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1. Hakijoiden nimet (luonnollisia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan etunimi ensimmäisenä): 

Puhelin :                                                                        Telekopio:

Sähköposti:

      Luonnollisia henkilöitä pyydetään ilmoittamaan kansallisuus ja osoite: 

 Oikeushenkilöitä (esim. yritys tai yhtiö) pyydetään ilmoittamaan toimipaikan tai perustamispaikan 
osoite:

Sen oikeushenkilön työntekijänä toimivan luonnollisen hekilön nimi ja osoite, joka on virallisesti 
valtuutettu edustamaan oikeushenkilöä (esim. yhtiön johtaja tai yhtiökumppani): 

Puhelin :                                                                  Telekopio:

      Sähköposti:

2. Jos hakemusta varten on nimitetty asiamies, pyydetään ilmoittamaan hänen nimensä ja osoitteensa 
sekä asiaa koskevat allekirjoitetut valtakirjat (ks. ohjeet): 
(Jos hakijalla ei ole koti- tai toimipaikkaa tai yhtiön perustamispaikkaa Euroopan unionin alueella, 
hakijan edustajalta vaaditaan, että hänellä on jokin mainituista paikoista Euroopan unionin alueella) 

Puhelin :                                                                  Telekopio:

Sähköposti:
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3. Kirjeenvaihdossa käytettävä osoite, jos se on eri kuin kohdassa 1 tai 2. 

Puhelin :               Telekopio:

      Sähköposti:

4. Botaaninen taksoni: Sen suvun, lajin ja alalajin latinalainen nimi sekä yleisnimi, johon lajike kuuluu: 

5. a) Tarvittaessa hakijan ehdotus lajikkeen nimitykseksi (pyydetään täyttämään myös kaavake
“Ehdotus lajikenimitykseksi”): 

b) Kaikissa tapauksissa pyydetään ilmoittamaan väliaikaisnimi (jalostajan viite)  
(ISOIN PAINOKIRJAIMIN): 

6. Alkuperäisjalostaja/-jalostajat on/ovat                        hakijana/hakijoina 

    seuraava/seuraavat henkilö/henkilöt 

Nimi/nimet ja osoite/osoitteet, jos ne ovat eri kuin hakijalla: 

Puhelin :                  Telekopio:

        Sähköposti:

Jos alkuperäisjalostaja/-jalostajat ei/eivät ole hakijana/hakijoina, pyydetään ilmoittamaan, 
millä tavalla lajike on siirtynyt hakijan/hakijoiden haltuun:

Sopimus 

Perintö 

Muu syy (erittely) 
     

 Mukaan liitetään tapausta koskevat asiakirjat alkuperäisinä tai virallisesti oikeiksi todistettuina jäljennöksinä.

Véronique Doreau
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7. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista muista hakemuksista, jotka on tehty jossakin EU:n jäsenvaltiossa 
tai valtiossa, joka on UPOV:n  (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) jäsen: 

 ( Tarpeen tullen voidaan käyttää lisälehteä) 

8.    Prioriteettia haetaan nyt aikaisimman suojaamista koskevan hakemuksen osalta, joka on jätetty: 

Valtio:

Päivämäärä: 

9. a) Onko lajike myyty tai onko sitä hyödynnetty muulla tavalla?  

- Euroopan unionin alueella                                                Kyllä                Ei 

Jos kyllä, ilmoitetaan lajikkeen ensimmäisen käytön päivämäärä ja valtio sekä lajikkeesta käytetty 
nimitys:

Valtio                                       Pvm                                                Nimitys

- Euroopan unionin alueen ulkopuolella                               Kyllä                Ei 

Jos kyllä, ilmoitetaan lajikkeen ensimmäisen käytön päivämäärä ja valtio sekä lajikkeesta käytetty 
nimitys:

Valtio                                       Pvm                                                Nimitys

    
           

Véronique Doreau
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    b)    Onko lajiketta käytetty toistamiseen yhden tai useamman hybridin tuotannossa? 
            variétés hybrides ?

