Täyttöohjeita
YLEISTÄ
Täytä lomake painokirjaimin tai kirjoituskoneella. On tärkeää täyttää lomakkeen kaikki osa-alueet
ja, jos et vastaa johonkin kohtaan, merkitse se.
KANSILEHTI
Kansilehdellä ilmoitetaan kasvitieteellinen taksoni ja haettavan lajikkeen väliaikaisnimitys.
Seuraavat ohjeet viittaavat vastaaviin kohtiin hakemuksessa:
KOHTA 1
Oikeushenkilöä asianmukaisesti edustavan luonnollisen henkilön tulisi olla henkilö, joka on laillisesti
oikeutettu toimimaan oikeushenkilön puolesta ja jonka allekirjoitus on oikeushenkilöä sitova.
KOHTA 2
Jos edustajan käyttö on pakollista (hakijalla ei ole kotipaikkaa, toimipaikkaa tai liikeyritystä Euroopan
unionin alueella) menettelyjä hoitava edustaja ei saa olla hakijan palveluksessa.
Vaikka edustajan käyttö ei olisikaan välttämätöntä, edustaja voidaan silti nimetä.
Tämä henkilö voi olla hakijan työntekijä.
Tässä tapauksessa voidaan käyttää edustajan valintaa koskevaa viraston lomaketta.
On syytä muistaa, että asianmukaisesti valtuutetun henkilön on allekirjoitettava lomake.
KOHTA 5
Ehdotusta lajikenimeksi EI TARVITSE tehdä hakemuksen yhteydessä. Jos ehdotusta ei tehdä silloin,
suosittelemme, että se tehdään niin pian kuin mahdollista hakemuksen jätön jälkeen.
Kaikissa tapauksissa lajikenimiehdotus on syytä tehdä käyttämällä lajikenimiehdotusta varten painettua
kaavaketta.
Pelkkä asiaa koskeva merkintä hakemuskaavakkeessa ei ole riittävä.
Ehdotuksen lajikenimitykseksi TÄYTYY olla saapunut yhteisön kasvilajikevirastoon ennen kuin virasto
saa teknistä tutkimusta koskevat lopulliset tiedot.
Väliaikainen nimitys (jalostajan tunnus) on kuitenkin ILMOITETTAVA hakemuksen jättämisen
yhteydessä.
KOHTA 6
Jos jalostaja on työntekijän asemassa, hänen oikeutensa yhteisön kasvinjalostajaoikeuteen määräytyy
kansallisen, työsuhdetta koskevan lainsäädännön mukaan.
Vastaavat tositteet on liitettävä mukaan alkuperäisinä tai asianomaisen viranomaisen oikeaksi todistamina
jäljennöksinä.

KOHTA 7
Pyydetään täyttämään kaikki kohdat (mikäli tarpeen).
“Valtio” – pyydetään käyttämään seuraavia maalyhenteitä:
Euroopan unionin jäsenvaltiot:
AT = Itävalta, BE = Belgia CY = Kypros, CZ = Tšekin tasavalta, DK = Tanska, EE = Viro, FI = Suomi,
FR = Ranska, DE = Saksa, GR = Kreikka, HU = Unkari, IE= Irlanti, IT = Italia, LV = Latvia,
LT = Liettua, LU = Luxemburg, MT = Malta, NL = Alankomaat, PL = Puola, PT = Portugali,
SK = Slovakia, SI = Slovenia, ES = Espanja, SE = Ruotsi, UK= Yhdistynyt kuningaskunta
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UPOV:n jäsenvaltiot, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita:
AR = Argentiina, AU = Australia, BY = Valkovenäjä, BO = Bolivia, BR = Brasilia, BG = Bulgaria,
CA = Kanada, CL = Chile, CN = Kiina, CO = Kolumbia, HR = Kroatia, EC=Ecuador, IL = Israel,
JP = Japani, KE = Kenia, KG = Kirgisia, MX = Meksiko, NZ = Uusi Seelanti, NI = Nicaragua,
NO = Norja, PA = Panama, PY = Paraguay, KR = Korean tasavalta, MD = Moldova, RO = Romania,
RU = Venäjä, ZA = Etelä-Afrikka, CH = Sveitsi, TT = Trinidad ja Tobago, TN = Tunisia,
UA = Ukraina, US = Yhdysvallat, UY = Uruguay.
“Päivämäärä” – ilmoitetaan seuraavalla tavalla: PÄIVÄ/KUUKAUSI/VUOSI; esim. 02.03.95 =
2. maaliskuuta 1995.
Ilmoittakaa hakemuksen päivämäärä, ei päivämäärää, jolloin oikeus tai patentti myönnettiin, tai lajike
merkittiin lajikeluetteloon.
”Viranomainen ”– Viranomaisesta voidaan käyttää lyhenteitä, esim.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/FR
BSA = Bundessortenamt/DE
PVRO = Plant Variety Rights Office/UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL jne.
