Pastabos dėl paraiškos formos pildymo
BENDRA INFORMACIJA
Pildomą informaciją atspausdinkite arba įveskite klaviatūra. Reikia užpildyti visus formos laukelius; jei
netaikytina, nurodykite.
VIRŠELIS
Nurodykite botaninį taksoną ir laikiną veislės pavadinimą.
Toliau pateikiamos pastabos apie atitinkamai sunumeruotus paraiškos formos punktus:
1 PUNKTAS
Tinkamai įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui yra toks fizinis asmuo, kuriam yra suteikta teisė veikti
juridinio asmens vardu, o jo parašas įpareigoja juridinį asmenį.
2 PUNKTAS
Kai privaloma turėti procesinį atstovą (pareiškėjams, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos,
buveinės ar padalinio Europos Sąjungos teritorijoje), procesinis atstovas negali būti pareiškėjo
darbuotojas.
Jei Jūsų atveju procesinis atstovas nebūtinas, Jūs vis tiek galite jį paskirti. Paskirtasis asmuo gali būti
pareiškėjo darbuotojas.
Galite naudoti Tarnybos formą „Procesinio atstovo paskyrimas“. Įsidėmėkite, jog šią formą turi
pasirašyti tam įgaliotas asmuo.
5 PUNKTAS
Siūlomo veislės pavadinimo NEREIKIA pateikti pildant paraišką; tačiau to nepadarius,
rekomenduojama pasiūlyti pavadinimą kuo greičiau po to. Bet kuriuo atveju siūlant pavadinimą patartina
naudoti formą „Siūlomas veislės pavadinimas”. Vien tik paminėti pavadinimą paraiškos formoje
neužtenka. Siūlomą veislės pavadinimą PRIVALOMA pateikti Tarnybai prieš jai gaunant galutinius
techninio patikrinimo rezultatus.
Tačiau pildant paraišką PRIVALOMA nurodyti laikiną pavadinimą (selekcininko nuorodą).
6 PUNKTAS
Jei selekcininkas yra darbuotojas, jo teisė į augalų veislės teisinę apsaugą Bendrijoje turi būti nustatyta,
remiantis jo darbo santykius reglamentuojančiais nacionaliniais įstatymais. Turėtų būti pridedami
nurodytų dokumentinių įrodymų originalai arba juos išdavusios institucijos patvirtintos kopijos.
7 PUNKTAS
Užpildykite visus laukelius (jei taikytina).

„Valstybė“ turėtų būti nurodoma naudojantis šiais kodais:
ES valstybės narės:
AT = Austrija, BE = Belgija, CY = Kipras, CZ = Čekijos Respublika, DK = Danija,
EE = Estija, FI = Suomija, FR = Prancūzija, DE = Vokietija, GR = Graikija, HU = Vengrija,
IE= Airija, IT = Italija, LV = Latvija, LT = Lietuva, LU = Liuksemburgas, MT = Malta,
NL = Nyderlandai, PL = Lenkija, PT = Portugalija, SK = Slovakija, SI = Slovėnija,
ES = Ispanija, SE = Švedija, UK = Jungtinė Karalystė.
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UPOV valstybės narės, ES nepriklausančios šalys:
AR = Argentina, AU = Australija, BY = Baltarusija, BO = Bolivija, BR = Brazilija, BG =
Bulgarija, CA = Kanada, CL = Čilė, CN = Kinija, CO = Kolumbija, HR = Kroatija, EC =
Ekvadoras, IL = Izraelis, JP = Japonija, KE = Kenija, KG = Kirgizstanas, MX = Meksika, NZ =
Naujoji Zelandija, NI = Nikaragva, NO = Norvegija, PA = Panama, PY = Paragvajus, KR =
Korėjos Respublika, MD = Moldavijos Respublika, RO = Rumunija, RU = Rusijos Federacija,
ZA = Pietų Afrika, CH = Šveicarija, TT = Trinidadas ir Tobagas, TN = Tunisas, UA = Ukraina,
US = Jungtinės Amerikos Valstijos, UY = Urugvajus.
„Data” turėtų būti rašoma taip: DIENA/MĖNUO/METAI, pvz., 02.03.95 = 1995 m. kovo 2 d.
Nurodykite paraiškos pateikimo datą, o ne veislės teisinės apsaugos suteikimo, įrašymo į oficialų veislių
sąrašą ar patentavimo datą.
„Instituciją“ galima nurodyti naudojant atitinkamą santrumpą, pvz.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/FR
BSA = Bundessortenamt/DE
PVRO = Plant Variety Rights Office/UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL ir t.t.
Skiltyje „Būklė“ naudokite tokias santrumpas :
A–
B–
C–
D–

laukiama paraiškos rezultatų
paraiška atmesta
paraiška atsiimta
augalo veislei suteikta teisinė apsauga arba patentai; arba veislė įrašyta į
oficialų veislių sąrašą.

