Uwagi dotyczące wypełniania formularza wniosku
UWAGI OGÓLNE
Formularz należy wypełnić za pomocą komputera lub maszyny do pisania.
Strona TYTUŁOWA
Należy wskazać botaniczną jednostkę systematyczną/takson botaniczny i tymczasowe oznaczenie
odmiany, dla której składa się wniosek.
Poniższe uwagi dotyczą odpowiednich punktów formularza wniosku:
PUNKT 1
Osobą fizyczną wyznaczoną do reprezentowania osoby prawnej jest osoba prawnie upoważniona
do działania na rzecz osoby prawnej oraz której podpis jest wiążący dla osoby prawnej.
PUNKT 2
W przypadkach, w których wymagany jest pełnomocnik (tzn. dla wnioskodawców/zgłaszających
nie mających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Unii Europejskiej lub
których przedsiębiorstwo nie zostało utworzone na terytorium Unii), pełnomocnik nie może być
pracownikiem wnioskodawcy/zgłaszającego.
Jednakże, pełnomocnika można powołać w przypadkach, w których nie jest on wymagany.
Wtedy osobą wyznaczoną może być pracownik.
W tym celu można skorzystać z formularza przygotowanego przez Biuro: “Wyznaczenie
pełnomocnika”.
PUNKT 5
Na etapie wnioskowania/zgłaszania NIE JEST WYMAGANE podawanie propozycji nazwy
odmiany, jednakże jeśli propozycja nie zostanie podana w momencie składania wniosku, należy
ją podać możliwie jak najszybciej używając formularza: “Propozycja nazwy odmiany”.
Wnioskodawca/Zgłaszający WINIEN podać propozycję nazwy odmiany we Wspólnotowym
Biurze Ochrony Odmian Roślin przed otrzymaniem przez Biuro ostatecznych wyników badania
technicznego.
Jednakże, wnioskodawca/zgłaszający WINIEN podać tymczasowe oznaczenie (nazwa
hodowlana) na etapie składania wniosku.
PUNKT 6
W przypadku gdy hodowca jest pracownikiem, jego stosunek do wspólnotowego prawa do
odmian należy określić zgodnie z krajowym prawem w zakresie osób pozostających w stosunku
zatrudnienia.
Należy zatem dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające (oryginał
lub odpis uwierzytelniony przez urząd wydający dokument).
PUNKT 7
Należy wypełnić wszystkie pola (jeśli dotyczy)
Rubrykę “Państwo” należy wypełnić stosując jeden z następujących kodów:
B = Belgia, D = Niemcy, DK= Dania, EL = Grecja, E = Hiszpania, Fin = Finlandia, F = Francja,
GB = Wielka Brytania, I = Włochy, IRL = Irlandia; L = Luksemburg, NL = Holandia, A =
Austria, S = Szwecja, P = Portugalia.
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Dla państwcji stowarzyszonych w UPOV (Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Nowych
Odmian Roślin (UPOV):
AR = Argentyna, AU = Australia, BG = Bułgaria, CA = Kanada, CH = Szwajcaria, CL = Chile,
CO = Kolumbia, CZ = Republika Czeska, EC = Ekwador, HU = Węgry, IL = Izrael, JP =
Japonia, MD = Republika Mołdawska, MX = Meksyk, NO = Norwegia, NZ = Nowa Zelandia,
PL = Polska, PY = Paragwaj, RU = Federacja Rosyjska, SK = Słowacja, TT = Trinidad i Tobago,
UA = Ukraina, US = Stany Zjednoczone, UY = Urugwaj, ZA = Republika Afryki Południowej.
Rubrykę “Data” należy wypełnić podając DZIEŃ/MIESIĄC/ROK np. 02.03.95 = 2 marca 1995
r.
Rubrykę “organ uprawniony” należy wypełnić podając odpowiedni skrót np.
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/F
BSA = Bundessortenamt/D
PVRO = Plant Variety Rights Office/GB
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL etc.
Rubrykę “status” należy wypełnić wpisując odpowiednią literę:
A – wniosek w toku
B – wniosek odrzucony
C – wniosek wycofany
D – przyznano prawa lub patenty hodowcy roślin; lub odmiana umieszczona w
oficjalnym wykazie odmian.
PUNKT 8
Roszczenie o przyznanie prawa pierwszeństwa musi być zgodne z pierwszym wcześniejszym
wnioskiem o udzielenie praw do odmiany, złożonym przez składającego wniosek lub jego
poprzednika prawnego w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie –
stowarzyszonym w Międzynarodowym Związku. Ochrony Nowych Odmian Roślin. O prawo do
pierwszeństwa można wnioskować pod warunkiem że poprzedni wniosek został złożony w
okresie dwunastu miesięcy przed datą złożenia obecnego wniosku, o ile w dniu złożenia wniosku
nadal istnieje wcześniejszy wniosek. Należy przedłożyć kopie uprzednio złożonego wniosku
uwierzytelnione przez organ odpowiedzialny do Biura w okresie trzech miesięcy od daty wniosku
.
PUNKT 9
Dla wszystkich trzech pytań: 9a, 9b i 9c należy zakreślić odpowiednie pole: tak lub nie.
Wspólnotowe prawo do odmiany jest przyznawane tylko dla nowych odmian. Odmianę nie
uważa się za nową jeżeli została sprzedana lub w inny sposób przekazana osobom trzecim przez
hodowcę lub za jego zgodą:
¾ na terytorium Unii Europejskiej wcześniej niż jeden rok przed datą złożenia wniosku;
¾ poza terytorium Unii Europejskiej wcześniej niż cztery lata, a w przypadku drzew i
winorośli wcześniej niż sześć lat przed datą złożenia wniosku.
Wnioskodawca/Zgłaszający jest obowiązany do podjęcia stosownych środków ostrożności w celu
zapewnienia, iż sprzedaż lub inne porównywalne sposoby przekazania osobom trzecim nie
nastąpiły wcześniej niż jest do dozwolone.
Poniższe sposoby przekazania osobom trzecim materiału ze zbioru nie wpływają na nowość/nie
szkodzą kryterium nowości odmiany:
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•

