anvendelse, oppheves de
bestemmelser i første rådsvedtak 90/510/EØF av 9. oktober 1990
om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters
kretsmønstre til å omfatte personer fra visse stater og territorier(1)
som utvider vernet fastsatt i direktiv 87/54/EØF til å omfatte
stater eller territorier som er part i avtalen om opprettelse av
Verdens handelsorganisasjon.

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

RÅDSVEDTAK

av 22. desember 1994

om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte borgere
av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon(*)

(94/824/EF)

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1994.

For Rådet

H. SEEHOFER

Formann
(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 349 av 31.12.1994, s. 201,

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/95 av 22. juni 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 24 av 27.1.1987, s. 36.

(2) EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 29. Vedtaket endret ved vedtak 93/17/
EØF (EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 22).
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