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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
БЮРО З СОРТІВ РОСЛИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КЕРІВНИЦТВА
З ПОЯСНЮВАЛЬНИМИ НОТАТКАМИ
до
Статті 63 Постанови Ради (ЄС) 2100/94 від 27 липня 1994 р. про права на сорт рослини у
Співдружності ¹

АДМІНІСТРАТИВНА РАДА БЮРО З СОРТІВ РОСЛИН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Відповідно до необхідності сприяти узгодженню правил, які контролюють найменування
сорту в Європейському Союзі, як для занесення до реєстру, так і для прав на сорт рослини.
Відповідно до Статті 20 Акта 1991 р.Конвенції УПОВ щодо найменувань сорту.
Діючі згідно з Статтею 30 Постанови Комісії (ЄС) № 1239/95, яка вимагає від вищезазначеної
Адміністративної Ради прийняти керівництва, які засновують однорідні та точні критерії для
визначення перешкод щодо найменування сорту, характерного для певного роду, з
посиланням на Статтю 63(3) та (4) Постанови Ради (ЄС) № 2100/94,
ПРИЙНЯЛА НАСТУПНІ КЕРІВНИЦТВА

_____________________
¹ OJ № L 227, 1.9.1994 р., стор. 1
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Стаття 1
Вступ
Розглядаючи питання про перешкоду для затвердження назви сорту за Статтею 63 Постанови
Ради (ЄС) № 2100/94, Бюро з сортів рослин Європейського Союзу (Бюро) буде брати до
уваги керівництва, вказані нижче. У цьому документі вказується кожна Стаття та відповідний
під-параграф Статті 63(3) і 63(4) Постанови (ЄС) 2100/94.
Стаття 2
Існує перешкода для найменування сорту, характерного для певного роду, коли його
використання на території Співдружності стає неможливим через
першочерговість третьої сторони
(Стаття 63(3)(а) Постанови 2100/94)
1. Щодо торгової марки, як першочергового права третьої сторони, використання
найменування сорту на території Співдружності буде вважатися неможливим за наявністю
повідомлення на адресу Бюро про затвердження торгової марки найменування сорту, яка
зареєстрована в одній чи більше державах-учасницях, або в рамках Співдружності до
затвердження найменування сорту і, яка є ідентичною або подібною до найменування сорту і
зареєстрована стосовно товарів, які ідентичні або подібні даному сорту рослини.
2. Щодо географічної ознаки чи визначення походження сільськогосподарських та харчових
продуктів, як першочергового права третьої сторони, використання найменування сорту на
території Співдружності буде вважатися неможливим, якщо найменування сорту є
ідентичним або подібним географічній ознаці чи визначенню походження, що охороняються
у державах-учасницях чи у Співдружності за Статтями 5(5) або 6 Постанови Ради (ЄЕС) №
2081/92 для товарів, які є ідентичними чи порівнянними з даним сортом рослини.
Коментар :
Основним джерелом для Бюро щодо першочергового права є повідомлення власника такого
права. Якщо Бюро одержало інформацію про першочергове право з інших джерел, воно
сповіщає заявника про існування такого права і, що це право може стати на заваді
запропонованому найменуванню сорту.
3. Перешкода відповідності найменування, через першочерговість права, може бути усунена,
якщо одержана згода власника першочергового права на використання найменування
стосовно сорту.
4. Щодо першочергового права заявника, відносно повного або частини запропонованого
найменування, застосовується Стаття 18(1) Постанови (ЄС) 2100/94, з відповідними змінами.
Коментарі :
„на території Співдружності”
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під цією фразою мається на увазі використання у всій Співдружності або у будь-якій державі
(ах)-учасниці (ях).
„першочергове право”
Хоча зрозуміло, що найменування сорту може дискредитувати авторське право чи інші права,
найбільш звичайний приклад, на який наштовхується таке першочергове право є
зареєстрована торгова марка. Можуть траплятися також випадки, коли найменування сорту
входить у конфлікт з географічною ознакою або визначенням походження
сільськогосподарських та харчових продуктів, що охороняються у державі-учасниці чи у
Співдружності за Статтями 5(5) або 6 Постанови Ради (ЄЕС) № 2081/92.
