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Kommentarer till ifyllandet av ansökningsformuläret
ALLMÄNT
Var god texta eller skriv på maskin den information som skall ifyllas

OMSLAGSSIDAN
Var god ange botanisk taxon och provisorisk beteckning för den sort som avses i
ansökan
Följande anmärkningar hänvisar till numreringen i ansökningsformuläret:
PUNKT 1
Fysisk person som har vederbörlig behörighet att representera en juridisk person skall
vara den person som rättsligt kan agera för den juridiska personens räkning och vars
namnteckning är bindande för den juridiska personen.
PUNKT 2
I de fall ett ombud är obligatoriskt (sökande som inte har sin hemvist, sitt säte eller sin
anläggning inom den Europeiska Unionen) kan det juridiska ombudet inte vara
anställd av den sökande.
Om ett ombud inte är obligatoriskt i ert fall, kan ni ändå utse ett. Personen ifråga kan
vara en anställd.
Ni kan använda formuläret “Ombudsfullmakt”.
PUNKT 5
Förslag till sortbenämning BEHÖVER INTE anges vid tidpunkten för ansökan, men
om det inte anges vid det tillfället
rekommenderas det att detta görs så fort som
möjligt och att formuläret ”Förslag till sortbenämning” används. Ett förslag till
sortbenämning SKALL inges till Gemenskapens växtsortsmyndighet innan denna
erhåller det slutgiltiga resultatet från den teknis ka provningen.
En provisorisk beteckning (förädlarens referens) SKALL däremot inges vid
tidpunkten för ansökan.
PUNKT 6
Om förädlaren är anställd skall
rätten till gemenskapens växtförädlarrätt fastställas i
enlighet med gällande nationell lagstiftning som reglera r anställningsförhållandet.
De relevanta bevishandlingar som det hänvisas till
skall bifogas antingen i
original eller bestyrkt kopia från den utfärdande myndigheten.
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PUNKT 7
Var god fyll i samtliga spalter (i förekommande fall)
“Land” skall ang es med följande koder: B = Belgien, D = Tyskland, DK = Danmark,
EL = Grekland, E = Spanien, FIN
= Finland, F = Frankrike, GB = Förenade
Kungariket, I = Italien, IRL = Irland; L = Luxemburg, NL = Nederländerna, A =
Österrike, S = Sverige, P = Portugal.
UPOV-medlemsstater: AR = Argentina, AU = Australien, BG = Bulgarien, CA =
Kanada, CH = Schweiz, CL = Chile, CO = Columbia, CZ = Tjeckiska Republiken,
EC = Ecuador, HU = Ungern, IL = Israel, JP = Japan, MD = Republiken Moldava,
MX = Mexiko, NO = Norge, NZ = Ny a Zeeland, PL = Polen, PY = Paraguay, RU =
Ryska Federationen, SK = Slovakien, TT = Trinidad och Tobago, UA = Ukraina, US
= Förenta staterna, UY = Uruguay, ZA = Sydafrika.
“Datum” skall skrivas DAG/MÅNAD/ÅR t.ex. 02.03.95 = den 2 mars 1995.
“Myndighet” kan anges genom att använda relevant förkortning
t.ex. 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.

I spalten “stadium” skall följande förkortningar användas:
A – ansökan ej slutbehandlad
B – ansökan avslagen
C – ansökan återtagen
D - växtförädlarrätt eller patent beviljad, eller sorten är upptagen i officiell sortlista.
PUNKT 8
En begäran om prioritet skall grundas på den tidigaste ansökan om rättsskydd som har
ingivits av Er eller den föregående innehavaren i en EU
-medlemsstat eller i en
medlemsstat inom Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter. För att komma i
beaktande för en rätt
till prioritet skall den tidigaste ansökan ha ingivits inom 12
månader före denna ansökan och skall fortfarande vara giltig. Kopior av
den tidigare
ansökan som har bestyrkts av ansvarig myndighet måste ha inkommit till
Gemenskapens växtsortsmyndighet inom tre månader från ansökningsdagen.
PUNKT 9
Var god kryssa i rutan ja eller nej avseende alla tre frågorna 9a, 9b och 9c.
Gemenskapens växtförädlarrätt kan endast beviljas om sorten är ny. Sorten är inte ny
om den har sålts eller har avyttrats på annat s ätt med eller utan förädlarens samtycke:
-

tidigare än ett år före ansökningsdagen inom den Europeiska Unionen,
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-

tidigare än fyra (4) år för ansökningsdagen utanför den Europeiska Unionen och i
fråga om träd och vinstockar tidigare än sex (6) år före ansökni ngsdagen.

Sökanden förväntas ha vidtagit skäliga försiktighetsåtgärder för att försäkra sig om att
försäljning eller jämförbart tillhandahållande inte har skett tidigare än då det var
tillåtet.
Följande typer av överlåtelser av material av sorten kommer inte att skada dess nyhet
-

överlåtelser till ett officiellt organ enligt lag eller till andra på grund av ett rättsligt
förhållande, enbart för produktion, reproduktion, förökning, behandling eller
lagring, förutsatt att förädlaren behåller ensamrätten
till överlåtelse och att inga
ytterligare överlåtelser görs till andra,

-

överlåtelser av material som har framställts av växter som odlats för
experimentella ändamål eller som används för förädling, upptäckt och utveckling
av andra sorter och som inte använ
ds för vidare reproduktion eller förökning,
förutsatt att ingen hänvisning görs till sorten vid denna överlåtelse,

-

överlåtelser till följd av att förädlaren ställt ut sorten på en officiell eller en
officiellt erkänd utställning.

PUNKT 10
Om teknisk provning för intagning på nationell sortlista eller för en ansökan om
nationell växtförädlarrätt i en medlemsstat redan har genomförts eller hål
ler på at t
genomföras kan sådan provningsrapport komma att beaktas av växtsortsmyndigheten.

PUNKT 13 - ANSÖKNINGSAVGIFT
Ansökningsavgiften på 650 euro skall sättas in på växtsortsmyndighetens bankkonto.
Betalning skall erläggas före eller på ansökningsdagen. Betalningen skall redovi
sas
enskilt för varje sort i det bifogade formuläret”Uppgifter om betalning”.
PUNKT 14

- CHECKLISTA FÖR FORMULÄR/ DOKUMENT

Var god kryssa för de rutor som anger vilka dokument som har bifogats.

*********

