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PPLLAANNTT  BBRREEEEDDEERRSS’’  RRIIGGHHTTSS::  EENNCCOOUURRAAGGIINNGG  

IINNNNOOVVAATTIIOONNSS
11
  

JJeelliiss  SSuubbhhaann  

HHOOII,,  AAMMIITTYY  LLAAWW  SSCCHHOOOOLL,,  AAMMIITTYY  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  CCHHHHAATTTTIISSGGAARRHH,,  RRAAIIPPUURR,,  IINNDDIIAA..  

IInnttrroodduuccttiioonn  

AAcccceessss  ttoo  ffoooodd,,  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffoooodd  aanndd  nnoott  mmeerreellyy  ttoo  ssttuuffff  tthhee  eemmppttyy  ssttoommaacchh  bbuutt  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  rreeqquuiirreedd  ccaalloorriieess  ffoorr  

tthhee  hheeaalltthhyy  sseellff  iiss  tthhee  ttoouucchhiinngg  ssttoonnee  ffoorr  aannyy  ssoocciieettyy‘‘ss  hhaappppiinneessss  aanndd  iinn  ttuurrnn  iitt  iiss  tthhee  yyaarrdd  ssttiicckk  ffoorr  aa  nnaattiioonnss‘‘  pprroossppeerriittyy..  TToo  

aattttaaiinn  tthhiiss  mmiinniimmaall  ccrriitteerriioonn  tthhee  SSttaattee  hhaass  ttoo  eennddeeaavvoorr  ffoorr  hhiigghheerr  pprroodduuccttiioonn  ooff  ffoooodd  wwhhiicchh  ddeemmaannddss  ccoonnttiinnuuoouuss  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc  aaggrroo--pprroodduuccttiioonn..  TThhiiss  rreeqquuiirreess  hhiigghheerr  yyiieellddiinngg  ccrrooppss,,  iimmpprroovveedd  sseeeeddss,,  bbeetttteerr  aaggrriiccuullttuurree  

tteecchhnniiqquueess  aappaarrtt  ffrroomm  bbeetttteerr  ffeerrttiilliizzeerrss  aanndd  ppeessttiicciiddeess,,  iinnsseeccttiicciiddeess  eettcc..  bbuutt  tthhee  eemmpphhaassiiss  aallwwaayyss  rreemmaaiinnss  oonn  ddeevveellooppeedd  sseeeeddss  

wwhhiicchh  bbrriinnggss  tthhee  ddiiffffeerreennccee..  TToo  aacchhiieevvee  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ccoonncceepptt  ooff  ‗‗FFoooodd  SSeeccuurriittyy‘‘  tthhee  mmooddeerrnn  ggoovveerrnnmmeennttss  aarree  ppuuttttiinngg  iinnttoo  

ttrreemmeennddoouuss  eeffffoorrttss  ffoorr  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  eexxiissttiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  pprraaccttiicceess  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  qquuaalliittiieess  ooff  eexxiissttiinngg  vvaarriieettiieess  ooff  ppllaannttss..  

TThheessee  nneeww  vvaarriieettiieess  ooff  ppllaannttss  aanndd  tthheeiirr  pprroodduuccee  lleeaavvee  aa  ggrreeaatt  iimmppaacctt  oonn  mmooddeerrnn  aaggrriiccuullttuurree,,  hhoorrttiiccuullttuurree,,  mmeeddiicciinneess  aanndd  

iinndduussttrriieess  bbaasseedd  oonn  ppllaanntt  pprroodduuccee..  NNeeww  vvaarriieettiieess  ooff  ppllaannttss  pprroodduuccee  iimmpprroovveedd  yyiieellddss  ooff  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  aanndd  pprroovviiddee  bbeetttteerr  

rreessiissttaannccee  ttoo  ppeessttss  aanndd  ddiisseeaasseess..  TThheeyy  pprroovvee  ttoo  bbee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ffaaccttoorr  iinn  iinnccrreeaassiinngg  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  qquuaalliittyy  iinn  

aaggrriiccuullttuurree  wwiitthh  mmiinniimmiizzeedd  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ssooiill  aanndd  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  uuppoonn  tthhee  nnaattuurree..  