„використання неможливе”
Далі слідує пояснення обставин, за яких порушується право на торгову марку. Проте, явне
порушення не обов’язково унеможливлює використання. Поки власник торгової марки
вирішує, як захистити своє право відносно найменування сорту, використання найменування
не забороняється. Опублікуванням запропонованих найменувань Бюро забезпечує
можливість власникам торгової марки, які бажають захищати свої права, робити це,
висловлюючи несхвалення найменуванню. Бюро може одержувати свідчення з інших джерел
(наприклад, від самого заявника) про те, що власник торгової марки порушує його право.
Торгова марка порушується, якщо найменування сорту ідентичне чи подібне марці, що
використовується стосовно товарів ідентичних або подібних товарів з зареєстрованою
маркою. Порушення вважається автоматичним, якщо, як марка, так і найменування, а також
товари, для яких була зареєстрована марка, і сорт є ідентичними. У випадку явної подібності
(між маркою та найменуванням, або між товарами з зареєстрованою маркою, і сортом, або
між обома), заради уникнення плутанини з боку споживача, власник торгової марки має
зробити додаткові роз’яснення.
Торгова марка з репутацією може бути порушена найменуванням сорту навіть тоді, коли
сорту, несхожому до товарів з зареєстрованою маркою, віддається несправедлива перевага
або, коли він має шкідливий ефект на характерну особливість або репутацію марки. Така
форма порушення менш імовірна, але слід приділяти увагу будь-якому найменуванню, що є
таким самим як, або подібним до заснованої марки з „репутацією” такою, як „Coca Cola”.
Розгляд заперечень власників торгової марки
Тільки орган з відповідними повноваженнями може вирішувати, чи була порушена торгова
марка окремим найменуванням. Проте, щоб встановити чи той, хто заперечує має, на перший
погляд, докази, може сприяти наступне –
Доказ 1 – Торгова марка та найменування сорту - ідентичні
Першим кроком є перевірка зареєстрованої специфікації товарів у зареєстрованому
документі, що надається тим, хто заперечує/власником торгової марки, щоб з’ясувати чи сорт
є ідентичним, або подібним до тих товарів. Якщо товари точно визначені, як “всі існуючі
рослини”, тоді стає очевидним, що сорт має бути ідентичним до тих товарів. Запропоноване
найменування (ідентичне до торгової марки) є непридатним.
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Якщо товари, точно визначені у реєстраційному документі, є такою невеликою групою, як
троянди та трояндові, ясно, що сорт є ідентичним тільки до товарів з зареєстрованою маркою,
якщо сорт, також, є трояндовою рослиною. Крім того, можливо, що сорт інший, ніж троянда
міг би вважатися подібним до точно визначених товарів. Але, якщо сорт знаходиться по
відношенню до зареєстрованих товарів в іншому класі(ª), згідно з класифікацією УПОВ, або,
якщо не існує класифікації УПОВ щодо зареєстрованих товарів, сорт є іншого виду, тоді
можливо він не вважається подібним до тих товарів. В усіх таких випадках заявник має бути
повідомленим.
_______________
(ª) Класифікація УПОВ відображена у додатку до цих Керівництв.
Доказ 2 – Торгова марка та найменування сорту є тільки схожими
Якщо запропоноване найменування не є ідентичним, а тільки подібним, слід зробити оцінку
імовірності плутанини з боку споживачів. Здійснюючи цю оцінку, експерт має бути
обачливим, щоб не помилитися. Заявник має бути проінформованим.
Відмова від торгової марки
Перешкода прийнятності найменування, згідно з цим заголовком, може бути усунена, якщо
одержана згода попереднього власника права на використання найменування стосовно сорту.
Будь-яка заява власника про відмову від своїх прав на торгову марку щодо використання
ідентичного чи подібного позначення щодо найменування сорту, має бути ретельно вивчена
Бюро.
