
Nr. 29/66  10.6.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

               REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 930/2000            2004/EES/29/05 

frá 4. maí 2000 

um setningu framkvæmdarákvæða um hvort nafngiftir eigi við um yrki af tegundum 
nytjajurta í landbúnaði og tegundum matjurta (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/457/EBE frá 
29. september 1970 um sameiginlega skrá yfir stofna 
nytjajurta í landbúnaði (1), eins og henni var síðast breytt 
með tilskipun 98/96/EB (2), einkum 6. mgr. 9. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/458/EBE frá 
29. september 1970 um markaðssetningu matjurtafræja (3), 
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 98/96/EB, 
einkum 6. mgr. 10. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun 70/457/EBE og 70/458/EBE eru settar 
almennar reglur um það hvort nafngiftir eiga við um 
yrki [  stofna] með vísun til 63. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 2100/94 frá 27. júlí 1994 um tilkall til 
plöntuyrkja í bandalaginu (4), eins og henni var breytt 
með reglugerð (EB) nr. 2506/95 (5). 

2) Að því er varðar beitingu tilskipunar 70/457/EBE og 
70/458/EBE ber að setja nákvæmar reglur um 
beitingu þeirrar viðmiðunar sem sett er fram í 63. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2100/94, einkum að því er varðar 
aðstæður sem torvelda ákvörðun um nafngift yrkis, 
eins og tilgreint er í 3. og 4.  mgr. Til að byrja með 
skal takmarka þessar nákvæmu reglur við eftirtaldar 
hindranir: 

— notkun útilokuð af eldri rétti þriðja aðila, 

— erfiðleikar við greiningu eða ræktun, 

— nafngiftir eru alveg eins eða hægt er að rugla 
nafngift saman við nafngift annars yrkis, 

— nafngiftir eru alveg eins eða hægt er að rugla þeim 
saman við önnur heiti, 

— nafngiftir eru villandi eða skapa óvissu um 
einkenni eða aðra eiginleika yrkis. 

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um fræ og fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og 
skógrækt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 108, 5.5.2000, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2002 frá  
6. desember 2002 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og 
plantna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 6. 

(1)  Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 25, 1.2.1999, bls. 27. 
(3)   Stjtíð. EB L 225, 12.10.1970, bls. 7.  
(4)   Stjtíð. EB L 227, 1.9.1994, bls. 1. 
(5)  Stjtíð. EB L 258, 28.10.1995, bls. 3. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Til að auðvelda beitingu fyrstu undirgreinar 6. mgr. 9. gr. 
tilskipunar 70/457/EBE og fyrstu undirgreinar 6. mgr. 
10. gr. tilskipunar 70/458/EBE eru með þessari reglugerð 
settar nákvæmar reglur um beitingu tiltekinna viðmiðana, 
sem eru settar fram í 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 2100/94 
um tilkall til plöntuyrkja í bandalaginu. 

2. gr. 

1. Ef þriðji aðili á eldri rétt á vörumerki skal litið svo á að 
notkun nafngiftar á yrki á yfirráðasvæði bandalagsins sé úti-
lokuð þegar búið er að tilkynna lögbæru samþykkisyfirvaldi 
um vörumerki sem er skráð í einu eða fleiri aðildarríkjum 
eða á vettvangi bandalagsins áður en nafngift yrkisins er 
samþykkt og er alveg eins eða líkt nafngift yrkisins og skráð 
í tengslum við vörur sem eru alveg eins eða líkar 
viðkomandi plöntuyrki. 

2. Ef umsækjandi á eldri rétt á allri eða hluta af 
fyrirhugaðri nafngift skal 1. mgr. 18. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 2100/94 gilda að breyttu breytanda. 

3. gr. 