PPllaanntt  bbrreeeeddiinngg  ooffffeerrss  wwiiddeerr  eeccoonnoommiicc  ggaaiinnss  aass  wweellll  eennvviirroonnmmeennttaall  bbeenneeffiittss  tthhaann  jjuusstt  iinnccrreeaassiinngg  ffoooodd  pprroodduuccttiioonn..  TThhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  iimmpprroovveedd  vvaarriieettiieess  ooff  hhiigghheerr  qquuaalliittyy  iinnccrreeaasseess  tthhee  mmaarrkkeettaabbiilliittyy  ooff  ccrrooppss  iinn  tthhee  gglloobbaall  mmaarrkkeett..  AAllssoo  

bbrreeeeddiinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  oorrnnaammeennttaall  ppllaannttss  ccaann  bbee  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprrooffiittaabbllee  ccoonnsseeqquueennccee  ffoorr  aann  eexxppoorrttiinngg  ccoouunnttrryy..  TThhee  bbrreeeeddiinngg  

aanndd  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  nneeww  vvaarriieettiieess  iiss  aa  vviittaall  ffaaccttoorr  iinn  eennhhaanncciinngg  rruurraall  iinnccoommee  aanndd  oovveerraallll  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  

eexxppaannssiioonn  ooff  bbrreeeeddiinngg  pprrooggrraammss  ffoorr  cceerrttaaiinn  ssppeecciieess  ccaann  eelliimmiinnaattee  tthhee  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  eenndduurraannccee  ooff  tthhee  ssppeecciieess  iinn  tthhee  wwiilldd..  TThhee  

bbrreeeeddiinngg  ooff  nneeww  ppllaanntt  vvaarriieettiieess  ccoonnttiinnuueedd  ssiinnccee  tthhee  vveerryy  iinncceeppttiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  iitt  eemmeerrggeedd  ffrroomm  ssppoottttiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  

ggeenneettiicc  vvaarriiaannttss  iinn  eexxiissttiinngg  ssttoocckk,,  ppeerrffoorrmmiinngg  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  iinnssttaannccee  ggrraaffttiinngg  aanndd  ccrroossss--ppoolllliinnaattiioonn  eettcc..  TThhee  mmooddeerrnn  

eerraa  ssaaww  iitt  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  llaabboorraattoorriieess  tthhrroouugghh  mmiiccrroobbiioollooggiiccaall  eexxppeerriimmeennttss  aanndd  vveerryy  rreecceennttllyy  tthhrroouugghh  ggeenneettiicc  

mmaanniippuullaattiioonnss..  TThhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  vvaarriieettiieess  iinnvvoollvveess  cchhaannggee  aatt  tthhee  lloowweesstt  ffuunnccttiioonniinngg  lleevveell  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn..  IItt  hhaass  tthheerreeffoorree  ttoo  

bbee  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  cchhaannggeess  tthhaatt  aaffffeecctt  aa  wwhhoollee  ggeennuuss  oorr  eevveenn  ssppeecciieess..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  ssppeecciieess  iiss  aann  iimmppeerraattiivvee  

bboottaanniiccaall  ccaatteeggoorriizzaattiioonn,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  ppllaannttss  wwiitthhiinn  aa  ggeennuuss  ccaann  bbee  vveerryy  ddiivveerrssee..  FFaarrmmeerrss  aanndd  ggrroowweerrss  rreeqquuiirree  ppllaannttss  

wwhhiicchh  aarree  mmooddiiffiieedd  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ggrroowwnn  aanndd  wwhhiicchh  aarree  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn  pprraaccttiicceess  eemmppllooyyeedd..  

CCoonnsseeqquueennttllyy,,  ffaarrmmeerrss  aanndd  ggrroowweerrss  uussee  aa  mmoorree  pprreecciisseellyy  ddeeffiinneedd  ggrroouupp  ooff  ppllaannttss,,  sseelleecctteedd  ffrroomm  wwiitthhiinn  aa  ssppeecciieess,,  ccaalllleedd  aa  ‗‗ppllaanntt  

vvaarriieettyy‘‘..
22
  

TTrraaddiittiioonnaallllyy,,  iitt  iiss  tthhee  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  ccoonnsseerrvvee,,  iimmpprroovvee  aanndd  eexxcchhaannggee  tthhee  vvaarriieettiieess  aammoonnggsstt  tthheemmsseellvveess  aanndd  tthhiiss  pphheennoommeennoonn  iiss  