Kyllä                           Ei 

Jos kyllä, ilmoitetaan jokaisesta hybridistä samat tiedot kuin kohdassa a): 

Valtio                                       Pvm                                                Nimitys

     c)  Onko jalostaja käyttänyt tai onko lajiketta käytetty hänen suostumuksellaan muissa kuin kohdissa a)
ja b) mainituissa olosuhteissa? 

Kyllä                                Ei 

         (Täsmennetaan)

10.   Virallinen tekninen tutkimus  

                 on jo tehty                              (valtio)

                 on meneillään                         (valtio)

                 on vielä tekemättä 

Jos hakemuksen kohteena oleva lajike on jonkin hybridin jälkeläinen ja jos sitä tutkitaan (on tutkittu) 
hybridilajikkeen tutkimisen yhteydessä, ilmoitetaan hybridilajikkeen nimitys ja valtio, jossa tutkimusta 
tehdään (on tehty). 

11. Onko hakemuksen kohteena oleva lajike geneettisesti muunnettu organismi neuvoston direktiivin 
2001/18/EY 2 artiklan 2 kohdan tarkoittamalla tavalla, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001? 

Kyllä                       Ei 
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12. Siinä tapauksessa, että yhteisön kasvinjalostajaoikeus myönnetään, sitä koskeva todistus annetaan 
kielellä, jolla hakemus on jätetty, jos seuraavassa kohdassa ei ole ilmoitettu jotakin toista EU:n virallista 
kieltä: 

13. Hakemusmaksu: Onko hakemusmaksut jo suoritettu? 

Kyllä                         Ei 

Pyydetään täyttämään maksua koskeva lomake ja liittämään se hakemukseen. 

14. Tähän hakemukseen on liitetty seuraavat kaavakkeet ja asiakirjat: 
Merkitään rasti ruutuun 

  
1    Tekninen kyselykaavake (alkuperäinen ja 1 jäljennös) 

2    Tekninen kyselykaavake, luottamuksellinen osa (alkuperäinen ja 1 jäljennös) 

3   Edustajan nimittämistä koskeva kaavake 

4   Ehdotus lajikenimitykseksi (alkuperäinen ja 1 jäljennös) 

5   Tositteet oikeudesta hakemuksen jättämiseen 

6   Prioriteettipyyntö (oikeaksi todistettu jäljennös ensimmäisestä hakemuksesta) 

7   Maksua koskeva kaavake 

8   Valokuvat (hedelmä- ja koristekasvien osalta) 

9   Jäljennös kirjallisesta levitykseen päästämistä koskevasta luvasta (geneettisesti muunnettujen 

10   Muut: eritellään 

Tekninen kyselykaavake ja edustajan nimittämistä koskeva kaavake muodostavat osan hakemuksesta. 
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15. VIRALLISET VAKUUTUKSET 

➫  - Allekirjoittanut/allekirjoittaneet hakee/hakevat täten yhteisön kasvinjalostajaoikeuden myöntämistä. 

➫  - Yhteisön kasvilajikevirastolle annetaan täten valtuudet vaihtaa tutkimuslaitosten ja muiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa kaikkea lajikkeeseen liittyvää tietoa ja aineistoa
edellyttäen, että hakijan oikeudet taataan. 

➫  - Allekirjoittanut/allekirjoittaneet vakuuttaa/vakuuttavat täten, että hänen/heidän tietojensa mukaan
tässä kaavakkeessa ja sen liitteissä ilmoitetut hakemuksen tutkimiseksi tarvittavat tiedot ovat 

➫  - Allekirjoittanut/allekirjoittaneet vakuuttaa/vakuuttavat, että lajikkeen jalostamisessa,
löytämisessä ja kehittämisessä ei ole ollut osallisena muita henkilöitä kuin se henkilö tai ne henkilöt,
jotka on mainittu tässä hakemuksessa.  

 Paikka:                                                                                Pvm:

Allekirjoitus:

KS. OHJEET
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