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A hivatal és fellebbezési tanácsának bemutatása 

A Közösségi Növényfajta-hivatalt (a továbbiakban: „a Hivatal”) a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról 
szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet hozta létre ( 1 ). 

A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező, és jogi, igazgatási és pénzügyi szempontból önálló közösségi 
szerv, amelynek feladata a közösségi növényfajta-oltalmi jogok – vagyis az új növényfajtákra vonatkozó 
ipari tulajdonjog meghatározott formái – közösségi rendszerének igazgatása. A Hivatal különösen ezeknek a 
jogoknak a megadásáról dönt, amelyek az egész Közösség területén egységes védelmet biztosítanak. A 
Hivatal székhelye a franciaországi Angers-ban található. 

A fellebbezési tanácsot az 1239/95/EK bizottsági rendelet ( 2 ) hozta létre, és feladata a Hivatal határozatai 
ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálása, többek között döntés a közösségi növényfajta-védelemi jogok 
megadásáról vagy megadásuk elutasításáról, a kifogásokról, a közösségi növényfajta-védelemi jogok semmis
ségéről vagy megszűnéséről, illetve a kötelező engedélyek kiadásáról vagy megtagadásáról. 

A fellebbezési tanács egy elnökből és két másik tagból áll, továbbá két póttaggal egészülhet ki. 

A feladatok leírása 

A kiválasztott tag (N/F) a fellebbezési tanács hatáskörén belül tevékenykedik, különösen pedig az előadói 
feladatokat látja el, ha erre kijelölik. 

Kiválasztás és kinevezés 

A CPVO elnöke a felvételi eljárás lefolytatása céljából létrehoz egy felvételi bizottságot. A bizottság szemé
lyes meghallgatásra hívja azt a körülbelül húsz legjobb profillal rendelkező pályázót, akiket érdem szerint és 
az alábbiakban meghatározott kritériumok alapján választottak ki. 

Az interjút követően a CPVO elnöke elfogad egy pályázói tartaléklistát, amelyet benyújt az igazgatási 
tanácsnak. Utóbbi az említett listáról kinevezi a fellebbezési tanács tagjait egy ötéves időszakra, amely 
2011. február 23-án veszi kezdetét. 

Alkalmazási feltételek 

A tagok (N/F) folytathatják szakmai tevékenységeiket. 

A tagokat (N/F) szükség esetén a fellebbezési tanács elnöke választja ki a listáról oly módon, hogy a tanács 
az esetektől függően szükséges három vagy öt tagból álljon. 

A kiválasztott tagok (N/F) részmunkaidőben dolgoznak a fellebbezési tanácsnak. A naptári évnek legalább 
10 napján rendelkezésre kell állniuk. 

Az igazgatási tanács 2003. március 26-i határozata az előadónak kijelölt tag javadalmazását esetenként 
1 600 EUR, a többi tagét vagy tagokét pedig esetenként 800 EUR-ban határozza meg. Ezeket az összegeket 
tagonként 400 EUR-val kell kiegészíteni az utazásra fordított idő ellentételezésére. Ezenkívül, adott esetben 
az Angers-ba és az Angers-ból történő utazás költségeit is megtérítik.
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( 1 ) HL L 227., 1994.9.1., 1. o. 
( 2 ) HL L 121., 1995.6.1., 37. o.



Szakképzettség (a feltételeknek a pályázati határidő lejártakor teljesülniük kell) 

— Csak az Európai Unió állampolgárai (N/F) pályázhatnak. 

— A pályázónak (N/F) egyetemi végzettséggel vagy diplomával kell rendelkeznie: 

— Befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség, ha az egyetemi képzés 
szokásos ideje négy év vagy annál hosszabb, vagy 

— Befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség és legalább egyéves, 
megfelelő szakmai tapasztalat, ha az egyetemi képzés szokásos ideje legalább három év (ez az 
egyéves szakmai tapasztalat nem számítható bele az alább előírt, a felsőfokú tanulmányok után 
megszerzett szakmai tapasztalatba). 

— A pályázónak (N/F) tízéves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie, amelyre a fent említett, előírt 
képesítés megszerzése után tett szert. A pályázó (N/F) ezenkívül: 

— Jogi végzettséget szerzett, és igazolt tapasztalattal rendelkezik a szellemi tulajdon területén. A 
növényfajta-oltalmi jogok terén szerzett tapasztalat előnyt jelent, vagy 

— Botanikus- vagy mezőgazda-diplomát szerzett, és a témában igazolt tapasztalattal rendelkezik. Az 
UPOV-egyezmény főbb irányvonalainak és a DHS vizsgálati technikáknak az ismerete előnynek 
számít. 

— A pályázónak (N/F) kiváló szinten kell ismernie az EU hivatalos nyelveinek egyikét, és kielégítő szinten 
az EU egy másik hivatalos nyelvét. A jó angol nyelvtudás előnyt jelent. 

Függetlenség és érdektelenségi nyilatkozat 

A pályázók nem állhatnak kapcsolatban olyan magánvállalatokkal, amelyek szakmai tevékenysége kapcso
lódik a CPVO előtti eljárásokhoz. 

A pályázó köteles nyilatkozatot tenni, amelyben vállalja, hogy feladatai ellátása során függetlenül, kizárólag a 
közérdek figyelembevételével jár el, és nincsen olyan összeférhetetlenségi ok, amely döntései meghozata
lában függetlenségét befolyásolhatja. A pályázónak pályázatában meg kell erősítenie, hogy hajlandó ilyen 
nyilatkozat megtételére. 

A fellebbezési tanács tagjai függetlenek. A határozathozatal során semmiféle utasítást nem kell követniük. A 
Hivatalban nem tölthetnek be egyéb posztot. 

A páylázatok benyújtása 

A pályázatokat részletes és lehetőleg angol nyelvre lefordított önéletrajzzal együtt, legkésőbb 2010. szep
tember 15-ig (ez a postára adás határideje, vagyis a bélyegzőn szereplő dátum) kell benyújtani a következő 
címre: 

Community Plant Variety Office (CPVO) 
Secretariat of the Board of Appeal 
3 Bvd Foch 
BP 10121 
49101 Angers Cedex 02 
FRANCE 

doreau@cpvo.europa.eu 

További információk ugyanezen a címen, telefaxon (+33 0241256410), vagy e-mailben 
(doreau@cpvo.europa.eu) kérhetők.
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