uunniivveerrssaallllyy  aacccceepptteedd  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  nneeeedd  aarriisseess  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss  iinn  ccoonnsseerrvviinngg  aanndd  pprroovviiddiinngg  ppllaanntt  

ggeenneettiicc  rreessoouurrcceess..
33
  BBuutt  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ccoolloossssaall  iinnvveessttmmeennttss  bbootthh  iinntteelllleecctt  aanndd  mmoonneettaarryy  iinn  ddeevveellooppiinngg  nneeww  

vvaarriieettiieess  iinn  tthhee  llaabboorraattoorriieess  wwhhiicchh  ddeemmaanndd  eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  BBrreeeeddeerrss  aanndd  RReesseeaarrcchheerrss..  TThhoouugghh,,  

tthheerree  iiss  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell  ooff  uunniivveerrssaall  aacccceeppttaannccee  tthhaatt  ffaarrmmeerrss  aarree  aa  vviittaall  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  ffaabbrriicc  ooff  ssoocciieettyy  

aanndd  rreeqquuiirree  ssuuppppoorrtt  yyeett  ccoonnsseennssuuss  oonn  hhooww  ttoo  rreeaalliizzee  FFaarrmmeerrss‘‘  RRiigghhttss  rreemmaaiinnss  eelluussiivvee
44
..  AArrgguummeennttss  oonn  wwhheetthheerr  tthhee  FFaarrmmeerrss‘‘  

RRiigghhttss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ffoorrmm  ooff  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  RRiigghhttss,,  aass  ddeevveellooppmmeenntt  rriigghhttss,,  aass  mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  

                                                            
  
22
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  UUnniioonn  ffoorr  tthhee  PPrrootteeccttiioonn  ooff  NNeeww  VVaarriieettiieess  ooff  PPllaannttss  ((UUPPOOVV))  CCoonnvveennttiioonn

22
,,11996611  ddeeffiinneess  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  bbyy  

ssttaattiinngg  tthhaatt  iitt  iiss  ""aa  ppllaanntt  ggrroouuppiinngg  wwiitthhiinn  aa  ssiinnggllee  bboottaanniiccaall  ttaaxxoonn  ooff  tthhee  lloowweesstt  kknnoowwnn  rraannkk,,  ......""  TThhiiss  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  aa  ppllaanntt  

vvaarriieettyy  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  lloowweesstt  ssuubb--ddiivviissiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciieess..  HHoowweevveerr,,  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  mmoorree  ccoommpplleetteellyy  wwhhaatt  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  iiss,,  tthhee  

UUPPOOVV  CCoonnvveennttiioonn  ((AArrttiiccllee  11((vvii))))  ddeeffiinneess  iitt  aass::  ""aa  ppllaanntt  ggrroouuppiinngg  wwiitthhiinn  aa  ssiinnggllee  bboottaanniiccaall  ttaaxxoonn  ooff  tthhee  lloowweesstt  kknnoowwnn  rraannkk,,  

wwhhiicchh  ggrroouuppiinngg,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  wwhheetthheerr  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  ggrraanntt  ooff  aa  bbrreeeeddeerr''ss  rriigghhtt  aarree  ffuullllyy  mmeett,,  ccaann  bbee  

--  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  aa  ggiivveenn  ggeennoottyyppee  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ggeennoottyyppeess,,  

--  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  ppllaanntt  ggrroouuppiinngg  bbyy  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ssaaiidd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  

--  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  uunniitt  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  iittss  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  bbeeiinngg  pprrooppaaggaatteedd  uunncchhaannggeedd;;""  
33
  IInn  11998899,,  tthhee  FFAAOO  CCoonnffeerreennccee  aaffffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ‗‗rriigghhttss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ppaasstt,,  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  ffaarrmmeerrss  

iinn  ccoonnsseerrvviinngg,,  iimmpprroovviinngg,,  aanndd  mmaakkiinngg  aavvaaiillaabbllee  ppllaanntt  ggeenneettiicc  rreessoouurrcceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  iinn  tthhee  cceennttrreess  ooff  oorriiggiinn//ddiivveerrssiittyy‘‘,,  