Використання власником прав на сорти рослин у Співдружності (СPVR) його власної
торгової марки
Хоча цей розділ стосується попереднього права третьої сторони, варто зауважити, що стаття
18(1) основної Постанови забороняє використання власником СPVR будь-якого права,
наданого стосовно призначення ідентичного найменування (напр., торгова марка),
перешкоджати вільному використанню найменування. Це залишається в силі навіть після
закінчення строку дії СPVR. Завдяки цьому положенню, для використання власником його
власної торгової марки як найменування сорту чи його частини не існує перешкоди.
Географічна ознака або визначення походження
Щодо торгових марок, поки власник права на географічну ознаку або визначення походження
не пред’явить претензію на своє право відносно найменування сорту, використанню
найменування не буде перешкоди.
Така сама політика має застосовуватися щодо подібності найменування сорту і торгової
марки, якщо існує подібність між найменуванням сорту та географічною ознакою чи
визначенням походження (див. вище).
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Стаття 3
Існує перешкода для визначення найменування сорту, якщо він звичайно
викликає труднощі у споживачів щодо розпізнавання або відтворення
(Стаття 63 (3)(b) Постанови 2100/94)
1. Найменування сорту може бути на зразок „незвичайне ім’я” або „код”.
Коментар :
Найменування, яке не дає можливості ідентифікувати сорт не придатне як найменування
сорту. . Найменування може бути на зразок „незвичайне ім’я” або „код” і належна система
правил, вказаних нижче, застосовується, відповідно. Заявник має оголосити, який вигляд
приймає найменування. Якщо він не робить заяви, Бюро може припустити, що найменування
має незвичайне ім’я. Найменування, яке оголошується у вигляді коду, має бути чітко
вказаним як таке у реєстрах Бюро за допомогою примітки під таким текстом – „найменування
сорту ухвалено у вигляді коду”.
2. Вважається, що найменування сорту викликає труднощі у споживачів щодо розпізнавання
або відтворення у таких випадках :
а) якщо воно у вигляді „незвичайне ім’я”:
(і) складається з однієї літери;
(іі) складається з, або містить як окремий елемент, ряду літер, що не формують
легковимовне слово на робочій мові Європейського Союзу, крім тих випадків, коли цей ряд
літер є сталою абревіатурою, така абревіатура обмежується максимально 2 серіями до 3
знаків кожна, що розміщені на обох кінцях найменування;
(ііі) містить номер, за винятком випадків, коли номер є складовою частиною назви, або,
якщо він вказує на те, що сорт є чи буде одним з низки сортів, споріднених завдяки їхній
селекційній історії;
Коментар :
Прикладами можуть бути Henry VIII, Catch 22 чи Apollo 11
(іv) складається з дуже багатьох слів чи елементів;
Коментар :
Зазвичай, більше трьох слів та/або елементів буде занадто багато
(v) складається чи містить надмірно довге слово або елемент;
(vi) містить розділовий знак або інший символ комбінації великих та малих літер ( за
винятком, коли перша літера є великою, а решта найменування написана малими літерами),
приписку, надпис або позначку.
(b) якщо воно у вигляді „код”:
(і) складається тільки з числа або чисел, крім випадків, коли воно затверджене практикою для
визначених сортів, наприклад, інбредних ліній чи специфічних типів сортів;
(іі) складається з однієї літери;
(ііі) містить більше 10 знаків, літер або літер та чисел;
(iv) містить більше чотирьох альтернативних груп з однієї літери або літер, числа або чисел;
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Коментар:
Приклади : 12АВ34CD, 123ABCD456 э прийнятними, а 1A2B3 – ні.
(v) містить розділовий знак чи інший символ, приписку, надпис або позначку.
3. З поданням пропозиції про найменування сорту, заявник має заявити, чи запропоноване
найменування буде використовуватися у вигляді „незвичайне ім’я” чи - „код”.
4. Якщо заявник не оголошує у якому вигляді буде використовуватися запропоноване
найменування, останнє вважається як „незвичайне ім’я”.
