Указания за попълване на формуляра за заявка
ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Моля, пишете с печатни букви или напечатайте информацията, която следва да се попълни.
Важно е да се попълнят всички полета на формулярите; ако не е приложимо, пояснете това.
ЗАГЛАВНА страница
Моля, посочете ботаническия таксон и временното наименование на кандидат-сорта.
Следните обяснителни бележки се отнасят до номерираните точки във формуляра за заявка:
ТОЧКА 1
Физическото лице, надлежно упълномощено да представлява юридическо лице, трябва да е
законно оправомощено да действа от името на юридическото лице, а подписът му е обвързващ за
юридическото лице.
ТОЧКА 2
Когато е задължително да се посочи процесуален представител (заявители, чието местоживеене,
седалище или предприятие не се намират на територията на Европейския съюз), процесуалният
представител може да не е служител на заявителя. Ако във Вашия случай не е задължително
определянето на процесуален представител, можете да посочите такъв независимо от това.
Посоченото лице може да е служител. Можете да използвате формуляра на Службата
“Определяне на процесуален представител”. Моля, обърнете внимание, че той трябва да се
подпише от надлежно упълномощеното лице.
ТОЧКА 5
Предложението за наименование на сорта НЕ Е НЕОБХОДИМО да се прави при подаване на
заявката; ако обаче не се направи тогава, препоръчително е това да стане, колкото е възможно поскоро след това. Във всеки случай трябва да се използва формулярът “Предложение за
наименование на сорта”. Не е достатъчно просто да се посочи предложението във формуляра за
заявка. Предложението за наименование на сорта ТРЯБВА да се попълни в Службата преди
получаването от Службата на крайните резултати от техническата проверка. Все пак ТРЯБВА да
се представи временно наименование (референтен номер на създателя) при подаване на заявката.
ТОЧКА 6
Ако създателят е служител, правото на защита на Общността на сортовете растения трябва да се
определя в съответствие с националното право, приложимо към трудовите взаимоотношения.
Посоченото писмено доказателство трябва да се прикрепи под формата или на оригинал, или на
копие, заверено от издаващия орган.
ТОЧКА 7
Моля, попълнете всички колони (ако е приложимо)

“Държава” трябва да се въведе, като се използват следните кодове:
Държави-членки на ЕС:
AT = Австрия
BE = Белгия
BG = България
CY = Кипър
CZ = Чешка република
DK = Дания
EE = Естония

FI = Финландия
FR = Франция
DE = Германия
GR = Гърция
HU = Унгария
IE = Ирландия
IT = Италия

LV = Латвия
LT = Литва
LU = Люксембург
MT = Малта
NL = Холандия
PL = Полша
PT = Португалия

RO = Румъния
SK = Словакия
SI = Словения
ES = Испания
SE = Швеция
UK = Обединено кралство

