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RÅDSVEDTAK

av 27. juni 1994

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

(94/373/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. 1-5 i direktiv 87/54/EØF.

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

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

Slikt vern er blitt utvidet til å omfatte Amerikas forente stater
siden 7. november 1987 gjennom flere midlertidige rådsvedtak(2),
sist ved vedtak 94/4/EF.

Dette vedtaket gjelder fram til 1. juli 1994.

Dette vernet er blitt utvidet til å omfatte selskaper og andre
juridiske personer i Amerikas forente stater fra 26. oktober 1990,
idet Kommisjonen flere ganger har fastslått at Amerikas forente
stater siden den dato oppfyller vilkåret om gjensidighet som er
fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i rådsvedtakene som utvider vernet til å
omfatte Amerikas forente stater(3).

Det siste kommisjonsvedtak der dette er fastslått er vedtak 94/
142/EF som får anvendelse fram til 1. juli 1994.

Amerikas forente stater har en egnet lovgivning og det forventes
at de fortsetter å verne kretsmønstre for halvlederprodukter un-
der nasjonal lovgivning og sikre at dette vernet omfatter de
fysiske personer, foretak og andre juridiske personer fra
medlemsstatene i Fellesskapet som har rett til vern i henhold til
direktiv 87/54/EØF.

Alle medlemsstater i Felleskapet har nå vedtatt de nasjonale tiltak
som er nødvendige for å gjennomføre direktiv 87/54/EØF.

Det er riktig å opprettholde utvidelsen av vernet for Amerikas
forente stater inntil 1. juli 1995, i påvente av gjennomføringen
av bestemmelsene i avtalen om aspekter ved immaterialrett som
vedrører handel, som er en del av resultatene av de multilaterale
handelsforhandlingene under Uruguay-runden og inngår i
sluttakten fra Marrakesh av 15. april 1994 -

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 som har bosted på Amerikas forente staters territorium
skal behandles som om de er borgere av en medlemsstat,

b) selskaper og andre juridiske personer fra Amerikas forente
stater som har en reell industri- eller forretningsvirksomhet
i Amerikas forente stater, skal behandles som om de har
en reell industri- eller forretningsvirksomhet i en
medlemsstat.

Artikkel 2
Dette vedtak skal gjelde fra 2. juli 1994.

(*) Denne EF-rettsakten, som er kunngjort i EFT nr. L 170 av 5.7.1994, s.
34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/95 av 27. januar
1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se denne
utgave 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), 90/511/EØF
(EFT nr. L 285 av 17.10.1990, s. 31), 93/16/EØF (EFT nr. L 11 av
19.1.1993, s. 20) og 94/4/EF (EFT nr. L 6 av 8.1.1994, s. 23).

(3) Kommisjonsvedtak 90/541/EØF (EFT nr. L 307 av 7.11.1990, s. 21), 93/
217/EØF (EFT nr. L 94 av 20.4.1993, s. 30), og 94/142/EF (EFT nr. L 61
av 4.3.1994, s. 30).
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Medlemsstatene skal opprettholde vern etter dette vedtak for
personene nevnt i artikkel 1 fram til 1. juli 1995.

Enhver enerett ervervet etter vedtak 87/532/EØF, 90/511/EØF,
93/16/EØF, 94/4/EF eller etter dette vedtak skal fortsette å ha
virkning for perioden fastsatt i direktiv 87/54/EØF.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 1994.

For Rådet

C. SIMITS

Formann

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
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