RReessoolluuttiioonn  55//8899,,  FFAAOO  CCoonnffeerreennccee,,  11998899  
44
  TThhee  22000011  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrreeaattyy  oonn  PPllaanntt  GGeenneettiicc  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  FFaarrmmeerrss‘‘  

RRiigghhttss,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  eexxpplliicciittllyy  iiddeennttiiffyy  tthheemm..  
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ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  vvaarriieettiieess  aanndd  ffaarrmmiinngg  pprraaccttiicceess,,  oorr  aass  ssoommee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthheessee  rreemmaaiinnss  iinn  vvoogguuee..  BBuutt  wwiitthhoouutt  

uurrggeenntt  aatttteennttiioonn  ttoowwaarrddss  rreessoollvviinngg  tthhiiss  llaacckk  ooff  ccllaarriittyy,,  FFaarrmmeerrss‘‘  RRiigghhttss  mmaayy  bbeeccoommee  wwaatteerreedd  ddoowwnn  iinnttoo  aa  hhyyppootthheettiiccaall  aanndd  

iimmpprroobbaabbllee  ccoonncceepptt..  

FFoorrttuunnaatteellyy,,  IInnddiiaa  iiss  aammoonngg  tthhee  ffiirrsstt  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  hhaavvee  rreeccooggnniizzeedd  tthheessee  ccoonncceerrnnss  aanndd  hhaass  eennaacctteedd  tthhee  lleeggiissllaattiioonn;;  

TTHHEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  OOFF  PPLLAANNTT  VVAARRIIEETTIIEESS  AANNDD  FFAARRMMEERRSS‘‘  RRIIGGHHTTSS  AACCTT,,  22000011  ((PPPPVV&&FFRR))..  IInnddiiaa‘‘ss  llaaww  iiss  uunniiqquuee  iinn  

tthhaatt  iitt  ccoonnccuurrrreennttllyy  aaiimmss  ttoo  pprrootteecctt  aallll  ssttaakkee  hhoollddeerrss  tthhee  BBrreeeeddeerrss,,  RReesseeaarrcchheerrss  aanndd  tthhee  FFaarrmmeerrss..  TThhiiss  rreesseeaarrcchh  ppaappeerr  ddeelliibbeerraatteess  

oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  pprrootteeccttiioonn  ooff  ppllaanntt  vvaarriieettiieess,,  eevvaalluuaattee  tthhee  BBrreeeeddeerrss‘‘  ssttaakkee  aanndd  ttoo  aannaallyyssee  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  AAcctt  wwhhiicchh  

pprroovviiddee  pprrootteeccttiioonn  ttoo  tthhee  PPllaanntt  BBrreeeeddeerrss  iinn  IInnddiiaa  wwiitthh  aa  bbrriieeff  aapppprraaiissaall  ooff  tthhee    UUSS  llaawwss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  PPllaanntt  

BBrreeeeddeerrss‘‘  RRiigghhttss..  

PPrrootteeccttiioonn  OOff  PPllaanntt  VVaarriieettiieess::  AA  SSuucccciinncctt  AAiiddee  MMeemmooiirree  

TThhee  GGAATTTT  ddeelliibbeerraatteellyy  hhaadd  kkeepptt  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  aalllliieedd  pprroodduuccttss  oouutt  ooff  iittss  ppuurrvviieeww  bbuutt  tthhee  UUrruugguuaayy  RRoouunndd  bbrroouugghhtt  iinn  nneeww  

eelleemmeennttss  iinnttoo  tthhee  ttrraaddee  ddiissccuussssiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  rreellaattiinngg  ttoo  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  aalllliieedd  pprroodduuccttss..  AA  ssyysstteemm  ffoorr  ggrraannttiinngg  pprrooppeerrttyy  

pprrootteeccttiioonn  ttoo  ccrroopp  vvaarriieettiieess  wwaass  iinniittiiaatteedd  bbyy  EEuurrooppeeaann  ppllaanntt  bbrreeeeddeerrss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ‗‗UUnniioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  PPoouurr  LLaa  PPrrootteeccttiioonn  