Kohdassa “Vaihe” voidaan käyttää seuraavia lyhenteitä:
A – hakemus käsiteltävänä
B – hakemus hylätty
C – hakemus peruutettu
D – kasvinjalostajanoikeus tai patentti myönnetty; tai lajike on merkitty viralliseen
lajikeluetteloon.
KOHTA 8
Etusijaa voidaan hakea vain sellaisen aikaisimman kasvinjalostajaoikeutta koskevan hakemuksen
perusteella, jonka hakija tai tämän edeltäjä on jättänyt jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai UPOV:n
jäsenvaltiossa.
Jotta tätä aikaisempaa hakemusta voitaisiin käyttää etusijan myöntämisen perusteena, hakemuksen on
täytynyt olla jätetty 12:n tätä hakemusta edeltävän kuukauden aikana ja hakemuksen täytyy olla edelleen
voimassa.
Viranomaisen vahvistamat jäljennökset tästä aikaisemmasta hakemuksesta on toimitettava
kasvilajikevirastolle kolmen kuukauden sisällä hakemuspäivämäärästä lukien.
KOHTA 9
Pyydetään vastaamaan kaikkiin kolmeen kysymykseen (9a, 9b ja 9c) kyllä tai ei. Jos kysymys 9c ei
koske vastaajaa, on tästä mainittava. Jos vastaus on kyllä, pyydetään ilmoittamaan tarkka ajankohta ja
valtio. Pelkän vuoden, esim. "1999" ilmoittaminen ei riitä.
Yhteisön kasvinjalostajaoikeus voidaan myöntää vain silloin, kun lajike on uutuus. Lajike ei ole uutuus,
jos sillä on käyty kauppaa tai jos jalostaja on käyttänyt sitä tai jos sitä on käytetty jalostajan
suostumuksella muulla tavalla:
 Euroopan unionissa aikaisemmin kuin yhtä vuotta ennen hakemusta;
 Euroopan unionin ulkopuolella aikaisemmin kuin neljä (4) vuotta tai puiden ja viiniköynnösten
osalta aikaisemmin kuin kuusi (6) vuotta ennen hakemusta
Hakijan odotetaan varmistavan, että myyntikauppaa tai vastaavaa käyttöä ei ole esiintynyt ennen
hyväksyttävää aikarajaa.
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Seuraavanlaiset lajikkeen käyttötavat eivät vaikuta kielteisesti sen uutuutena pitämiseen:
• Virallisen tahon lainsäädäntöön perustuva käyttö tai joidenkin muiden tahojen kanssa tehtyihin
oikeudellisiin järjestelyihin perustuva sellainen käyttö, jonka yksinomaisena tarkoituksena on
ollut lajikkeen tuottaminen, uudistaminen, lisääminen, käsittely tai varastointi, edellyttäen
kuitenkin, että yksinomainen käyttöoikeus säilyy jalostajalla ja että käyttöoikeutta ei siirretä
muille.
• Sellaisen kasvimateriaalin käyttö, jota on tuotettu koetarkoituksessa tai tarkoituksena muiden
lajikkeiden jalostaminen, löytäminen ja kehittäminen, mutta jota ei enää käytetä uudistamiseen
tai lisäämiseen edellyttäen kuitenkin, että tällaisen käytön osalta ei viitata lajikkeeseen.
• Sellainen käyttö, joka on suoraan tai epäsuoraan johtunut siitä, että jalostaja on esitellyt
lajikkeen virallisessa tai virallisesti tunnustetussa näyttelyssä.
KOHTA 10
Jos tekninen tutkimus on jo suoritettu jossakin jäsenvaltiossa lajikkeen kansalliseksi hyväksymiseksi tai
kansallisen kasvinjalostajaoikeuden saamiseksi tai jos tällainen tutkimus on käynnissä, virasto voi ottaa
huomioon tätä koskevat tutkimusraportit.
KOHTA 13 - HAKEMUSMAKSUT
Hakemusmaksu , 650 euroa, maksetaan viraston pankkitilille.
Maksu tulee suorittaa ennen hakemuspäivää tai hakemuspäivänä.
Maksuja koskevat tiedot ilmoitetaan oheisella kaavakkeella jokaisesta lajikkeesta erikseen.
On muistettava, että virasto ei myönnä lopullista hakemuspäivämäärää, jos maksu ei ole saapunut
viraston pankkitilille tai jos virasto ei ole pystynyt tunnistamaan maksua puutteellisten tietojen vuoksi.
Hakemusta ei myöskään julkaista CPVO:n virallisessa lehdessä.
KOHTA 14 - ASIAKIRJOJEN TARKISTUSLISTA
Pyydetään merkitsemään rastilla mukaan liitetyt asiakirjat ja kaavakkeet.
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