Стаття 4
Існує перешкода для визначення найменування сорту, якщо він є ідентичним або може
бути сплутаним з найменуванням сорту, під яким ще один сорт того самого чи близько
спорідненого виду, внесений до офіційного реєстру сортів рослин, або, під яким матеріал
іншого сорту
продавався у державі-члені чи у країні-учасниці Міжнародної Конвенції з охорони
нових сортів рослин, доти, поки інший сорт не буде виключено з комерційного
обороту і його найменування не набуло особливого значення.
(Стаття 63 (3)(с) Постанови 2100/94)
Оцінюючи ідентичність найменування іншого сорту, застосовується наступне:
a) найменування, з першого погляду, є непридатним, якщо воно точно таке саме, як й
найменування сорту вже зареєстрованого або, який використовувався у країні-члені
Європейського Союзу чи договірною стороною Міжнародної Конвенції з охорони нових
сортів рослин (надалі „УПОВ”), відносно сорту близько споріднених видів;
b) вважається, що поняття „може бути сплутаним з” включає, між іншим, найменування
сорту, яке відрізняється тільки однією літерою чи наголосами відносно найменування сорту
близько спорідненого виду, що був включеним до офіційного реєстру сортів рослин, як
визначено нижче у пункті (e), чи продається в Європейському Союзі, Європейській
економічній зоні, або на території договірної сторони УПОВ. Проте, без шкоди для положень
Статті 7, несхожість тільки в одній літері у створеній абревіатурі, як самостійному цілому
найменуванні сорту, не вважається такою, що вносить плутанину. До того ж, літера, що
відрізняється, є відомою таким чином, що робить найменування чітко відмітним від вже
зареєстрованих найменувань сорту, не вважається такою, що вносить плутанину. Несхожість
двох або більшої кількості літер, взагалі, не вважається такою, що вносить плутанину, крім
тих випадків, коли дві літери просто переставлені. Несхожість однієї цифри серед чисел
(якщо число є допустимим у незвичайному імені) не вважається такою, що вносить
плутанину;
c) без шкоди для положень Статті 7, це положення не застосовується до найменування сорту
у вигляді коду, якщо посилання на найменування сорту існує у вигляді коду. У такому
випадку, несхожість тільки в одному знаку, літері або числі дає можливість двом кодам бути
достатньо відмітними. Пробіли ігноруються, коли порівнюються найменування у вигляді
коду;
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d) вважається, що „близько споріднений вид” означає вид, який належить до того самого
класу, що вказується у Додатку або, у разі невідповідності, до такого самого ботанічного
роду;
e) „сорт більше не існує” означає, що сорт більше не буде у комерційному обороті;
Коментар:
„сорт більше не існує”
Як згадується вище, під цим розуміється, що сорт більше не буде у комерційному обороті;
іншими словами, слід з’ясувати, чи сорт все ще вирощується з комерційними цілями. Для
цього можливо використовувати різні джерела, включаючи неофіційні торгові реєстри.
Тривале фізичне існування самого сорту не заважає повторному використанню
найменування, зрозуміло, за умови, що воно не набуло особливого значення.
f) словосполучення “офіційний реєстр сортів рослин” вважається посиланням на загальний
каталог сортів польових або овочевих видів рослин, або на будь-який реєстр, який відповідає
правилам та підтримується CPVO, компетентним органом держав-членів Співдружності чи
Європейської економічної зони, або договірною стороною УПОВ;
g) „сорт, найменування якого не набуло особливого значення”: найменування сорту, який
колись був внесений до реєстру сортів рослин і, у зв’язку з цим, набув особливого значення, в
кожному випадку має втрачати таке особливе значення по закінченні 10-річного терміну
після видалення з того реєстру, якщо цей сорт не набув з того часу значення іншими
способами, напр., через торгівлю.
Коментар :
Значення, набуте завдяки реєстрації
Відносно сорту, одного разу внесеного до офіційного реєстру, загальне припущення має бути
таким, що його найменування, у зв’язку з цим, набуло особливого значення. Проте,закінчення 10-річного періоду, оскільки сорт було видалено з реєстру, може привести до
висновку, що не дивлячись на внесення сорту до реєстру, його найменування втратило будьяке значення, яке було надане таким чином;
якщо сорт було зареєстровано на незвичайно короткий час (напр., кілька днів), сам факт
реєстрації не може вважатися набуттям значення.
