Закрила на новите
сортове растения в
Европа

НАШАТА МИСИЯ: ДА ОСИГУРИМ И
ДА НАСЪРЧАВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ПРАВА
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ,
КОЯТО ПОДКРЕПЯ СЪЗДАВАНЕТО НА
НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ В ПОЛЗА
НА ОБЩЕСТВОТО
Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) функционира от 1995 г. и е
агенцията на Европейския съюз, която отговаря за системата на правна закрила на
Общността на сортовете растения. От 1997 г. седалището ѝ се намира в гр. Анжер
(Франция).
Както при другите права на интелектуална собственост, закрилата на
научноизследователските дейности и на креативността в областта на растителните
сортове е стратегическа цел за създателите, които трябва да инвестират в създаването
на нови сортове, отговарящи на пазарните изисквания.

РЕШЕНИЕ ЗА ТРУДНОСТИТЕ ПРЕД
СЕЛЕКЦИЯТА НА СОРТОВЕ
Системата на Европейския съюз за закрила на растителните сортове, която се
основава на принципите на акта от 1991 г. на Международната конвенция за закрила
на новите сортове растения, допринася за развитието на селското стопанство и
растениевъдството. Като стимулира иновациите и научноизследователската дейност,
системата на ЕС насърчава разработването на нови сортове на пазара.
Създателите не могат просто да разчитат на това да доставят съществуващи сортове.
За да се поддържа стопанската дейност, трябва да се създават нови сортове,
отговарящи на високи критерии за качество, устойчивост на болести,
производителност и екологичност. Системата за правна закрила на Общността на
сортовете растения (CPVR) включва принципа за освобождаване на създателите,
който гарантира свободен достъп до защитени сортове с цел разработване и
експлоатация на нови сортове растения.
Системата CPVR е конкретен отговор на всички тези изисквания — тя предоставя
право върху интелектуалната собственост за нови сортове растения, валидно в целия
Европейски съюз (с население от почти половин милиард души). Преди 1995 г.
създател, който искаше да защити нов сорт в Европейския съюз, трябваше да подаде
заявка във всяка от държавите членки.
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НАЙ-ВСЕОБХВАТНАТА СИСТЕМА ЗА
ЗАКРИЛА НА РАСТИТЕЛНИ
СОРТОВЕ В СВЕТА
Закрилата на сортовете растения е специфична форма на право на индустриална
собственост, прилагана в различни държави по света. Целта е да се насърчава и
подпомага създаването на нови сортове и да се подобри качеството на продуктите в
полза на потребителите.
Добавената стойност на системата на ЕС за закрила, която се управлява от CPVO, се
състои в това, че създателите могат да постигнат възвращаемост на инвестицията си в
целия Европейски съюз. На закрила подлежат всички ботанически таксони.
До момента най-голям брой заявки са подадени за декоративни видове (ок. 55 %),
следвани от земеделските видове (ок. 25 %) и овощните и зеленчуковите видове
(ок. 20 %).
Ежегодно се обработват повече от 3 000 заявки, което означава, че това е най-голямата
по рода си система в света.
Въпреки че заявките са подадени основно от лица и фирми от държавите — членки на
ЕС, почти 21 % от тях са от страни извън Европейския съюз.

± 25 %
Разпределение на заявките
по сектори

декоративни видове
земеделие
зеленчукопроизводство
овощарство

± 55 %
± 14 %

±6%
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ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ЗАКРИЛАТА
НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ
Закрилата на нов сорт растение се състои в това да бъдат дадени изключителни права
за използването на този сорт. Системата за закрила е технически и юридически
сложна, но процедурата за подаване на заявка е съвсем проста.
Следвайте указанията !

Подход

Доброволен подход
Кой може да подаде заявка?
Заявката може да бъде подадена от физическо или юридическо лице. Лицата и
фирмите от страни извън ЕС трябва да определят процесуален представител,
установен в ЕС.
Как се подават заявките?
Заявка за закрила на растителен сорт може да се подаде директно към CPVO чрез
системата за онлайн заявки MyPVR или чрез електронната система UPOV Prisma на
един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Формулярите за заявка могат да
бъдат намерени на уебсайта на CPVO: http://cpvo.europa.eu/

