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RÅDSVEDTAK

av 29. juni 1995

om utvidelse av det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre
til å omfatte personer fra Amerikas forente stater(*)

(95/237/EF)

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:

Retten til rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre i
Fellesskapet gjelder for personer som oppfyller vilkårene for
vern etter artikkel 3 nr. 1 til 5 i direktiv 87/54/EØF.

Retten til vern kan ved rådsvedtak gis personer som ikke omfattes
av vernet etter nevnte bestemmelser.

Utvidelse av vernet bør så vidt mulig vedtas for Fellesskapet i
sin helhet.

Vernet er siden 7. november 1987 blitt utvidet til å omfatte
Amerikas forente stater ved flere midlertidige rådsvedtak(2), sist
ved vedtak 94/373/EF.

Nevnte vedtak får anvendelse inntil 1. juli 1995.

Amerikas forente stater har egnet lovgivning om vern av
halvlederprodukters kretsmønstre, og vernet ble ved presidentens
proklamasjon av 23. mars 1995 utvidet til å omfatte personer fra
Fellesskapets medlemsstater fra 1. juli 1995.

I avtalen om handelsrelaterte sider ved immateriell eiendomsrett,
som er en del av resultatene av de multilaterale handels-
forhandlingene under Uruguay-runden og inngår i sluttakten fra
Marrakesh av 15. april 1994, pålegges avtaleparter å gi integrerte
kretsers kretsmønstre et vern som er i samsvar med avtalens
bestemmelser og bestemmelsene i traktaten om immateriell
eiendomsrett til integrerte kretser, som avtalen viser til.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 158 av 8.7.1995,
s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/95 av 22.
november 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) Vedtak 87/532/EØF (EFT nr. L 313 av 4.11.1987, s. 22), vedtak
90/511/EØF (EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 31), vedtak 93/16/EØF
(EFT nr. L 11 av 19.1.1993, s. 20), vedtak 94/4/EF (EFT nr. L 6 av
8.1.1994, s. 23) og vedtak 94/373/EF (EFT nr. L 170 av 5.7.1994, s. 34).

Denne avtalen og avtalen om opprettelse av Verdens handels-
organisasjon, som førstnevnte avtale er vedlagt, trådte i kraft i
Fellesskapet 1. januar 1995. De industriland som er part i avtalen
om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, har en frist på
ett år fra ikrafttredelsen av avtalen til å bringe i anvendelse
bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte sider ved immateriell
eiendomsrett.

Rådsvedtak 94/824/EF av 22. desember 1994 om utvidelse av
det rettslige vern av halvlederprodukters kretsmønstre til å omfatte
borgere av medlemsstater i Verdens handelsorganisasjon(3) får
anvendelse fra 1. januar 1996. Amerikas forente stater er medlem
av Verdens handelsorganisasjon.

På bakgrunn av utvidelsen av det amerikanske rettslige vern til å
omfatte personer fra Fellesskapets medlemsstater bør retten til
vern i henhold til direktiv 87/54/EØF utvides til å omfatte fysiske
og juridiske personer fra Amerikas forente stater fra 2. juli 1995
inntil vedtak 94/824/EF får anvendelse fra 1. januar 1996 -

GJORT DETTE VEDTAK:

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

a) fysiske personer som er borgere av Amerikas forente stater
eller har sitt vanlige bosted på territoriet til Amerikas forente
stater, skal behandles som borgere av en medlemsstat,

b) selskaper og andre juridiske personer fra Amerikas forente
stater som har en reell og seriøs industriell eller ervervs-
messig virksomhet i Amerikas forente stater, skal behandles
som om de hadde en reell og seriøs industriell eller
ervervsmessig virksomhet på en medlemsstats territorium.

Artikkel 2
Dette vedtak får anvendelse fra 2. juli 1995.

Medlemsstatene skal utvide det rettslige vern i henhold til dette
vedtak til å omfatte personene omhandlet i artikkel 1 inntil
1. januar 1996.

(3) EFT nr. L 349 av 31.12.1994, s. 201.
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 00Enhver enerett ervervet i henhold til vedtak 87/532/EØF,
90/511/EØF, 93/16/EØF, 94/4/EF, 94/373/EF eller 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 Luxembourg, 29. juni 1995.

For Rådet

J. BARROT
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