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Wspólnotowe Prawo Ochrony Odmian Rośliny (CPVR)

1 Co podlega ochronie jako CPVR?

CPVR jest prawem własności intelektualnej, które przyznaje wyłączne prawo w odniesieniu do
odmiany rośliny, pod warunkiem że odmiana ta spełnia wymogi prawne w zakresie ochrony
przewidziane w Rozporządzeniu Rady Nr 2100/94 („rozporządzenie podstawowe“). Aby móc
podlegać ochronie, odmiana rośliny musi nosić cechy odrębności, wyrównania i trwałości
(wymagania DUS); musi być także odmianą nową. Ponadto konieczne jest oznaczenie jej
właściwą nazwą oraz dokonanie opłat rejestracyjnych.
Osobie legitymującej się CPVR służy prawo do uniemożliwienia osobom trzecim podejmowania następujących
działań w odniesieniu do cech odmian (materiału rozmnożeniowego):
(a)
produkcja lub reprodukcja (rozmnażanie);
(b)
dojrzewanie w celu rozpowszechniania;
(c)
oferowanie do sprzedaży;
(d)
sprzedaż lub inne działania marketingowe;
(e)
eksport z terytorium Unii Europejskiej;
(f)
import na terytorium Unii Europejskiej;
(g)
składowanie z przeznaczeniem do dowolnego celu spośród wymienionych w lit. a)-f).

Jak sprawdzić dostępność nazwy odmiany?

Funkcję taką spełnia baza danych odmian o nazwie Variety Finder, zawierająca stosowne informacje w zakresie
krajowych oraz wspólnotowych praw ochrony odmian roślin, jak również dane z rejestrów handlowych na
obszarze Unii Europejskiej oraz poza nim.

Kiedy mogę złożyć wniosek o rejestrację CPVR? 2

Wniosek należy złożyć przed wprowadzeniem odmiany na rynek lub w terminach karencji dla nowych odmian
wskazanych przez prawo. Prawo CPVR można przyznać jeżeli odmiana spełnia wymóg nowości, co oznacza, że
materiał noszący cechy odmiany ani pochodzący ze zbiorów odmiany będącej przedmiotem wniosku nie został
fizycznie przekazane do użycia w celach komercyjnych za zgodą hodowcy:
• w UE przez okres dłuższy niż rok przed datą złożenia wniosku;
•p
 oza UE przez okres dłuższy niż cztery (4) lata lub, w przypadku drzew i winorośli przez sześć (6) lat, przed datą
złożenia wniosku.
CPVR może zostać przyznane osobie, która jako pierwsza złoży poprawny wniosek (rozstrzyga kolejność
zgłoszeń). Możliwe jest również przyjęcie daty złożenia krajowego wniosku o przyznanie prawa do ochrony
odmiany rośliny (PVR), pod warunkiem, że wniosek na poziomie UE zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od
daty pierwszego zgłoszenia w odniesieniu do przedmiotowej odmiany (prawo pierwszeństwa).

3 Kto może złożyć wniosek CPVR o rejestrację?

Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (CPVR) może złożyć każda osoba fizyczna
lub prawna. W przypadku wnioskodawców nie mających miejsca zamieszkania, siedziby lub zakładu na terytorium
UE, konieczne jest wyznaczenie przedstawiciela mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium UE w
celu złożenia wniosku o CPVR. Wnioskodawcą powinien być hodowca, tj. osoba, która wyhodowała, względnie
odkryła i rozwinęła daną odmianę lub jej następca prawny. Hodowca może dokonać cesji prawa do ubiegania się
o CPVR oraz jego dzierżenia w imieniu wnioskodawcy. Jeżeli hodowca nie jest wnioskodawcą, należy przedstawić
akt cesji.

