CPVO a început publicarea descrierilor formelor parentale și hibrizilor
Potrivit anunțului adresată tuturor celor interesați, de Gerhard SCHUON, șeful Unității Tehnice
a CPVO, din luna martie, a început publicarea, pe site-ul CPVO, a descrierii formelor parentale
și hibrizilor.
Pe parcursul mai multor reuniuni cu experții CPVO din domeniul culturilor de câmp și legumicultură,
care au avut loc în ultimii ani, precum și în cadrul întâlnirilor cu centrele de examinare, a fost dezbătut
subiectul publicării pe site-ul CPVO, a descrierilor formelor parentale și hibrizilor.
La baza acestor dezbateri a fost dorința CPVO de a da un răspuns convenabil, solicitărilor de acces
public, inclusiv în cazul în care este vorba despre o linie parentală sau un hibrid. Până în prezent, la
solicitarea amelioratorilor, au existat unele rețineri în publicarea acestor date, pentru a limita riscul de
divulgare a combinaților parentale ale hibrizilor.
Raționamentul CPVO a fost acela că descrierile formelor parentale nu conțin informații referitoare la
hibrizii pentru producerea cărora acestea sunt utilizate, precum și faptul că, din descrierile hibrizilor, va
fi eliminată orice informație referitoare la descrierea și combinația liniilor lor parentale, înainte de
publicare.
La cererea ESA, CPVO a efectuat în 2017, un studiu în cadrul centrelor de examinare acreditate,
pentru a înțelege dacă, într-adevăr, anumite informații furnizate în descrierile liniilor parentale ar putea
dezvălui publicului, hibridul pentru a cărui producere au fost folosite. Rezultatul sondajului a arătat că
această îngrijorare nu a fost fundamentată și ca urmare, de comun acord cu asociația amelioratorilor și
experții, s-a convenit că publicarea descrierii soiurilor nu ar prejudicia interesele amelioratorilor.
În același timp, CPVO se angajează că se va asigura că nu vor fi publicate informații care să dezvăluie
combinațiile de forme parentale a unui hibrid prin analizarea, înainte de publicare, a fiecărei descrieri
de soi și că va informa ESA când va începe sesiunea de publicare.
Având în vedere angajamentul mai sus menționat, această scrisoare are ca scop să informeze că CPVO
a început publicarea descrierii liniilor parentale și hibrizilor, începând cu 6 martie 2019. Se estimează
că această activitate va dura câteva luni pentru toate soiurile aprobate (numai cele care vor fi
publicate). Pentru viitoarele descrieri de linii parentale și hibrizi, publicarea va fi disponibilă imediat
după aprobare.
Descrierile vor fi puse la dispoziția publicului pe site-ul CPVO / Baze de date soiuri / Aplicații și
denumiri CPVO în vigoare (CPVO /Variety databases/CPVO applications and titles in force).
În cazul în care aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să
contactați CPVO.
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