Процедура

Процедура, която уважава креативността
Проверка на заявката
Първата задача на CPVO е да потвърди, че заявката е пълна и допустима. Службата
проучва дали сортът наистина е нов и дали са изпълнени другите законови
изисквания, например наличие на право на закрила по отношение на сорта, за който
се иска такова. Ако не бъде установена формална пречка за предоставяне на право
на закрила на Общността за сорт растение, CPVO организира техническа проверка на
въпросния сорт.
Техническа проверка
Целта е да се гарантира, че са изпълнени критериите за различимост, хомогенност и
устойчивост. От решаващо значение е сортът, за който се подава заявка, да отговаря
на тези три условия.
Различимост
	
Сортът трябва ясно да се разграничава от всеки друг сорт, чието съществуване е
общоизвестно към датата на подаване на заявката.
	 Хомогенност
Сортът се счита за хомогенен, ако е хомогенен при проявата на своите признаци.
Устойчивост
Сортът се счита за устойчив, ако остава непроменен след последователни
размножавания.
Техническата проверка се възлага на компетентните органи. Извършват се в
съответствие с протоколите, установени от CPVO, и се контролират от техническите
експерти на Службата. Съответно сортът, за който се подава заявка, е сравнен със
съществуващи сортове от същия вид.
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Име

Име с европейско измерение
Наименование на сорта
В допълнение към техническите изисквания сортът следва да се идентифицира и с
наименование, предложено от заявителя. За да бъде одобрено, наименованието на
сорта следва да отговаря на няколко критерия: да позволява ясно идентифициране
на сорта и да е различно от всяко друго наименование, обозначаващо съществуващ
сорт от същия или свързан ботанически вид. В базата данни на CPVO, наречена Variety
Finder [Търсачка на сортове], може да се направи проверка дали предлаганото
наименование е подходящо. Базата данни е достъпна за всички.
Предоставяне на закрила
Ако констатациите от техническата проверка са положителни и са спазени всички други
изисквания, CPVO предоставя закрила на Общността за сорта растение. Това означава,
че издава на титуляря на правото на закрила сертификат и копие от официалното
описание на защитения сорт.

Закрила

Продължителност на закрилата
В ЕС закрила се предоставя най-общо за срок от 25 години и за 30 години в случай на
лози, картофи и дървета.

Единна схема
Закрилата от CPVR не може да се съчетава с национална закрила или с патент.
Предоставени по-рано национална закрила или патент нямат действие за целия срок
на правната закрила на Общността на сорт растение.
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АГЕНЦИЯ НА ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С ТРУДНОСТИТЕ ПРИ
СЕЛЕКЦИЯТА НА СОРТОВЕ
CPVO е самофинансираща се агенция на Европейския съюз с независим юридически
статус. Тя събира годишни такси за услугите, които предоставя. CPVO се контролира
от Административен съвет, състоящ се от представители на държавите членки и
Европейската комисия, както и от наблюдатели. Административният съвет определя
общи насоки, контролира дейността, приема бюджет и следи сметките.
CPVO се ръководи от председател, който се подпомага от заместник-председател,
като и двамата се назначават от Съвета на Европейския съюз. Понастоящем в CPVO
работят около 50 служители от различни държави — членки на ЕС. Те са разпределени
в различни отдели и поддържащи звена, включително независима Служба за одит на
качеството.
Успоредно на CPVO е създаден Апелативен съвет, състоящ се от независими членове
(председател, назначен от Съвета на Европейския съюз, и още двама членове). Той се
произнася по възражения срещу решения на CPVO. Искове срещу решения на
Апелативния съвет могат да бъдат подавани пред Съда на Европейския съюз в
Люксембург.

Апелативен
съвет

Председател

Административен
съвет
Служба
за одит на
качеството

Правен отдел
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Технически
отдел

Административен
отдел

ЗА CPVO : CPVO.EUROPA.EU
Уебсайтът на CPVO се актуализира редовно и
съдържа
подробна
информация
относно
дейността на Службата. На него могат да се намерят
също информация и формуляри за подаване на
заявки за закрила. Освен това той съдържа пълен
списък на заявките и сортовете, защитени през
системата CPVR. Заявките и валидните права на
закрила могат да бъдат проверявани онлайн и в
базата данни Variety Finder. В LinkedIn и Twitter се
публикуват статии и новини.

На всеки два месеца CPVO публикува на сайта си
официален електронен бюлетин, в който се
съдържа информация за получените заявления, за
предоставената закрила и за решенията, взети от
CPVO. Службата публикува също годишен доклад,
към който е приложен списък с всички защитени
сортове.
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Служба на Общността за сортовете растения
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