Märkused taotluse vormi täitmise kohta
ÜLDISELT
Palun täitke taotlus arvuti- või masinakirjas. Täita tuleb taotluse kõik lahtrid. Kui mõni ei ole
kohaldatav, siis palun märkige nii.
ESILEHT
Märkige kandidaatsordi botaaniline takson ja esialgne sordinimi.
Järgmised märkused viitavad punktide numeratsioonile taotluse vormil:
PUNKT 1
Füüsilisel isikul, kes on nõuetekohaselt volitatud juriidilist isikut esindama, peab olema juriidiline
õigus tegutseda juriidilise isiku nimel ning tema allkiri peab olema juriidilisele isikule siduv.
PUNKT 2
Kui esindaja määramine on kohustuslik (taotlejal puudub Euroopa Liidus alaline elukoht, asukoht või
ettevõte), ei tohi esindaja olla taotleja töötaja.
Võite määrata esindaja ka juhul, kui esindaja määramine ei ole teie puhul kohustuslik. Sellisel juhul
võib esindaja olla taotleja töötaja.
Võite kasutada Sordiameti vormi “Esindaja määramine”. Juhime tähelepanu, et vormile peab alla
kirjutama selleks nõuetekohaseid volitusi omav isik.
PUNKT 5
Ettepanekut sordinime kohta EI PEA tegema taotluse esitamise ajal. Kui seda aga taotluse esitamisel
ei tehta, on soovitav teha see ettepanek võimalikult kiiresti peale taotluse esitamist. Igal juhul tuleb
ettepanek teha, kasutades vormi " Sordinimeettepanek “. Vastav märkus taotluses ei ole piisav.
Sordinime ettepaneku PEAB esitama Sordiametile enne, kui Sordiamet saab kätte
registreerimiskatsete lõplikud tulemused.
Kuid taotlemise ajal TULEB esitada esialgne sordinimi (aretusnumber).
PUNKT 6
Kui aretaja on taotleja töötaja, tuleb õigus ühenduse sordikaitsele kindlaks määrata vastavalt töösuhte
osas kohaldatavatele siseriiklikele õigusaktidele. Tuleb lisada asjakohased tõendavad dokumendid kas
originaali või neid väljastanud asutuse poolt tõestatud koopia vormis.
PUNKT 7
Palun täitke ära kõik veerud (kui see on kohaldatav).
„Riik” tuleb sisestada järgmisi koode kasutades:
EL liikmesriigid:
AT = Austria, BE = Belgia, CY = Küpros, CZ = Tšehhi Vabariik, DK = Taani, EE = Eesti, FI =
Soome, FR = Prantsusmaa, DE = Saksamaa, GR = Kreeka, HU = Ungari, IE = Iirimaa, IT = Itaalia,
LV = Läti, LT = Leedu, LU = Luksemburg, MT = Malta, NL = Holland, PL = Poola, PT = Portugal,
SK = Slovakkia, SI = Sloveenia, ES = Hispaania, SE = Rootsi, UK = Ühendkuningriik.
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Rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooni (UPOV) liikmesriigid, kes ei ole EL
liikmesriigid:
AR = Argentina, AU = Austraalia, BY = Valgevene, BO = Boliivia, BR = Brasiilia, BG = Bulgaaria,
CA = Kanada, CL = Tšiili, CN = Hiina, CO = Kolumbia, HR = Horvaatia, EC = Ecuador, IL = Iisrael,
JP = Jaapan, KE = Kenya, KG = Kõrgõzstan, MX = Mehhiko, NZ = Uus-Meremaa, NI = Nicaragua,
NO = Norra, PA = Panama, PY = Paraguay, KR = Korea Vabariik, MD = Moldova, RO = Rumeenia,
RU = Venemaa Föderatsioon, ZA = Lõuna-Aafrika, CH = Šveits, TT = Trinidad ja Tobago, TN =
Tuneesia, UA = Ukraina, US = Ameerika Ühendriigid, UY = Uruguay
„Kuupäev“ tuleb kirjutada vormis PÄEV/KUU/AASTA, nt 02.03.95 = 2. märts 1995. Palun märkige
taotluse kuupäev, mitte sordikaitse andmise, registreerimise või patenteerimise kuupäev.
„Asutuse” märkimiseks võite kasutada sobivat lühendit, nt:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/FR
BSA = Bundessortenamt/DE
PVRO = Plant Variety Rights Office/UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL vms
Veerus „Menetlusjärk” palun kasutage järgmist lühendit:
ABCD-

taotlus menetluses
taotlus tagasi lükatud
taotlus tagasi võetud
antud sordikaitse või patendid; või sort kantud ametlikku sordilehte.

