Instructies met betrekking tot het aanvraagformulier

ALGEMEEN
Vul de gegevens op het f ormulier in met blokletters of gebruik een typemachine.
Het is van belang alle onderdelen van het formulier in te vullen. Geef aan of een
vraag niet van toepassing is (nvt).
VOORBLAD
Geef het botanisch geslacht en de voorlopige aanduiding van het kandidaat-ras aan.
De volgende aanwijzingen volgen de nummering van het aanvraagformulier:
VRAAG 1
De natuurlijke persoon, naar behoren g emachtigd om de rec htspersoon te
vertegenwoordigen, moet degene zijn die wettelijk bevoegd is namens de
rechtspersoon te handelen en wiens handtekening de rechtspersoon bindt.
VRAAG 2
Indien een gemachtigde verplicht is (voor aanvragers die geen woonplaats, zetel of
vestiging in de Europese Unie hebben), mag de gemachtigde geen werknemer van
de aanvrager zijn.
Indien in uw g eval een gemachtigde niet verplicht is, kunt u er desalniettemin een
benoemen. De aangewezen persoon mag dan een van uw werknemers zijn.
Het formulier van het Bureau “Aanwijzen van een gemachtigde” kan hiervoor
worden gebruikt. Wij wijzen u erop dat dit formulier door de naar behoren
gemachtigde persoon moet worden ondertekend.
VRAAG 5
Het voorstel voor een rasben aming HOEFT NIET te worden gedaan op het
moment van de aanvraag. Indien het v oorstel niet gelijktijdig met de aanvraag
wordt gedaan, wordt evenwel aanbevolen dit zo spoedig mogelijk te doen. In ieder
geval moet gebruik worden gemaakt van het formulier “Naamsvoorstel”. Een
naamsvermelding in h et aanvraagformulier alleen is niet voldoende. Een voorstel
voor een rasbenaming MOET bij het Bureau zijn ingediend voordat de
eindresultaten van het technisch onderzoek zijn ontvangen.
Een voorlopige aanduiding (kweekaanduiding) MOET echter op het m oment van
indiening van de aanvraag worden aangegeven.
VRAAG 6
Indien de kwek er een werknemer is, m oet de aanspraak op een communautair
kwekersrecht bepaald worden overeenkomstig het n ationale recht dat van
toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
Originele exemplaren of door de uitgevende autoriteit gewaarmerkte afschriften
van de benodigde bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.
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VRAAG 7
Vul alle kolommen in (voorzover van toepassing).
“Land” moet worden aangegeven met gebruikmaking van de volgende codes:
BE = België, CY = Cyprus, DK = Denemarken, DE = Duitsland, EE = Estland,
FI = Finland, FR = Frankrijk, EL = Griekenland, HU = Hongarije, IE = Ierland, IT
= Italië, LV = Letland, LT = Litouwen, LU = Luxemburg, MT = M alta, NL =
Nederland, AT = Oostenrijk, PL = Polen, PT = Portugal, SI = Slo venië, SK =
Slowakije, ES = Spanje, CZ = Tsjechië, UK = Verenigd Koninkrijk, SE = Zweden.
UPOV-lidstaten: AR = Argentinië, AU = Australië, BY = Belarus, BO = Bolivië,
BR = Brazilië, BG = Bulgarije, CA = Cana da, CL = Chi li, CN = Chi na, CO =
Colombia, HR = Croatië, EC = Ecuador, IL = Israël, JP = J apan, KE = Kenia, KG
= Kirgizië, MD = M oldavië, MX = Mexico, NI = Nicaragua, NO = Noorwegen,
NZ = Nieuw Zeeland, UA = Oekraïne, PA = Panama, PY = Paraguay, RO =
Roemenië, RU = Rusland, TN = T unesië, TT = T rinidad en T obago, KR =
Republiek Korea, US = Verenigde Staten van Amerika, UY = Uruguay, ZA = Zuid
Afrika, CH = Zwitserland.
“Datum” moet worden aangegeven in DAG/MAAND/JAAR b.v. 02.03.95 = twee
maart 1995.
Geef de datum van indiening van de aanvraag aan en niet de datum waarop voor
het ras een kwekersrecht, inschrijving of octrooi is toegekend.
“autoriteit” de van toepassing zijnde autoriteit mag aangegeven worden door
middel van de afkorting
bijv. CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales / FR
BSA = Bundessortenamt / DE
PVRO = Plant Variety Rights Office / UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht / NL enz.
