Norādījumi par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Lūdzu sniedziet informāciju izdrukas veidā vai aizpildot elektroniski.
PIRMĀ lapa
Lūdzu norādiet botānisko taksonu un kandidātšķirnes pagaidu nosaukumu.
Turpmākās piezīmes attiecas uz punktu numerāciju iesnieguma veidlapā.
1. PUNKTS
Fiziskā persona, kas attiecīgi pilnvarota pārstāvēt juridisku personu, ir tāda persona, kura juridiski
pilnvarota rīkoties juridiskās personas vārdā un kuras paraksts juridiskajai personai uzliek
saistības.
2. PUNKTS
Ja likumīgais pārstāvis ir obligāts (iesniedzējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, mītne vai
uzņēmums neatrodas Eiropas Savienības teritorijā), likumīgais pārstāvis var nebūt iesniedzēja
darbinieks.
Ja likumīgais pārstāvis jūsu gadījumā nav obligāti nepieciešams, jūs tomēr varat iecelt likumīgo
pārstāvi. Ieceltā persona var būt darbinieks.
Jūs varat izmantot Biroja veidlapu “Likumīgā pārstāvja statusa piešķiršana”.
5. PUNKTS
Iesnieguma iesniegšanas laikā NAV NEPIECIEŠAMS norādīt priekšlikumus šķirnes
nosaukumam; tomēr, ja tas šajā laikā nav norādīts, ieteicams to izdarīt, tiklīdz iespējams, pēc tam
izmantojot veidlapu “ Priekšlikums šķirnes nosaukumam”. Priekšlikums šķirnes nosaukumam
NOTEIKTI jāiesniedz Kopienas Augu šķirņu birojam (CPVO), pirms CPVO saņem tehniskās
pārbaudes galīgos rezultātus.
Tomēr iesnieguma iesniegšanas laikā NOTEIKTI jānorāda pagaidu nosaukums (selekcionāra
apzīmējums).
6. PUNKTS
Ja selekcionārs ir darbinieks, tiesības uz Kopienas selekcionāra tiesībām jānosaka saskaņā ar tiem
valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz darba attiecībām.
Jāpievieno attiecīgs dokumentārs pierādījums dokumenta oriģināla vai tā izdevējas iestādes
apstiprinātas kopijas veidā.
7. PUNKTS
Lūdzu aizpildīt visas ailes (ja piemērojams)
“Valsts” jāieraksta, izmantojot šādus valstu kodus:
B = Beļģija, D = Vācija, DK = Dānija, EL = Grieķija, E = Spānija, Fin = Somija, F = Francija,
GB = Apvienotā Karaliste, I = Itālija, IRL = Īrija, L = Luksemburga, NL = Nīderlande,
A = Austrija, S = Zviedrija, P = Portugāle, LV = Latvija, LT = Lietuva, EE = Igaunija,
PL = Polija, CZ = Čehijas Republika, HU = Ungārija, SK = Slovākija
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Jaunu augu šķirņu aizsardzības starptautiskās savienības (UPOV) dalībvalstis:
AR = Argentīna, AU = Austrālija, BG = Bulgārija, CA = Kanāda, CH = Šveice, CL = Čīle,
CO = Kolumbija, EC = Ekvadora, , IL = Izraēla, JP = Japāna, MD = Moldāvijas Republika,
MX = Meksika, NO = Norvēģija, NZ = Jaunzēlande, PY = Paragvaja, RU = Krievijas Federācija,
TT = Trinidada un Tobago, UA = Ukraina, US = Amerikas Savienotās Valstis, UY = Urugvaja,
ZA = Dienvidāfrika, BY= Baltkrievija,
“Datums” jāraksta DIENA/MĒNESIS/GADS formātā, piemēram, 02.03.95 = 1995. gada 2.
marts.
“iestāde” iestādes norādīšanai var izmantot attiecīgu saīsinājumu, piemēram,
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/F
BSA = Bundessortenamt/D
PVRO = Plant Variety Rights Office/GB
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL u.c.
VAAD = Valsts augu aizsardzības dienests/LV
Ailē “stadija” izmanto šādus saīsinājumus:
A – iesniegumu izskata
B – iesniegums noraidīts
C – iesniegums atsaukts
D – piešķirtas selekcionāra tiesības vai patents; vai šķirne iekļauta oficiālajā šķirņu
sarakstā.
8. PUNKTS
Prioritātes iesnieguma pamatā jābūt agrākajam iepriekšējam īpašumtiesību iesniegumam, kuru
esat iesniedzis pats vai tiesību priekštecis ES dalībvalstī vai UPOV dalībvalstī. Lai pretendētu uz
prioritātes tiesībām, šim agrākajam iepriekšējam iesniegumam jābūt iesniegtam 12 mēnešu laikā
pirms šī iesnieguma, un tam joprojām ir jābūt iesniegtam. Iepriekšējā iesnieguma kopijas, kuras
apstiprinājusi atbildīgā iestāde, CPVO birojam jāsaņem 3 mēnešu laikā pēc iesnieguma
iesniegšanas.
9. PUNKTS
Lūdzu ailē ar jā vai nē atzīmējiet atbildes uz visiem trijiem jautājumiem 9.a, 9.b un 9.c.
Kopienas selekcionāra tiesības var piešķirt tikai attiecībā uz jaunām šķirnēm. Šķirne nav jauna, ja
selekcionārs to pārdevis vai citādi nodevis, vai tā pārdota vai nodota ar selekcionāra piekrišanu:
¾ Eiropas Savienībā ilgāk nekā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas dienas;
¾ ārpus Eiropas Savienības ilgāk nekā četrus (4) gadus, bet attiecībā uz kokiem un
vīnogulājiem – sešus (6) gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
Iesnieguma iesniedzējam jāveic pietiekami piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka
pārdošana vai tai pielīdzināma nodošana nenotiek drīzāk, nekā atļauts.
Jauninājuma statusu neizbeidz šādu veidu šķirnes materiāla nodošana:
•