PUNKT 8
Prioriteedi taotlemine peab põhinema kõige varasemal EL liikmesriigis või Rahvusvahelise Uute
Taimesortide Kaitse Liidu liikmesriigis esitatud teie või teie õiguseelneja omandiõiguse taotlusel.
Prioriteediõiguse saamiseks peab kõige varasem eelnenud taotlus olema esitatud kuni 12 kuud enne
käesoleva taotluse esitamist ja see peab olema kehtiv. Asjaomase asutuse poolt tõestatud koopiad
varasemast taotlusest peavad laekuma Sordiametile 3 kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.
PUNKT 9
Palun märkige kõigile kolmele küsimusele 9a, 9b ja 9c vastamiseks ära ruut ’jah’ või ’ei’. Kui
küsimus 9c ei ole kohaldatav, siis palun märkige nii. ’Jah’ vastuse korral palun märkige täpne kuupäev
ja riik. Ainult aastaarvu (nt „1999“) märkimine ei ole piisav.
Õiguse ühenduse sordikaitsele võib anda ainult uudse sordi puhul. Sort ei ole uudne, kui seda on
aretaja poolt või tema nõusolekul müüdud või muul viisil kasutamiseks antud:




Euroopa Liidus varem kui üks aasta enne taotluse esitamise kuupäeva;
väljaspool Euroopa Liitu varem kui neli (4) aastat, või puukultuuride puhul varem kui
kuus (6) aastat enne taotluse esitamise kuupäeva.

Taotleja peab kasutama kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid, et müümine või sellega võrreldav
kasutamiseks andmine ei toimuks lubatust varem.
Uudsust ei kahjusta sordimaterjali kasutamiseks andmine järgmistel viisidel:
•

kasutamiseks andmine ametiasutusele seaduslikel eesmärkidel, või õigusliku suhte
alusel teistele üksnes tootmiseks, paljundamiseks, müügikonditsiooni viimiseks või
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•
•

ladustamisekstingimusel, et aretaja säilitab ainuõiguse ja edasist kasutamiseks andmist
ei toimu;
katselistel eesmärkidel või muude sortide aretamiseks või avastamiseks ja arendamiseks
kasvatatud taimse materjali kasutamiseks andmine, kui seda materjali ei kasutata
edasiseks paljundamiseks ja kui sordile sel otstarbel ei viidata;
kasutamiseks andmine, mis tuleneb sellest, et aretaja on esitlenud sorti ametlikul või
ametlikult tunnustatud näitusel.

PUNKT 10
Kui seoses riigi sordilehega sordilehe taotlusega? või taotlusega siseriikliku omandiõiguse saamiseks
liikmesriigis on registreerimiskatsed juba läbi viidud või need on läbiviimisel (või neid viiakse läbi?),
võib Sordiamet nende registreerimiskatsete aruandeid arvesse võtta.
PUNKT 13 – TAOTLUSE ESITAMISE LÕIV
Taotluse esitamise lõiv 650 eurot tuleb kanda Sordiameti pangakontole. See tuleb tasuda hiljemalt
taotluse esitamise kuupäeval. Makse andmed tuleb märkida lisatud vormile “Maksete andmed“ iga
sordi kohta eraldi. Juhime tähelepanu, et Sordiamet ei määra kindlaks taotluse kuupäeva, kui makse ei
ole laekunud Sordiameti pangakontole või kui Sordiamet ei ole tuvastanud makset puuduliku
makseinformatsiooni tõttu. Selle tulemusena ei avaldata taotlust Ühenduse Sordiameti ametlikus
väljaandes.
PUNKT 14 - VORMIDE / DOKUMENTIDE KONTROLL-LOEND
Palun märkige ära ruudud nende dokumentide kohta, mis on lisatud.
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