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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

Член 12 от регламента на Общността относно правната закрила на сортовете растения 
определя условията относно правото на заявяване за закрила на Общността на 
сортовете растения. Съгласно тази разпоредба, единствено производители от страни 
членки на Международния съюз за защита на новите сортове растения (UPOV) имат 
право да кандидатстват за закрила на Общността на сортовете растения (CPVR) според 
същите правила, както и кандидатите от дадена държава-членка . 

По отношение на други кандидати Комисията трябва да реши дали те имат право на 
заявяване. Съгласно член 12, параграф 1, буква б) от Регламента, подобно решение 
може да е обект на изисквания за реципрочност и еквивалентност. Разпоредбата 
предвижда, че решението на Комисията може да зависи от това дали въпросната 
държава 

• предоставя закрила за сортове от същия ботанически таксон, 

• предоставя въпросната закрила на гражданите на всички държави-членки, 

• и дали нивото на предоставяната закрила съответства на закрилата, 
предоставяна от Регламент (ЕО) 2100/94 

Цел на предложеното изменение  

За улесняване на търговията и привеждане в съответствие на разпоредбите на 
регламента с останалото законодателство на Общността е необходимо Регламент 
2100/94 да бъде изменен, за да се облекчат условията за правото на заявяване за закрила 
на Общността на сортовете растения (CPVR) и, за да се въведе единна система за 
заявяване за всички кандидати. 

Потенциално въздействие на изменението 

Премахването на разпоредбите на член 12, параграф 1, буква а) и член 12, параграф 1, 
буква б) ще допринесе за опростяване на законодателството на Общността. 

От основаването си през 1994 г. Службата на Общността за сортовете растения е 
получила 27 317 заявления за закрила на Общността на сортовете растения (положение 
към 28 февруари 2007 г.). 4693 заявления (17,1 %) са с произход от страни, които не са 
членки на ЕС. През целия период са получени само 89 заявления от заявители от трети 
страни, които не са членки на UPOV, изискващи решение на Комисията на основание 
на член 12, параграф 1, буква б). 

Следователно, като се има предвид дванадесетгодишния опит от прилагане на 
регламента, както и броя и положението на страните, които не са членки на UPOV, 
настоящото предложение няма да окаже значително въздействие върху малките и 
средни предприятия в държавите-членки. 

Предложението няма нови финансови отражения върху бюджета на Общността. 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 
308 от него, 

като взе предвид предложението на Комисията1, 

като взе предвид съответното становището на Европейския парламент2, 

като има предвид, че: 

(1) Регламент (ЕО) № 2100/94 от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на 
Общността на сортовете растения3 създава система на Общността за сортовете 
растения, която позволява предоставянето на правна закрила на Общността на 
сортовете растения (CPVR), валидна на територията на Общността. 

(2) В интерес на улесняването на търговията, е целесъобразно правната закрила на 
Общността на сортовете растения (CPVR) да бъде лесно достъпна. Следователно 
условията за правото на заявяване за правна закрила на Общността на сортовете 
растения (CPVR) трябва да бъдат опростени и да бъде въведена единна система 
за заявяване за всички кандидати.  

(3) Регламент (ЕО) № 2100/94 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 2100/94 се изменя, както следва: 

(1) Член 12 се заменя със следното: 

                                                 
1 OВ C […], […] г., стр. […]. 
2 OВ C […], […] г., стр. […]. 
3 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 873/2004 (ОВ L 

162, 30.4.2004 г., стр. 38).  
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„Член 12 
 

Право на заявяване за закрила на Общността на сортовете растения 

Право на заявяване за закрила на Общността на сортовете растения има всяко 
физическо или юридическо лице, или всеки орган със статут на юридическо 
лице, в съответствие със закона, който се прилага за съответния орган. 

Заявката може да бъде подадена съвместно от две или повече лица, отговарящи 
на тези условия.“ 

(2) В член 41, параграф 2 думите „член 12, параграф 1, буква б)“ се заличават. 

(3) Член 52 параграф 4 се заменя със следното:  

"4. Параграфи 2 и 3 се прилагат също така за предишни заявки, които са били 
направени в друга държава-членка.“  

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 

Съставено в Брюксел на […] година 

 За Съвета 
 Председател  