Gdzie i jak złożyć wniosek o CPVR? 4
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Wnioski można składać online lub w formie papierowej do
Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) lub za
pośrednictwem jednego z krajowych urzędów zajmujących się ochroną
odmian roślin (PVP). Wnioski do CPVO oraz dokumenty towarzyszące
muszą być składane w jednym z języków urzędowych UE. Usługa e-filing
świadczona przez CPVO jest obecnie dostępna w języku angielskim,
niderlandzkim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.
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5 Jakie są opłaty?
Opłata za wniosek

450 €

za zgłoszenia on-line

Opłata roczna

330 €

Opłaty za badanie

od

1 530 € do 3 350 €
w zależności od gatunku

Opłata za odwołanie się

1 500 €

za odmianę i za rok ochrony

Opłata za nostryfikację*
sprawozdań

320 €

Inne opłaty
(tj. opłaty administracyjne, np. za wydanie
poświadczonych dokumentów lub
dokonanie nowych wpisów do rejestru)

* Jeżeli badanie techniczne zostało już przeprowadzone lub jest w trakcie przeprowadzania na odmianie już
korzystającej z krajowej ochrony w państwie członkowskim UE, CPVO może uznać sprawozdania z badania
sporządzane przez właściwe organy za wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji w sprawie wniosku CPVR.

Co dzieje się po złożeniu wniosku CPVR o rejestrację? 6
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(a) Badania formalne i merytoryczne prowadzone przez CPVO (np. kompletność wniosku, spełnienie kryterium
nowości, uprawnienia i pełnomocnictwa pełnomocników procesowych). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku przyznawana jest data jego złożenia, a wniosek jest publikowany w Gazecie Urzędowej.
(b) Badanie techniczne (DUS). Celem tego badania jest zapewnienie, że kryteria odrębności, wyrównania i trwałości
są spełnione. Czas trwania waha się od 1 roku dla większości gatunków ozdobnych do 6 lat dla niektórych odmian
drzew owocowych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia materiału roślinnego danej odmiany, na
potrzeby badania przez właściwy urząd krajowy.
(c) Badanie stosowności oznaczenia odmiany przez CPVO.
(d) Decyzja o przyznaniu tytułu i certyfikatu CPVR przez CPVO, która podlega publikacji w Gazecie Urzędowej.

7 Jak długi jest okres ochrony?

Ochrona CPVR trwa do końca 25 roku kalendarzowego następującego po roku udzielenia ochrony oraz do końca
30 roku kalendarzowego w przypadku gatunków ziemniaków, winorośli i drzew, pod warunkiem uiszczania
rocznych opłat.
25 lat ochrony dla
odmian pszenicy
Data przyznania CPVR
Wygaśnięcie CPVR
04.05.2018
31.12.2043

30 lat ochrony dla
odmian jabłek
Data przyznania CPVR
Wygaśnięcie CPVR
04.05.2018
31.12.2048

Jakie są zalety rejestracji CPVR? 8
€

Pojedynczy wniosek dla państw
członkowskich UE

Tańsza alternatywa dla
indywidualnych wniosków w krajach

Łatwe zarządzanie procesem dokonania
zgłoszenia i procesami po złożeniu
wniosku (np. ewidencja zmian adresu
właściciela itp.)

Wyłączenie odpowiedzialności

Skontaktuj się z nami

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020“ na
podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr 641474. Projekt jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(EASME) oraz przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Pomimo tego, że
niniejszy dokument został sporządzony przy użyciu wsparcia finansowego Unii Europejskiej, jego zawartość nie powinna być uważana za oficjalne stanowisko
EASME lub Komisji Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani żadna z osób reprezentujących EASME lub Komisję Europejską, nie jest odpowiedzialna
za skutki wykorzystania zawartości niniejszego dokumentu. Pomimo starań w celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, European IPR Helpdesk nie
gwarantuje poprawności ani kompletności zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Członkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie są odpowiedzialni
i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za skutki użytkowania zawartości niniejszej broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR
Helpdesk nie powinno być uważane za poradę prawną ani doradztwo. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej wersji w języku angielskim. W wyniku
tłumaczenia mogą wystąpić rozbieżności między dokumentem oryginalnym a przetłumaczoną wersją dokumentu, w którym to przypadku treść dokumentu
oryginalnego będzie rozstrzygająca. 								
© Unia Europejska (2018)

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
service@iprhelpdesk.eu
www.iprhelpdesk.eu

