
    

Evaluarea aquisului comunitar privind protectia 
comunitara a drepturilor soiului (CPVR)

Studiul a fost initiat de Directia Generala 
pentru Sanatate si Protectia Consumatorilor UE si

 s-a bazat pe analiza chestionarelor de 
evaluare transmisa tuturor factorilor implicati 
consultari largi cu reprezentatii guvernamentali, ai 
industriei de seminte ONG, amelioratori si fermieri 
individuali, organizatii de profil si firme
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 ObiectiveObiective

– Stabilirea daca obiectivele aquisului privind protectia Stabilirea daca obiectivele aquisului privind protectia 
juridica au fost atinsejuridica au fost atinse

– Identificarea slabiciunilor sistemului CPVRIdentificarea slabiciunilor sistemului CPVR

– Gasirea msurilor adecvate pentru intarirea drepturilor Gasirea msurilor adecvate pentru intarirea drepturilor 
soiurilor de plante in UEsoiurilor de plante in UE
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Concluziile studiului de evaluare

 Sistemul de protectie CPVR functioneaza bine, beneficiari 
doresc ca acest sistem sa continue cu unele ajustari

 Este necesara pastrarea echilibrului intre interesul 
amelioratorilor si al consumatorilor

 Regimul de protectie comunitar CPVR coexista bine cu 
sistemele de protectie nationala si determina investitii si 
incurajeaza cererea de noi soiuri
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 Aquisul CPVR presupune armonizarea protectiei legale a Aquisul CPVR presupune armonizarea protectiei legale a 
soiurilor la nivel UE dar in practica enforcementul nu soiurilor la nivel UE dar in practica enforcementul nu 
functioneaza egal functioneaza egal 

 Protectia se extinde si asupra materialului recoltat daca Protectia se extinde si asupra materialului recoltat daca 
este folosit neautorizateste folosit neautorizat

 Exceptiile de la drepturile amelioratorilor reprezinta cea Exceptiile de la drepturile amelioratorilor reprezinta cea 
mai importanta prevedere pentru a crea un sistem mai importanta prevedere pentru a crea un sistem 
eficace de protectie legala a soiurilor (PVP)eficace de protectie legala a soiurilor (PVP)



  5

 Aquisul prevede derogarea pentru fermieri de a folosi Aquisul prevede derogarea pentru fermieri de a folosi 
samanta de ferma (FSS) contra unei taxe reduse catre samanta de ferma (FSS) contra unei taxe reduse catre 
proprietari de soiuriproprietari de soiuri

 Lista speciilor pentru care se aplica derogarea este Lista speciilor pentru care se aplica derogarea este 
acceptata dar modul de colectare a taxelor este acceptata dar modul de colectare a taxelor este 
nesatisfacatornesatisfacator

 Definitia micului fermier prezenta in Reg. EC1768/75 Definitia micului fermier prezenta in Reg. EC1768/75 
nemultumeste proprietarii si/sau titulari soiurilor nemultumeste proprietarii si/sau titulari soiurilor 
protejate, de asemeni notiunea de terenuri proprii (own protejate, de asemeni notiunea de terenuri proprii (own 
holdings) si remuneratieechitabila trebuie clarificateholdings) si remuneratieechitabila trebuie clarificate
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 Prevederea privind soiuri esential derivate (EDV’) ajuta Prevederea privind soiuri esential derivate (EDV’) ajuta 
la prevenirea plagiarismului soiurilor de plante care sunt la prevenirea plagiarismului soiurilor de plante care sunt 
similare. similare. 

Totusi definitia din Regulamentul de baza 2100/94 cat si din Totusi definitia din Regulamentul de baza 2100/94 cat si din 
Conventia UPOV 1991 este neclara si sunt putine reguli care Conventia UPOV 1991 este neclara si sunt putine reguli care 
reglementeaza determinarea EDVreglementeaza determinarea EDV

 Calitatea testarii DUS necesita imbunatatiri pentru a se Calitatea testarii DUS necesita imbunatatiri pentru a se 
uniformiza pe intreg teritoriul UEuniformiza pe intreg teritoriul UE

 Costurile privind sistemul de protectie comunitara sunt in Costurile privind sistemul de protectie comunitara sunt in 
general considerate rezonabile cu exceptia costurilor de general considerate rezonabile cu exceptia costurilor de 
mentinere in vigoare a titlurilor de protectiementinere in vigoare a titlurilor de protectie
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 Enforcementul este cea mai delicata problema a sistemului Enforcementul este cea mai delicata problema a sistemului 
de protectie comunitar (CPVR) pentru proprietaride protectie comunitar (CPVR) pentru proprietari

 Prevederile comunitare privind enforcementul sunt Prevederile comunitare privind enforcementul sunt 
satisfacatoare dar modul de implementare in multe state satisfacatoare dar modul de implementare in multe state 
membre UE este nesatisfacatormembre UE este nesatisfacator

 S-au identificat tensiuni intre Regulamentul de baza CPVR S-au identificat tensiuni intre Regulamentul de baza CPVR 
si Directiva de Enforcementsi Directiva de Enforcement
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 Impactul protectiei comunitare asupra companiilor de Impactul protectiei comunitare asupra companiilor de 
ameliorare si crearea de noi soiuri este pozitiv de ameliorare si crearea de noi soiuri este pozitiv de 
asemeni asupra fermelor mici, medii si mai mari iar ca o asemeni asupra fermelor mici, medii si mai mari iar ca o 
consecinta si asupra cetatenilor si consumatorilorconsecinta si asupra cetatenilor si consumatorilor

 Cererile pentru CPVR si drepturile acordate au crescut Cererile pentru CPVR si drepturile acordate au crescut 
de-a lungul anilor in primul rand datorita intinderii de-a lungul anilor in primul rand datorita intinderii 
protectiei pe intregul teritoriu UEprotectiei pe intregul teritoriu UE
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 Regulile prevazute in CE 1049/201 Art.88 cu privire la Regulile prevazute in CE 1049/201 Art.88 cu privire la 
accesul public la documente si Regulamentul de baza accesul public la documente si Regulamentul de baza 
CPVO (Art.33 a) sunt monitorizate cu privire la furnizarea CPVO (Art.33 a) sunt monitorizate cu privire la furnizarea 
de informatiide informatii

 Nu s-au semnalat chestiuni particulare din interactiunea Nu s-au semnalat chestiuni particulare din interactiunea 
dintre protectie pe de o parte si marcile si indicatiile dintre protectie pe de o parte si marcile si indicatiile 
geografice pe de alta partegeografice pe de alta parte

 Factorii implicati sunt ingrijorati de suprapunerea dintre Factorii implicati sunt ingrijorati de suprapunerea dintre 
protectia comunitara CPVR si brevetele de inventii protectia comunitara CPVR si brevetele de inventii 
biotehnologicebiotehnologice
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 Obiectivele aquisului comunitar CPVR sustinObiectivele aquisului comunitar CPVR sustin

 obiectivele Conventiei privind Biodiversitatea si Tratatul obiectivele Conventiei privind Biodiversitatea si Tratatul 
privind resursele genetice ale plantelorprivind resursele genetice ale plantelor

precum si precum si 

 programele UE privind conservarea, caracterizarea, colectia programele UE privind conservarea, caracterizarea, colectia 
si utilizarea resurselor genetice in agricultura si utilizarea resurselor genetice in agricultura 
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