Значення, набуте іншим способом, ніж завдяки реєстрації
Сорт, все-таки, може мати набуте значення іншими способами, напр., через торгівлю.
Відносно сорту, що ніколи не був зареєстрованим, але яким активно торгували, значення
найменування має бути оціненим просто на основі усвідомлення
тривалості дії
найменування в індустрії.
Стаття 5
Існує перешкода для визначення найменування сорту, якщо він є ідентичним або може
бути сплутаним з іншими позначеннями, які звичайно використовуються для продажу
товарів,
або, які, за іншим законодавством, мають охоронятися
(Стаття 63 (3)(d) Постанови 2100/94)
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Вважається, що позначення, які звичайно використовуються для продажу товарів або, які, за
іншим законодавством, слід зберігати безкоштовно, зокрема, означають :
a) найменування валюти або терміни, пов’язані з вагою та мірами;
b) вислови, які, завдяки законодавству, не використовуються в цілях інших, ніж ті, що
передбачені законодавством.
Коментар :
Приклади висловів, що містять елемент, який, завдяки законодавству, не використовується в
цілях інших, ніж ті, що передбачені законодавством; може бути назва або абревіатура
міжнародної організації, виключеної з реєстру охорони торгової марки за міжнародною
конвенцією (порівняй Ст.6 (1) (b) Паризької Конвенції).
Стаття 6
Існує перешкода для визначення найменування сорту, якщо воно може викликати
сумніви в одній з країн-членів або не буде співпадати з громадськими інтересами
(Стаття 63 (3)(е) Постанови 2100/94)
Цей заголовок включає неприємні позначки з недавньої історії, слова з агресивним чи
образливим значенням на мові ЄС.
Стаття 7
Існує перешкода для визначення найменування сорту, якщо воно може ввести в оману
або викликати плутанину відносно ознак, придатності чи ідентичності сорту, або особи
селекціонера чи будь-якої іншої сторони, яка має відношення до цієї роботи
(Стаття 63 (3)(f) Постанови 2100/94)
Вважається, що найменування сорту, може ввести в оману або викликати плутанину, якщо :
a) воно передає помилкове враження мовби сорт має особливі ознаки чи придатність;
b) воно передає помилкове враження мовби сорт відноситься до або походить від іншого
специфічного сорту;
c) воно посилається на ознаку чи придатність у такий спосіб, який передає помилкове
враження, що тільки цей сорт має такі ознаки, у той час як, фактично, інші сорти такого
самого виду можуть мати таку ж ознаку або придатність;
d) завдяки своїй подібності з добре відомою комерційною назвою, іншою ніж зареєстрована
торгова марка чи найменування сорту, воно наводить на думку, що сорт є іншим сортом, або
передає помилкове враження стосовно особи заявника, особи, відповідальної за підтримку
сорту, або селекціонера;
e) воно складається з або містить в собі :
(і) порівняння чи перебільшення;
(іі) ботанічну або звичайну назви виду в межах такої ж групи культур УПОВ, як і сорт,
групами культур УПОВ є польові, декоративні та лісові види, овочеві та плодові;

8

9
Коментар :
Наприклад, космос, бузок, лаванда, примула, фуксія, пальма, троянда, ваніль. (Чотири групи
культур УПОВ - польові, декоративні та лісові види, овочеві та плодові);
(ііі) ім’я фізичної чи юридичної особи, або посилання на них, що передає помилкове
враження відносно особи заявника, особи, відповідальної за підтримку сорту, або
селекціонера;
(іv) географічну назву, яка, імовірно, може ввести в оману громадськість щодо ознак чи
придатності сорту.
