
Europeiska Unionen

Gemenskapens växtsortsmyndighet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT  

TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET 

Ifylls endast av det nationella organet 

Via det nationella organet: 

Diarienummer:

Endast för växtsortsmyndighetens anteckningar 

Ansökningsdag: 

Prioritetsdag: 

Ansökningsnummer:

Ifylls av sökanden 

Botanisk taxon:

Provisorisk beteckning:
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1. Sökande, namn (om fysisk person ange förnamnet först): 

Telefon:                                                                                 Fax:

E-post (i förekommande fall):   

      Om fysisk person, ange nationalitet och adress:  

 
Om juridisk person (firma eller bolag), ange sätets eller anläggningens adress: 

Ange namn och adress för den fysiska person som är anställd av den juridiska personen och som har 
vederbörlig behörighet att representera den juridiska personen (t.ex. verkställande direktör för ett företag 

Telefon :                                                                        Fax :

      E-post (i förekommande fall):   

2. Om ett ombud har utsetts, var god ange ombudets namn och adress samt inge relevanta 
undertecknade fullmakter (se anvisningar):
(För sökande som inte har sin hemvist, sitt säte eller sin anläggning inom Europeiska Unionen krävs ett 
juridiskt ombud som har sin hemvist, sitt säte eller sin anläggning etablerad inom unionen)  

Telefon :                                                                           Fax :

E-post (i förekommande fall):   
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3. Adress till vilken korrespondens skall sändas, om den inte är densamma som i punkterna 1 eller 2.  

     Telefon:                        Fax:

      E-post (i förekommande fall):   

4. Botanisk taxon: Ange latinskt namn på växtsläkte, art eller underart till vilken sorten hör och det 
gängse namnet:   

5. a) I förekommande fall förslag till sortbenämning (var god och fyll även i blanketten 
”Förslag till sortbenämning”):   

b) Ange alltid förädlarens provisoriska beteckning för sorten (VERSALER):  

6. Ursprunglig(a) förädlare är:                                         sökande  

     följande person(er) 

 Namn och adress(er), om ej samma som för sökanden:

Telefon:                                                                        Fax:                                      

        E-post (i förekommande fall): 

Om de(n) ursprungliga förädlaren inte är de(n) sökande, ange hur sorten har överförts till sökanden(a):  

Avtal 

Arv 

Annat sätt (ange vilket) 
     

 Var god inge relevanta bevishandlingar i original eller officiellt bestyrkt kopia.  

Véronique Doreau
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7. Uppgifter om alla andra ansökningar som ingivits i en EU-medlemsstat eller  i  en medlemsstat inom 
Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV):  

 (Vid behov, fortsätt på separat papper) 

8.     Prioritet begärs nu från den tidigaste ansökan om rättsskydd som ingivits:  

i (land):

den (ansökningsdag):

9. a) Har sorten saluförts eller på annat sätt utnyttjats?  

- Inom den Europeiska Unionen                                         Ja                     Nej

Om ja, var god ange datum och land där sorten först ställdes till förfogande och den benämning 
som då användes: 

Datum                                        Land                                           Benämning

- Utanför den Europeiska Unionen                                       Ja                     Nej

Om ja, var god ange datum och land där sorten först ställdes till förfogande och den  benämning 
som då användes: 

Datum                                        Land                                           Benämning

    
           

Véronique Doreau
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    b)    Används sorten fortgående för framställning av en eller flera hybridsorter?  
            

Ja                                Nej

Om ja, var god ange samma information som begärs i punkt a) för varje hybrid:

Datum                                        Land                                           Benämning

     c)  Har sorten tillhandahållits under några andra förhållanden än de som angivits i punkt a) eller b) av 
förädlaren eller med dennes samtycke?          

Ja                                        Nej

         (Var god precisera)

10.   Officiell teknisk provning 

                 har redan genomförts             i  (land)

                 håller på att genomföras         i (land)

                 har ännu inte genomförts 

Om den sort för vilken ansökan ingivits är en föräldralinje av en hybridsort och en provning håller 
på att genomföras (har  genomförts) i samband med provning av hybridsorten, var god ange benämningen 
för hybridsorten och i vilket land som provningen genomförs (har genomförts): 

11. Är sorten en genetiskt modifierad organism i enlighet med vad som avses i artikel 2.2 i rådets 
direktiv 2001/18/EG av den 12/03/2001 ? 

Ja                              Nej
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12. Om en växtförädlarrätt beviljas inom gemenskapen, kommer registreringsbeviset att utfärdas på den 
ingivna ansökans språk, om det inte nedan anges önskemål om att registreringsbeviset skall utfärdas 
på följande officiella EU-språk:    

13. Ansökningsavgift: Har ansökningsavgift redan erlagts? 

Ja                              Nej

Var god och fyll i och bifoga formuläret ”Uppgifter om betalning”.  

14. Följande formulär eller dokument har bifogats denna ansökan: 
Var god och kryssa för de rutor som gäller 

  
1    Tekniskt frågeformulär (original + en kopia) 

2    Tekniskt frågeformulär, konfidentiell del (original + en kopia) 

3   Ombudsfullmakt 

4   Förslag till sortbenämning (original + en kopia) 

5   Bevishandlingar som styrker rätten att inge en ansökan  

6   Begäran om prioritet (bestyrkt kopia av den tidigaste ansökan) 

7   Formuläret ”Uppgifter om betalning” 

8   Fotografier (för frukt eller prydnadsväxter) 

9   För genetiskt modifierade organismer, en kopia av det skriftliga medgivandet  för utsättande  

10   Övrigt: Var god specificera 

Det tekniska frågeformuläret och ombudsfullmakten utgör en del av ansökan.  
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15. FÖRSÄKRAN 

➫  - Jag (vi) ansöker härmed om att beviljas gemenskapens växtförädlarrätt. 

➫  - Tillstånd ges härmed till Gemenskapens växtsortsmyndighet – förutsatt att sökandens 
rättigheter tillvaratas – att utbyta all nödvändig information och material av sorten 
med provningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter.   

➫  - Jag (vi) försäkrar härmed att, så vitt jag (vi) vet, den information som är nödvändig för en 
bedömning av ansökan och som lämnats i detta formulär och i bilagorna är fullständig och riktig. 

➫  - Jag (vi) försäkrar härmed att ingen annan än den/de person(er) som 
är angivna i denna ansökan har varit delaktig i förädlingen, upptäckten eller utvecklingen av sorten.   

      Plats:                                                                               Datum:

Namnteckning:

SE ANVISNINGAR  
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