На 29 юли 2005 г. Европейската общност стана член на Международния съюз за закрила
на новите сортове растения (UPOV).
Страни членки на UPOV, които не са членки на ЕС:
AL = Албания
CN = Китай
KG = Киргизстан
RU = Руска федерация
AR = Аржентина
CO = Колумбия
KR = Република Корея SG = Сингапур
AU = Австралия
DO = Дoминиканска
MA = Mapoкo
TN = Тунис
AZ = Азербайджан Рерувли ка
MD = Република
TR = Туркай
BO = Боливия
EC = Еквадор
Молдова
TT = Тринидад и Тобаго
BR = Бразилия
HR = Хърватска
MX = Мексико
UA = Украйна
BY = Беларус
IL = Израел
NI = Никарагуа
US = Съединени
CA = Канада
IS = Исландия
NZ = Нова Зеландия
американски щати
CH = Швейцария
JO = Йордания
NO = Норвегия
UY = Уругвай
CL = Чили
JP = Япония
PA = Панама
UZ = Узбекистан
KE = Кения
PY = Парагвай
VN = Виетнам
ZA = Южна Африка
“Дата” трябва да се изпише във формат ДЕН/МЕСЕЦ/ГОДИНА, напр. 02.03.05 г. = втори март
2005 г. Моля, посочете датата на заявката, а не датата на предоставяне на правна закрила,
вписването в списък или патентоването на сорта. В “Орган” може да посочите органа, като
използвате съответното съкращение, напр.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales / FR
BSA = Bundessortenamt / DE
PVRO = Plant Variety Rights Office / UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht / NL и т.н.
За графата “Етап” използвайте следните съкращения:
A – заявката е в процес на разглеждане
B – заявката е отхвърлена
C – заявката е оттеглена
D – предоставени са права или патенти на създателите на растения; или сортът е вписан в
официален списък на сортовете.
ТОЧКА 8
Искането за право на приоритет може да се основава на най-ранната предходна заявка за
предоставяне на правна закрила, подадена от Вас или от Вашия предшественик по права в
държава-членка на ЕС или в страна членка на UPOV. За да отговорите на изискванията за право
на приоритет, тази най-ранна предходна заявка трябва да е била подадена в рамките на 12-те
месеца, предхождащи настоящата заявка, и трябва все още да съществува. Копия от предходната
заявка, заверени от отговорния орган, трябва да бъдат получени от Службата в срок от 3 месеца от
датата на заявката.
ТОЧКА 9
Моля, нанесете отметка в кутийките „да‟ или „не‟ на всичките три въпроса 9(a), 9(б) и 9(в). Ако
въпрос 9(в) не е приложим, пояснете това. В случай на „да‟, посочете точната дата и държава.
Посочването само на година, напр. “2006”, не е достатъчно.
Правна закрила на Общността на сортовете растения (CPVR) може да се предостави само ако
сортът е нов. Сортът няма да е нов, ако е бил продаван или преотстъпван по друг начин или със
съгласието на създателя:
-

в рамките на Европейския съюз, по-рано от една година преди датата на подаване
на заявката;

-

извън Европейския съюз, по-рано от четири (4) години или, в случай на дървета
или лози, по-рано от шест (6) години преди датата на подаване на заявката.

Заявителят се очаква да е взел разумни предпазни мерки, за да гарантира, че продажбите или
сравнимите преотстъпвания не са станали по-рано от позволеното.
Следните типове на преотстъпване на материал от сорта няма да навредят на новостта:
- преотстъпване на държавен орган с установена от закона цел или на други лица на
основата на някакви правоотношения изключително за целите на производството,
възпроизводството, размножаването, опаковането или съхранението при условие, че
създателят запазва изключителното право на преотстъпване и че не се прави понататъшно преотстъпване на други лица;
- преотстъпване на материал, който е произведен от растения, отглеждани за
експериментални цели или за целите на създаването, или откриването и
разработването, на други сортове, и който не се използва за ново възпроизводство или
размножаване, освен в случаите, когато за целите на това преотстъпване се прави
позоваване на този сорт;
- преотстъпване, което се дължи или произтича от факта, че създателят е представил
сорта на официално или официално признато изложение.
ТОЧКА 10
Ако във връзка с вписване в национален списък или със заявка за предоставяне на национални
права на собственост в държава-членка вече е направена или е в процес на извършване
техническа проверка, такива доклади от проверката може да се разгледат от Службата.
ТОЧКА 13 – ТАКСА ЗА ЗАЯВКА
Таксата от 650 евро трябва да се преведе по банковата сметка на Службата. Плащането трябва да
се направи преди или на датата, на която се подава заявката. Това трябва да се опише подробно в
приложения формуляр “Информация за плащането” – отделно за всеки сорт. Моля да имате
предвид, че Службата няма да определи окончателна дата на заявката, ако плащането не е
постъпило в банковата сметка на Службата или ако не е идентифицирано от Службата поради
непълна информация. В допълнение заявката няма да се публикува във вестника на Службата.
ТОЧКА 14 – КОНТРОЛЕН СПИСЪК НА ФОРМУЛЯРИ/ДОКУМЕНТИ
Моля, посочете кои документи са приложени, като нанесете отметка в кутийките.

