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1. Ansøger(e)s navn(e) (fysiske personer bedes angive fornavn først):  

Telefon :                                                                              Fax:

E-mail (evt.) :

      For fysisk person angives nationalitet og adresse: 

 
For juridisk person (f.eks. firma eller selskab) angives virksomhedens eller sædets adresse: 

Navn og adresse på den fysiske person, ansat ved den juridiske person, som er bemyndiget til at 
repræsentere den juridiske person (f.eks. direktør for et selskab eller partner i et firma): 

Telefon :                                                                            Fax:

      E-mail (evt.) :

2. Hvis der er udpeget en befuldmægtiget, skal dennes navn og adresse angives, og den nødvendige 
underskrevne fuldmagt indgives (se vejledning):  
(Ansøgere, som ikke har bopæl, sæde eller virksomhed inden for EU’s territorium, skal have en 
befuldmægtiget med bopæl, sæde eller virksomhed i EU) 

Telefon :                                                                            Fax:

E-mail (evt.):
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3. Adresse til modtagelse af korrespondance, hvis forskellig fra 1 eller 2. 

Telefon :                           Fax: 

      E-mail (evt.) :

4. Botanisk taksion: Latinsk betegnelse for den slægt, art eller underart, som sorten tilhører,  
og den almindelige betegnelse: 

5. a) Eventuelt forslag til sortsbetegnelse (udfyld ligeledes formularen ”Forslag til sortsbetegnelse”):   

b) Foreløbig sortsbetegnelse (forædlerens reference) (med BLOKBOGSTAVER):

6. Den/dem, der oprindeligt har frembragt sorten, er                    ansøger(ne) 

                      følgende person(er) 

Navn(e) og adresse(r), hvis forskellig(e) fra ansøgerens: 

Telefon :                           Fax :

        E-mail (evt.) :

Hvis den/dem, der oprindeligt har frembragt sorten, ikke er ansøger(ne), angives hvorledes sorten er 
overdraget til ansøger(ne): 

Kontrakt 

Succession 

Andet (nærmere oplysninger):
     

 Der fremsendes fyldestgørende dokumentation i form af originaler eller officielt bekræftede kopier. 

Véronique Doreau


Véronique Doreau
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7. Oplysninger om alle andre ansøgninger indleveret i en af EU’s medlemsstater eller et land, der er
medlem af Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV):

 (Yderligere oplysninger tilføjes evt. på et separat ark) 

8.    Der påberåbes nu prioritet på grundlag af den tidligst indleverede ansøgning om meddelelse 
af ejendomsret:       

I (land):

Den (ansøgningsdato):

9. a) Er sorten blevet solgt eller udnyttet på anden vis?  

- I Den Europæiske Union                                                  Ja                     Nej 

I bekræftende fald angives datoen og landet for den første overdragelse af sorten og den anvendte 
betegnelse 

Dato                                        Land                                               Betegnelse

- Uden for Den Europæiske Unions territorium                    Ja                    Nej 

I bekræftende fald angives datoen og landet for den første overdragelse af sorten og den anvendte 
betegnelse 

Dato                                        Land                                               Betegnelse

    
           

Véronique Doreau
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    b)    Anvendes sorten løbende til fremstilling af en eller flere hybride sorter? 
            

 Ja                                Nej 

I bekræftende fald angives de samme oplysninger for hver hybrid som i punkt a): 

Dato                                        Land                                               Betegnelse

     c)  Er sorten blevet overdraget på andre måder end dem, der nævnes under a) eller b) af forædleren eller med 
dennes samtykke?

 Ja                                      Nej 

         (Oplysninger)

10.   En teknisk afprøvning til officielt brug 

                 er allerede gennemført           i (land)

                 er ved at blive gennemført     i (land)

                 er endnu ikke gennemført 

Hvis sortkandidaten er en parentalslægt til en hybrid sort og er ved at blive (er blevet) undersøgt i 
forbindelse med undersøgelsen af hybridsorten, angives betegnelsen for den hybride sort og 
landet, hvor undersøgelsen udføres (er blevet udført): 

11. Er kandidatsorten en genetisk modificeret organisme (GMO) i henhold til artikel 2, stk. 2, 
i Rådets direktiv 2001/18/EF af 12/03/2001 ?  

 Ja                            Nej 
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12. I tilfælde af meddelelse af EF-sortsbeskyttelse udstedes attesten på det sprog, som ansøgningen 
indleveredes på, undtagen ved anmodning om udstedelse af attesten på følgende officielle EU-sprog: 

13. Ansøgningsgebyr: Er ansøgningsgebyret betalt? 

Ja                             Nej

Udfyld og vedlæg formularen ”oplysninger om betaling.”  

14. Følgende formularer eller dokumenter er vedlagt ansøgningen: 
Sæt kryds 

  
1    Teknisk oplysningsskema (original + en kopi) 

2    Teknisk oplysningsskema, fortrolig del (original + en kopi) 

3   Formular om udpegelse af en befuldmægtiget 

4   Forslag til en betegnelse af sorten (original + en kopi) 

5   Tilfredsstillende dokumentation for ret til indgivelse af ansøgning  

6   Påberåbelse af prioritet ((bekræftet kopi af den første ansøgning) 

7   Formular ”Oplysninger om betaling” 

8   Fotos (ved frugt- og prydsorter) 

9  Kopi af skriftligt tilsagn om frigivelse (for GMO’er) 

10   Andet: 

Det tekniske oplysningsskema og formularen om udpegelse af en befuldmægtiget udgør en del af 
ansøgningen. 
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15. ERKLÆRINGER 

➫  - Jeg (vi) ansøger hermed om meddelelse af EF-sortsbeskyttelse. 

➫  - EF-Sortsmyndigheden har hermed tilladelse til at udveksle alle nødvendige oplysninger 
og materiale vedrørende sorten med prøvningsmyndighederne og andre kompetente 
myndigheder, forudsat at ansøgerens rettigheder sikres.  

➫  - Jeg (vi) erklærer hermed efter bedste overbevisning, at oplysningerne i formular og bilag, 
som kræves i forbindelse med gennemgangen af ansøgningen,  er fuldstændige og korrekte. 

➫  - Jeg (vi) erklærer hermed, at ingen, bortset fra den person eller de personer, 
der er nævnt i ansøgningen, har deltaget i frembringelsen eller opdagelsen og udviklingen af sorten.  

 Sted:                                                                                Dato :

  Underskrift:

SE VEJLEDNING
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