Voor de kolom “stadium”, gelieve de volgende afkortingen te gebruiken:
A – aanvraag is aanhangig
B – aanvraag is afgewezen
C – aanvraag is ingetrokken
D – kwekersrecht is verleend of ras ingeschreven in officiële rassenlijst.
VRAAG 8
Een aanspraak op het recht van voorrang moet betrekking hebben op de eerste
voorafgaande aanvraag voor een eigendomsrecht, door u of uw rechtsvoorganger
ingediend in een EU-lidstaat of in een lidstaat van de UPOV. Om in aanmerking te
komen voor een recht van voorrang moet deze eerste voorafgaande aanvraag niet
langer dan tw aalf maanden vóór aan d e onderhavige aanvraag zijn ingediend en
nog steeds van krac ht zijn. Afschriften van die vooraf gaande aanvraag,
gewaarmerkt door de ter zake van die aanvraag bevoegde autoriteit, moeten binnen
drie maanden na de datum van indiening door het Bureau zijn ontvangen.
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VRAAG 9
Alle drie de vragen 9a, 9b en 9c moeten worden beantwoord door het aankruisen
van het van ja of nee. Indien vraag 9c niet van toepassing is, nvt invullen. Indien
het antwoord ‘ja’ is, wordt u v erzocht de juiste datum en het land te v ermelden.
Vermelding van louter het jaar (b.v. ‘1999’) is niet voldoende.
Een kwekersrecht kan alleen worden verleend indien het een nieuw plantenras
betreft. Het ras is niet nieuw indien het verkocht is of is afgestaan door of met
toestemming van de kweker:
binnen de Europese Unie eerder dan een jaar voor de datum van aanvraag;
buiten de Europese U nie eerder dan vier (4) jaar of, in he t geval van bomen of
wijnstokken zes (6) jaar vóór de datum van aanvraag.
De aanvrager wordt geacht redelijke voorzorgsmaatregelen te hebb en genomen
teneinde te verzekeren dat g een verkoop of vergelijkbare afstand heeft
plaatsgevonden op een eerder tijdstip dan toegestaan.
De volgende vormen van afstand van materiaal van het ras doen geen afbreuk aan
het nieuw zijn van het ras:
- het afstaan aan een officiële instantie voor wettelijke doeleinden, of aan anderen
uit hoofde van een andere rechtsverhouding, uitsluitend met het oog op
voortbrenging, vermeerdering, vermenigvuldiging, conditionering of op slag, op
voorwaarde dat de kweker het uitsluitende beschikkingsrecht behoudt en g een
verdere afstand aan derden plaatsvindt.
- het af staan van materiaal dat is voortgebracht uit planten die geteeld zijn voor
onderzoeksdoeleinden of met het oog op het kweken of ontdekken en ontwikkelen
van andere rassen en dat niet voor verdere vermenigvuldiging of vermeerdering
wordt gebruikt, tenzij met het oog op dat afstaan wordt verwezen naar het ras;
- het afstaan in verband met dan wel als gevolg van het feit dat de kweker het ras
heeft gepresenteerd op een officiële of officieel erkende tentoonstelling.
VRAAG 10
Als het technisch onderzoek in verband met de nationale rassenlijst of in verband
met een aanvraag voor een nationaal eigendomsrecht in een lidstaat reeds is
uitgevoerd of nog wordt uitgevoerd, kunnen dergelijke onderzoeksrapporten door
het Bureau in overweging worden genomen.
VRAAG 13 - AANVRAAGTARIEF
Het aanvraagtarief van 650 euro moet worden overgemaakt op de bankrekening
van het Bureau. Betaling geschiedt voorafgaand aan of op de datum waarop de
aanvraag wordt ing ediend. De betaling moet individueel voor elk ras worden
gespecificeerd op bijgaand formulier “Specificatie van betaling”. Gelieve er
rekening mee te houden dat he t Bureau geen definitieve datum van aanvraag
toekent wanneer de betaling nog niet is bijgeschreven op de ba nkrekening van het
Bureau of indien d e betaling niet met een kenmerk geregistreerd is als gevolg van
ontbrekende informatie. Dit heeft ook tot gevolg dat de aanvraag niet in h et
Mededelingenblad zal worden bekendgemaakt.
VRAAG 14 - CHECKLIST VAN FORMULIEREN/ DOCUMENTEN
Kruis de vakken aan van de documenten die zijn bijgevoegd.
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