Стаття 8
Існує перешкода для визначення найменування щодо сорту, який
вже був внесений до реєстру :
(а) однієї з країн-членів
(b) члена Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин; або
(c) іншої держави, для якої було визначено в акті Співдружності,
що сорти у цій державі оцінюються згідно з правилами, які
рівноцінні правилам, викладеним у Директивах щодо
загальних каталогів;
до офіційного реєстру прав на сорт рослини чи матеріал та продавався,
а запропоноване найменування сорту відрізняється від того, що
було зареєстроване або використовувалося, якщо останнє
не є перешкодою
згідно з
параграфом 3
63 (4) Постанови 2100/94)
Якщо за параграфом (3) існує перешкода, Бюро має створити синонім.
„Офіційний реєстр сортів рослин”
„Офіційний реєстр сортів рослин” вважається посиланням на загальний каталог сортів
польових чи овочевих видів рослин, або на будь-який реєстр, що відповідає правилам та
підтримується CPVO, компетентним органом держав-членів Співдружності чи Європейської
економічної зони, або договірною стороною УПОВ.
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ДОДАТОК
БЛИЗЬКО СПОРІДНЕНІ ВИДИ
„Близько споріднений” означає належність до такого ж ботанічного роду або класу, що
вказується нижче. Класи, які мають підкласи роду, можуть передбачати
наявність
додаткового класу, який містить в собі інші підкласи цього роду (приклад: Клас 9 (Vicia faba)
передбачає формування самостійного класу по іншим видам роду Vicia).²

Клас 1:
Клас 2:
Клас 3:
Клас 4:
Lolium,
Клас 5:
Клас 6:
Клас 7:
Клас 8:
Клас 9:
Клас 10:
Клас 1 1 :
Клас 12:
Клас 13:
Клас 14:
Клас 15:
Клас 16:
Клас 17:
Клас 18:
Клас 19:
Клас 20:
Клас 21:
Клас 22:
Клас 23:
Клас 24:
Клас 25:
Клас 26:
Клас 27:

Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum
Panicum, Setaria
Sorghum, Zea
Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca,
Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum
Brassica oleracea, Brassica chinensis, Brassica pekinensis
Brassica napus, B. campestris, B. rapa, B. juncea, B. nigra, Sinapis
Lotus, Medicago, Omithopus, Onobrychis, Trifolium
Lupinus albus L, L. angustifolius L, L luteus L.
Vicia faba L.
Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. var. rubra L.),
Beta vulgaris L var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var vulgaris
Lactuca, Valerianella, Cichorium
Cucumis sativus
Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita
Anthriscus, Petroselinum
Daucus, Pastinaca
Anethum, Carum, Foeniculum
Bromeliaceae
Picea, Abies, Pseudotsuga, Pinus, Larix
Calluna, Erica
Solanum tuberosum L.
Nicotiana rustica L, N. tabacum L,
Helianthus tuberosus
Helianthus annuus
Orchidaceae
Epiphyllum, Rhipsalidopsis, Schlumbergera, Zygocactus
Proteaceae
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ДОДАТКОВІ КЛАСИ
Клас 28:

Види роду Brassica, які не включені (до Класу 5 + 6) Brassica oleracea, Brassica
chinensis, Brassica pekinensis + Brassica napus, B. campestris, B, rapa, B. juncea, B.
nigra, Sinapis
Клас 29:
Види роду Lupinus, які не включені (до Класу 8) Lupinus albus L, L
angustifolius L, L. luteus L.
Клас 30:
Види роду Vicia, які не включені (до Класу 9) Vicia faba L.
Клас 31:
Види роду Beta + підкласи виду Beta vulgaris, які не включені (до Класу 10+11)
Beta
vulgaris L var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima + Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: Beta vulgaris L. van rubra L), Beta vulgaris L. var.
cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
Клас 32:
Види роду Cucumis, які не включені (до Класу 13 + 14) Cucumis sativus,
Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita
Клас 33:
Види роду Solanum, які не включені (до Класу 21) Solanum tuberosum L.
Клас 34:
Види роду Nicotiana, які не включені (до Класу 22) Nicotiana rustica L, N.
tabacum L.
Клас 35:
Види роду Helianthus, які не включені (до Класу 23 + 24) Helianthus tuberosus
+ Helianthus
annuus
________________
²Додаткові класи добавлені для зручності і надаються під номерами 28 – 35.
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