1. Nafngift yrkis telst valda notendum erfiðleikum við 
greiningu eða ræktun í eftirfarandi tilvikum: 

a) þegar hún er „glysheiti“ sem: 

i) er einn bókstafur; 

ii) er, eða felur í sér sem aðskilda einingu, röð bókstafa 
sem ekki er hægt að bera fram sem orð, nema þessi 
röð bókstafa sé viðurkennd skammstöfun; 

iii) inniheldur tölustaf, nema tölustafurinn sé óaðskiljan-
legur hluti af heitinu eða gefi til kynna að yrkið sé 
eða verði hluti af tölusettri röð líffræðilega skyldra 
yrkja; 

iv) inniheldur fleiri en þrjár einingar; þó skulu fleiri en 
þrjár einingar ekki teljast hindrun að því er varðar 
4. mgr. 63. gr. reglugerðar (EB) nr. 2100/94; 
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v) er eða inniheldur allt of langt orð; 

vi) inniheldur bandstrik, aðra eyðu en eyður milli 
eininganna sem hún er samsett úr, annað merki, 
blöndu af hástöfum og lágstöfum innan eininga, 
hnéletur, brjóstletur, tákn eða mynstur; 

b) þegar hún er „kóði “ sem: 

i) er eingöngu tölustafur eða tölustafir, nema um sé að 
ræða skyldleikaræktaðar línur eða samsvarandi sér-
stakar tegundir af yrki; 

ii) er einn bókstafur; 

iii) inniheldur fleiri en tíu bókstafi eða bókstafi og 
tölustafi; 

iv) inniheldur fleiri en fjórar breytilegar samstæður af 
bókstaf eða bókstöfum og tölustaf eða tölustöfum; 

v) inniheldur bandstrik, aðra eyðu en eyður sem 
aðgreina orð sem hægt er að bera fram, annað merki, 
hnéletur, brjóstletur, tákn eða mynstur. 

2. Þegar umsækjandi sendir inn tillögu að nafngift yrkis 
skal hann tilgreina hvort heldur nafngiftin á að vera, 
„glysheiti“ eða „kóði“. 

3. Ef umsækjandinn tilgreinir ekkert um fyrirhugaða 
nafngift skal nafngiftin teljast „glysheiti“. 

4. gr. 

Þegar verið er að meta hvort nafngift er alveg eins eða hvort 
hægt er að rugla henni saman við nafngift annars yrkis skal 
eftirfarandi gilda: 

a) „hægt að rugla saman við“ telst m.a. ná yfir nafngift 
yrkis þar sem aðeins munar einum bókstaf, tölustaf eða 
áherslumerkjum yfir bókstöfum í tengslum við nafngift 
yrkis af náskyldri tegund, sem er viðurkennd opinber-
lega til markaðssetningar í bandalaginu, á Evrópska 
efnahagssvæðinu eða í einhverju ríki í UPOV-alþjóða-
samtökunum eða verndað með plöntuyrkisrétti á þessum 
yfirráðasvæðum. Mismunur sem er aðeins einn bók-
stafur í viðurkenndri skammstöfun, sem aðskilin eining í 
nafngift yrkis, skal þó ekki falla undir þetta. Með 
fyrirvara um 6. gr. skal þetta ákvæði ekki gilda um 
nafngift yrkis sem er kóði ef hin nafngiftin er einnig í 
formi kóða; 

b) „náskyldar tegundir“ teljast vera tegundir sem tilheyra 
sama flokki samkvæmt skráningu í viðaukanum eða, 
eftir atvikum, sömu ættkvísl plantna; 

c) „yrki sem er ekki lengur til“ telst vera yrki sem er ekki 
lengur til sölu; 

d) „opinber skrá yfir plöntuyrki“ telst vera vísun í 
sameiginlega skrá yfir nytjajurtir í landbúnaði eða 
stofna nytjajurta í landbúnaði eða einhverja aðra skrá

sem er samin og haldið við á skrifstofunni fyrir plöntu-
yrki í bandalaginu eða opinberri stofnun í aðildarríkj-
unum, í bandalaginu, á Evrópska efnahagssvæðinu eða í 
einhverju ríki í UPOV-alþjóðasamtökunum; 

e) „yrki með nafngift sem hefur ekki lengur sérstaka 
merkingu“: nafngift yrkis sem hefur einhvern tíma verið 
færð í opinbera skrá yfir plöntuyrki og þar með öðlast 
sérstaka merkingu telst hafa glatað þessari sérstöku 
merkingu þegar liðin eru tíu ár frá því að henni var eytt 
úr skránni. 

5. gr. 

