Opombe k izpolnjevanju obrazca za prijavo
SPLOŠNO
Prosimo, da potrebne podatke natisnete ali vtipkate. Izpolniti je potrebno vsa polja. Ce navedba
smiselno ni potrebna, to navedite.
NASLOVNA stran
Prosimo, navedite botanicni takson in zacasno oznako sorte kandidatke.
Naslednje opombe se nanašajo na posamezne oštevilcene tocke v obrazcu za prijavo:
TOCKA 1
Fizicna oseba, ki je pravilno pooblašcena za zastopanje pravne osebe, mora biti oseba, ki je po zakonu
upravicena, da deluje v imenu pravne osebe, njen podpis pa je za pravno osebo zavezujoc.
TOCKA 2
Ce je zastopnik v postopku obvezen (prijavitelji, ki na ozemlju Evropske unije nimajo stalnega
prebivališca, sedeža ali poslovne enote), zastopnik v postopku ne sme biti zaposlen pri prijavitelju.
Ce v va šem primeru zastopnik v postopku ni obvezen, ga lahko kljub temu imenujete. Imenovana
oseba je lahko uslužbenec.
Lahko uporabite obrazec Urada "Imenovanje zastopnika v postopku". Prosimo, upoštevajte, da mora
ta obrazec podpisati pravilno pooblašcena oseb a.
TOCKA 5
Predloga za ime sorte NI TREBA predložiti hkrati s prijavo, vendar ce se ga ne predloži hkrati s
prijavo, se priporoca, da se ga naknadno predloži cimprej. V vsakem primeru mora biti predložen na
obrazcu “Predlog za ime sorte”,
Zgolj navedba v obrazcu za prijavo ne zadostuje .
Predlog za ime sorte JE TREBA vložiti pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), preden Urad
prejme koncne rezultate preizkušanja sorte.
Vendar JE TREBA hkrati s prijavo predložiti zacasno oznako (žlahtniteljeva ozn aka).
TOCKA 6
Ce je žlahtnitelj uslužbenec, je treba žlahtniteljsko pravico Skupnosti dolociti v skladu z nacionalno
zakonodajo, ki se uporablja za delovno razmerje. V zvezi s tem je treba predložiti ustrezno dokazno
dokumentacijo, bodisi v obliki izvirn ika ali kopije, ki jo overi organ izdaje.
TOCKA 7
Prosimo, izpolnite vse stolpce (ce je ustrezno)
"Država" se vnese z naslednjimi oznakami:
Države clanice EU:
AT = Avstrija, BE = Belgija, CY = Ciper, CZ = Ceška republika, DK = Danska, EE = Estonija, FI =
Finska, FR = Francija, DE = Nemcija, GR = Grcija, HU = Madžarska, IE = Irska, IT = Italija, LV =
Latvija, LT = Litva, LU = Luksemburg, MT = Malta, NL = Nizozemska, PL = Poljska, PT =
Portugalska, SK = Slovaška, SI = Slovenija, ES = Španija, SE = Šveds ka, UK = Združeno kraljestvo.
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Države clanice Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (UPOV), ki niso clanice EU:
AR = Argentina, AU = Avstralija, BY = Belorusija, BO = Bolivija, BR = Brazilija, BG = Bolgarija,
CA = Kanada, CL = Cile, CN = Kitajs ka, CO = Kolumbija, HR = Hrvaška, EC = Ekvador, IL = Izrael,
JP = Japonska, KE = Kenija, KG = Kirgizistan, MX = Mehika, NZ = Nova Zelandija, NI = Nikaragva,
NO = Norveška, PA = Panama, PY = Paragvaj, KR = Republika Koreja, MD = Republika Moldavija,
RO = Romunija, RU = Ruska federacija, ZA = Južnoafriška republika, CH = Švica, TT = Trinidad in
Tobago, TN = Tunizija, UA = Ukrajina, US = Združene države Amerike, UY = Urugvaj.
“Datum” Se vpiše v obliki DAN/MESEC/LETO, na primer 02.03.95 = drugi marec 1995. Pr osimo,
navedite datum vložitve prijave in ne datuma podelitve varstva, ali vpisa v sortno listo ali patentiranja
sorte.
"Organ", organ lahko navedete z ustrezno kratico, npr:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales/FR
BSA = Bundessortenamt/DE
PVRO = Plant Variety Rights Office/UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht/NL itd.
V stolpcu za "stopnjo postopka" uporabite naslednjo oznako:
A–
B–
C–
D–

prijava v postopku
zavrnjena prijava
umaknjena prijava
podeljena žlahtniteljska pravica ali patent ali sorta, vpisana v uradno sortno
listo.