przekazanie urzędowej instytucji do celów statutowych lub osobom trzecim na
podstawie stosunków prawnych, wyłącznie do wytwarzania, reprodukcji, rozmnażania,
kondycjonowania lub przechowywania, jeżeli hodowca zachowuje wyłączne prawo do
przekazywania i nie nastąpi dalsze przekazanie.

•

przekazanie materiału wytworzonego z roślin uprawianych w celach doświadczalnych
lub w celu hodowli lub odkrycia i wyprowadzenia innych odmian, którego nie używa się
do dalszej reprodukcji lub rozmnażania, o ile cele tego przekazania nie dotyczą tej
odmiany.

•

przekazanie materiału, o ile doszło do niego bezpośrednio lub pośrednio w wyniku
wystawienia odmiany przez hodowcę podczas oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawy.

PUNKT 10
Biuro może rozpatrywać raporty badań, w przypadku gdy badania techniczne związane z
wpisaniem na listę krajową lub wnioskiem o krajowe prawa własności w Państwie
Członkowskim zostały już przeprowadzone lub są w toku.
PUNKT 13 – OPŁATA ZGŁOSZENIOWA
Opłatę zgłoszeniową w wysokości 650 EURO należy przekazać na rachunek bankowy Biura.
Opłatę należy uiścić przed lub w dniu rejestracji wniosku. Opłatę należy opisać na dołączonym
formularzu “Szczegóły dotyczące płatności”, oddzielnie dla każdej odmiany.
PUNKT 14 – LISTA FORMULARZY / DOKUMENTÓW
Proszę zakreślić pole (-a) odpowiadające załączonym dokumentom.
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