8 PUNKTAS
Pirmumo teisės reikalavimas turi būti paremtas Jūsų arba asmens, iš kurio Jūs perėmėte nuosavybės
teisę, anksčiausiai pateikta paraiška dėl nuosavybės teisės ES valstybėje narėje arba UPOV šalyje narėje.
Siekiant pirmumo teisės, reikia, kad ankstesnioji paraiška būtų buvusi pateikta per 12 mėnesių iki šios
paraiškos pateikimo ir būtų vis dar galiojanti. Atsakingos institucijos patvirtintas ankstesnės paraiškos
kopijas Tarnyba turi gauti per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.
9 PUNKTAS
Atsakydami į visus tris klausimus 9a, 9b ir 9c, pažymėkite langelį „taip“ arba „ne“. Jei 9c klausimas
netaikomas, nurodykite. Jei atsakote „taip”, parašykite tikslią datą ir šalį. Nurodyti vien tik metus, pvz.,
1999 m., neužtenka.
Augalo veislei teisinė apsauga gali būti suteikta tik tuomet, kai veislė yra nauja. Veislė nebus nauja, jei
jos dauginamoji medžiaga buvo parduota ar kitaip perleista paties selekcininko arba jo sutikimu:
>> Europos Sąjungoje anksčiau negu prieš metus iki paraiškos pateikimo dienos;
>> Už Europos Sąjungos ribų anksčiau negu prieš ketverius (4) metus, o medžių ir vynmedžių
atveju, prieš šešerius (6) metus iki paraiškos padavimo dienos.
Tikimasi, kad pareiškėjas bus ėmęsis reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad veislės dauginamoji
medžiaga nebuvo parduota ar kitaip panašiai perleista anksčiau negu leidžiama.
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Veislės naujumo statuso nepažeidžia tokie veislės dauginamosios medžiagos perleidimo būdai –
¤ perleidimas oficialiai institucijai įstatymų nustatytais tikslais arba kitiems sutarčių ar kitokių
teisinių santykių pagrindu auginimui, dauginimui, veisimui, paruošimui ar sandėliavimui, jeigu
selekcininkas išlaiko išimtinę teisę disponuoti šia medžiaga ir jei dauginamoji medžiaga
neperleidžiama toliau;
¤ perleidžiant medžiagą, gautą iš augalų, auginamų eksperimentinėms, selekcinėms arba naujų
veislių atradimo ir kūrimo reikmėms, kurie toliau nenaudojami dauginimui arba veisimui, išskyrus,
kai daroma nuoroda į tokio perleidimo reikmėms naudojamą veislę;
¤ perleidimas, jei jis įvyko dėl to, kad selekcininkas buvo parodęs tą veislę oficialioje ar oficialiai
pripažintoje parodoje.
10 PUNKTAS
Jei nacionalinio sąrašo arba paraiškos dėl nacionalinės nuosavybės teisės techninis patikrinimas jau
atliktas arba atliekamas valstybėje narėje, Tarnyba gali svarstyti tokias patikrinimo ataskaitas.
13 PUNKTAS – PARAIŠKOS MOKESTIS
650 eurų paraiškos mokestis turėtų būti pervestas į Tarnybos banko sąskaitą. Sumokėti reikia prieš
pateikiant paraišką arba paraiškos padavimo dieną. Pridėtinėje formoje „Mokėjimo duomenys“ turi būti
pateikti išsamūs mokėjimo duomenys atskirai kiekvienai veislei. Įsidėmėkite, jog Tarnyba neįregistruos
paraiškos, jei mokestis nebus pervestas į Tarnybos banko sąskaitą arba, jeigu Tarnyba neidentifikuos
mokesčio dėl informacijos trūkumo. Tai reiškia, kad paraiška nebus išspausdinta Tarnybos Oficialiajame
biuletenyje.
14 PUNKTAS – FORMŲ/ DOKUMENTŲ KONTROLINIS SĄRAŠAS
Pažymėkite langeliuose, kurie dokumentai pridedami.
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