TOCKA 8
Zahteva za prednostno pravico mora temeljiti na predhodni prijavi za lastninsko pravico, ki ste jo
vložili vi ali vaš pravni predhodnik v državi clanici EU ali clanici Mednarodne zveze za varstvo novih
sort rastlin (UPOV) . Za pridobitev prednostne pravice mora biti prejšnja prijava vložena manj kot 12
mesecev pred to prijavo in mora še vedno obstajati. Urad mora kopije prejšnje prijave, ki jih overi
pristojni organ, prejeti v treh mesecih po datu mu vložitve prijave.
TOCKA 9
Prosimo, oznacite okence da ali ne pri vseh treh vprašanjih 9a, 9b in 9c. Ce vprašanje 9c smiselno ni
potrebno, to navedite. Ce je odgovor ‘ da’, navedite natancen datum in državo. Navedba samo letnice,
npr '1999' ne zadostuje .
Žlahtniteljska pravica Skupnosti je lahko podeljena samo, ce je sorta nova.
žlahtnitelj že prodajal ali kako drugace oddajal ali v to privolil:
>>
>>

Sorta ni nova, ce jo je

na ozemlju Evropske unije vec kot eno leto pred datumom prijave;
izven Evropske unije vec kot štiri (4) leta ali pri drevesih in vinski trti vec kot šest (6) let
pred datumom prijave.

Od prijavitelja se pricakuje, da je poskrbel za razumne varnostne ukrepe proti prodaji ali podobnemu
oddajanju pred tem, ko je bila ta dovoljena.
Naslednje vrste oddajanja materiala sorte ne vplivajo na njeno novost:
o

oddajanje uradnemu organu za namene, opredeljene z zakonom, ali drugim na podlagi
pravnega razmerja samo za pridelavo, obnavljanje, razmnoževanje, dodelavo ali skladišcenje,
ce žlahtnitelj zadrži izkljucno pravico oddajanja in jih ne oddaja naprej;
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o

o

oddajanje materiala, pridelanega iz rastlin, vzgojenih za poskusne namene ali za namene
žlahtnenja ali za odkrivanje in razvijanje drugih sort in se ne uporabljajo za nadaljnje
obnavljanje ali razmnoževanje, razen ce je pri sorti naveden namen takšne oddaje;
oddajanje zaradi dejstva ali kot njegove posledice, da je žlahtnitelj razstavil sorto na uradni ali
uradno priznani razstavi.

TOCKA 10
Ce je bilo preizkušanje bodisi v zvezi z uvrsti
tvijo na nacionalno sortno listo ali s prijavo za
nacionalno lastninsko pravico v državi clanici že izvedeno ali se izvaja, Urad lahko upošteva porocila
o takšnem preizkušanju.
TOCKA 13 – PRISTOJBINA ZA PRIJAVO
Pristojbina za prijavo v višini 650 evrov se nakaže na bancni racun Urada. Placilo je treba izvesti pred
vložitvijo prijave ali na dan vložitve prijave. Podrobni podatki o placilu se navedejo na priloženem
obrazcu "Podatki o placilu" za vsako sorto posebej. Upoštevajte, da Urad ne bo dodelil dokon cnega
datuma vložitve prijave, dokler placilo pristojbine ni nakazano na racun Urada ali ce Urad ne more
prepoznati placila zaradi nepopolnih podatkov. Poleg tega prijava tudi ne bo objavljena v Uradnem
glasilu Urada Skupnosti za rastlinske sorte.
TOCKA 14 – KONTROLNI SEZNAM OBRAZCEV / DOKUMENTOV
Oznacite okenca, ki ustrezajo priloženim dokumentom.
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