Nafngiftir sem algengt er að nota við markaðssetningu á 
vörum eða verður að halda lausum vegna annarrar löggjafar 
eru einkum: 

a) heiti gjaldmiðils eða heiti sem tákna mál og vog; 

b) heiti sem eru hluti af daglegu máli í öllu bandalaginu 
eða á hluta þess og samþykki þess sem nafngiftar yrkis 
kæmi í veg fyrir að aðrir notuðu það við markaðs-
setningu á ræktunar- eða fjölgunarefnum annarra yrkja; 

c) orðalag sem, með skírskotun til löggjafar, ber ekki að 
nota í öðrum tilgangi en þeim sem fyrirhugaður er með 
þeirri löggjöf. 

6. gr. 

Nafngift yrkis telst vera villandi eða valda ruglingi ef: 

a) það gefur ranglega til kynna að yrkið hafi tiltekin 
einkenni eða tiltekið gildi; 

b) það gefur ranglega til kynna að yrkið sé skylt eða afleitt 
af öðru tilteknu yrki; 

c) það vísar til tiltekinna einkenna eða tiltekins gildis með 
þeim hætti sem gefur ranglega til kynna að einungis það 
yrki hafi slíkt til að bera þegar raunin er sú að önnur 
yrki sömu tegundar kunna að hafa sömu einkenni eða 
sama gildi; 

d) það, með því að líkjast öðru kunnu vöruheiti en skráða 
vörumerkinu eða með því að líkjast annarri nafngift 
yrkis, gefur til kynna að um annað yrki sé að ræða eða 
gefur ranga hugmynd um hver umsækjandinn er eða sá 
sem sér um að viðhalda yrkinu eða ræktunarmaðurinn; 

e) það er samsett úr eða inniheldur 

i) orð í miðstigi eða efsta stigi; 

ii) grasaheiti eða hluta grasaheitis ættkvíslar eða 
tegundar úr jurtaríkinu; 

iii) almennt heiti ættkvíslar eða tegundar úr jurtaríkinu 
innan þess flokks nytjajurta í landbúnaði eða þess 
flokks matjurta sem yrkið tilheyrir; 

iv) heiti einstaklings eða lögaðila, eða vísar til þess, sem 
gefur ranga hugmynd um hver umsækjandinn er eða 
sá sem sér um að viðhalda yrkinu eða ræktunar-
maðurinn. 
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7. gr. 
 
Ef nafngift yrkis er viðurkennd í formi kóða skal það koma skýrt fram í viðkomandi opinberri skrá eða 
skrám aðildarríkjanna yfir opinberlega viðurkennd plöntuyrki eða sameiginlegri skrá með því að setja 
neðanmálsgrein með eftirfarandi skýringu: „nafngift yrkis sem er viðurkennd í formi kóða“. 

 
8. gr. 

 
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópubanda-
laganna. 
 
2. Hún gildir ekki um nafngiftir yrkja sem umsækjandi leggur til við lögbært samþykkisyfirvald fyrir 
þann dag sem reglugerð þessi öðlast gildi. 
 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 

Gjört í Brussel 4. maí 2000. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

NÁSKYLDAR TEGUNDIR 
 

(b-liður 4. gr.) 
 
Flokkur A (UPOV-flokkur 1): Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum 

Flokkur B (UPOV-flokkur 3): Sorghum, Zea 

Flokkur C (UPOV-flokkur 4): Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, 
Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, 
Poa, Trisetum 

Flokkur D (UPOV-flokkur 5): Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica 
pekinensis 

Flokkur E (UPOV-flokkur 6): Brassica napus, Brassica campestis, Brassica rapa, 
Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis 

Flokkur F (UPOV-flokkur 7): Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium 

Flokkur G (UPOV-flokkur 8): Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus 
luteus L. 

Flokkur H (UPOV-flokkur 9): Vicia fabia L. 

Flokkur I (UPOV-flokkur 10): Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. 
altissima 

Flokkur K (UPOV-flokkur 11): Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: 
Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. 
cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris 

Flokkur L (UPOV-flokkur 12): Lactuca, Valerianella, Cichorium 

Flokkur M (UPOV-flokkur 13): Cucumis sativus 

Flokkur N (UPOV-flokkur 14): Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita 

Flokkur O (UPOV-flokkur 15): Anthriscus, Petroselinum 

Flokkur P (UPOV-flokkur 16): Daucus, Pastinaca 

Flokkur Q (UPOV-flokkur 17): Anethum, Carum, Foeniculum 

Flokkur R (UPOV-flokkur 21): Solanum tuberosum L. 

Flokkur S (UPOV-flokkur 24): Helianthus annuus 
 