nodošana oficiālai iestādei ar likuma noteiktu mērķu īstenošanai vai citiem, pamatojoties
uz līguma vai citām juridiskām attiecībām, vienīgi ražošanai, atjaunošanai, pavairošanai,
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uzlabošanai vai uzglabāšanai, ja selekcionārs patur ekskluzīvas tiesības uz nodošanu, un
materiāls netiek nodots vairāk nevienam citam;
•

tāda materiāla nodošana, kas iegūts no augiem, kuri audzēti eksperimentālos nolūkos, citu
šķirņu selekcijai vai atklāšanai un attīstīšanai, un nav izmantots turpmākai ataudzēšanai
vai pavairošanai, ja vien attiecībā uz šo nodošanu nav norādīta šķirne;

•

nodošana tā iemesla dēļ, ka selekcionārs šķirni izstādījis oficiālā vai oficiāli atzītā izstādē,
vai saistībā ar to.

10. PUNKTS
Ja tehniskā pārbaude saistībā ar iekļaušanu valsts reģistrā vai iesnieguma iesniegšanu uz īpašuma
tiesībām dalībvalstī jau ir veikta vai tiek veikta, Birojs var ņemt vērā šādu pārbaužu pārskatus.
13. PUNKTS - MAKSA PAR IESNIEGUMU
Maksa par iesniegumu 650 Eiro apmērā jāpārskaita Biroja bankas kontā. Maksājums jāizdara
pirms vai iesnieguma iesniegšanas dienā. Ziņas par maksājumu jānorāda pievienotajā veidlapā
“Ziņas par maksājumu” par katru šķirni atsevišķi.
14. PUNKTS – VEIDLAPU / DOKUMENTU SARAKSTS
Lūdzu atzīmējiet attiecīgās ailes, norādot kādi dokumenti ir pievienoti.
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