Sinergia dintre CPVR, aquis si Directivele ..

Atat aquisul comunitar privind dreptul
comunitar privind protectia soiului (CPVR) cat si
Directivele Comunitare privind semintele si
materialul de inmultire au in comun testarea DUS
Baza legala a Regulamentului de baza EC
2100/94 care defineste regulile privind drepturile
soiurilor de plante este art.235 al tratatului

 Testarea DUS se bazeaza numai pe caracteristici
morfologice si dureaza doua cicluri de vegetatie, soiul
candidat fiind comparat cu soiuri notorii cunoscute in UE

 Daca soiul nu este cunoscut, este nou si se acorda
protectie daca este distinct de soiurile cunoscute, este
stabil si ramane uniform de-a lungul anilor
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 Mentinerea soiurilor cunoscute pentru a putea compara
soiurile nou create
 Costuri ridicate pentru mentinerea colectiilor in special in
regiunile in care conditiile de mediu determina variatii
fenotipice
 Se creaza discrepante intre tarile membre privind costurile
pentru testarea DUS si calitatea testarii
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 Revizuirea aquisului EU privind comercializarea semintei
si a materialului de inmultire (2010) arata
neuniformitatea testelor DUS pentru inregistrarea
noilor soiuri, comercializate pe piata comuna din speciile
de fructe, plante ornamentale si legume care se
inmultesc pe cale vegetativa

 Este necesara introducerea testelor DUS pentru aceste
specii in toate statele membre UE
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 CPVO impreuna cu autoritatile nationale competente
sunt in curs sa elaboreze un set de proceduri
standardizate (SOP) care sa fie aplicate in comunitate
 Auditarea SOP se va face de CPVO sau delegati ai
autoritatilor nationale si amelioratori
 Astefel datele privind DUS vor putea fi folosite pentru
sustinerea atat a protectiei soiurilor cat si a inregistrarii
soiurilor in Catalog
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 Organizatiile nationale ale amelioratorilor din unele state
membre arata ca Directiva 2004/48/EC privind intarirea
drepturilor de proprietate intelectuala si Regulamentul
EC 1383/2003 referitoare la actiunile la vama impotriva
incalcarii unor drepturi de proprietate intelectuala nu pot
fi aplicate fara o strategie uniforma de testare DUS
 Sa furnizeze informatii mai acesibile pentru aplicarea
legislatiei privind PVP
 Astfel imbunatatind valoarea protectiei legale a soiurilor
(PVR)
 Exista un mai bun control al pietelor
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 Sinergia intre CPVR si S&PM se va obtine numai adaptand
testarea DUS la standardele care incorporeaza noile
tehnologii de ameliorare, folosind tehnici moleculare si
markeri AND
 Adoptarea de tehnici moleculare reuce costurile si
imbunatateste rigoarea DUS ducand la aplicarea
conceptului
“o cheie, mai multe usi” in statele membre
(one key, several doors)
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Interactiunea dintre aquis CPVO si Directiva privind
Enforcementul Drepturilor de proprietate intelectuala IPR
2004/48 EC
 Directiva 2004/48 EC creeaza un mecanism de judecare a
incalcarilor IPR pe teritoriul UE
 Transpunerea sa in statele membre UE este dificila datorita
juristprudentei nationale si a practicilor de judecare a
diferentelor curtii nationale, nespecializate in IPRs
 Regulamentul privind CPVR este independent si are
propriul regim de enforcement – este un drept specific
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 Directva de Enforcement include drepturile asupra soiurilor
(PVR)
 Unele prevederi ale Regulamentului CPVR privind
enforcementul nu completeaza Directiva ceea ce da
posibilitatea unor contradictii
 Este necesara introducerea unor amendamente in aquisul
CPVR, pentru a implementa Directiva de Enforcement in
domeniu CPVR
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