DDeess  OObbtteennttiioonnss  VVeeggeettaalleess‘‘  ((UUPPOOVV))  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  WWoorrlldd  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  OOrrggaanniizzaattiioonn  ((WWIIPPOO))..  UUPPOOVV  iiss  aann  

iinntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiitthh  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  GGeenneevvaa..  UUPPOOVV  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  ffoorr  tthhee  

PPrrootteeccttiioonn  ooff  NNeeww  VVaarriieettiieess  ooff  PPllaannttss..  TThhee  uunniioonn  ssiiggnneedd  aa  ccoonnvveennttiioonn  iinn  PPaarriiss  iinn  11996611  wwhhiicchh  ggaavvee  eexxcclluussiivvee  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  oonn  

ddeevveellooppeedd  vvaarriieettiieess  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  bbrreeeeddeerrss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  ssttaatteess..  TThhiiss  wwaass  iinn  aacckknnoowwlleeddggmmeenntt  ooff  tthhee  bbrreeeeddeerr‘‘ss  eeffffoorrttss  aanndd  

aacchhiieevveemmeenntt,,  aanndd  iitt  aallssoo  pprroovviiddeedd  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  bbrreeeeddeerr  ccoouulldd  sshhaarree  tthhee  pprrooffiitt  mmaaddee  ffrroomm  ssaallee  ooff  sseeeeddss  ooff  tthhee  pprrootteecctteedd  

vvaarriieettyy..  TThhee  ppllaanntt  bbrreeeeddeerrss  rriigghhtt  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  UUPPOOVV  iiss    aann  eexxcclluussiivvee  rriigghhtt  oovveerr  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  pprroodduuccttiioonn  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ooff  

tthhee  rreepprroodduuccttiivvee  oorr  vveeggeettaattiivvee  pprrooppaaggaattiinngg  mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy..
55
  TThhee  11996611  ccoonnvveennttiioonn  ccaammee  iinnttoo  ffoorrccee  iinn  11996688  aanndd  

wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  rreevviisseedd  iinn  11997722,,  11997788  aanndd  11999911,,  rreevviisseedd  iinn  11999988..  

TThhee  11997788  AAcctt  eennttiittlleedd  tthhee  bbrreeeeddeerr  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  eevveenn  iiff  tthhee  vvaarriieettyy  ffoorr  wwhhiicchh  pprrootteeccttiioonn  iiss  ssoouugghhtt  iiss  aa  nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg  ppllaanntt..  

BBuutt  uunnddeerr  tthhee  11999911  AAcctt,,  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  aa  nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg  ppllaanntt  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt..  TThhee  bbrreeeeddeerr  mmuusstt  hhaavvee  ssoommeehhooww  

ddeevveellooppeedd  tthhee  vvaarriieettyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseeccuurree  pprrootteeccttiioonn..  AArrttiiccllee  55((33))  ooff  tthhee  11997788  AAcctt  aalllloowweedd  ootthheerr  bbrreeeeddeerrss  ttoo  uussee  aa  pprrootteecctteedd  

vvaarriieettyy  ffoorr  ccrreeaattiinngg  nneeww  vvaarriieettiieess  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn..  TThhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  bbee  ffuullffiilllleedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  pprrootteeccttiioonn  wweerree  

ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmaaddee  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  aanndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  bbrreeeeddeerr‘‘ss  rriigghhttss  wwaass  eexxtteennddeedd  uunnddeerr  tthhee  11999911  UUPPOOVV  AAcctt..  TToo  bbee  eelliiggiibbllee  

ffoorr  pprrootteeccttiioonn,,  tthhee  vvaarriieettiieess  hhaavvee  ttoo  bbee;;  ddiissttiinncctt  ffrroomm  eexxiissttiinngg  ccoommmmoonnllyy  kknnoowwnn  vvaarriieettiieess,,  ssuuffffiicciieennttllyy  uunniiffoorrmm,,  ssttaabbllee  aanndd  nneeww  

iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  tthheeyy  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommmmeerrcciiaalliizzeedd  pprriioorr  ttoo  cceerrttaaiinn  ddaatteess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  pprrootteeccttiioonn..  TThhee  eexxtteennddeedd  ssccooppee  ooff  tthhee  rriigghhttss  iinncclluuddeess  rreeqquuiirriinngg  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  aannyy  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ffoorr  

pprroodduuccttiioonn..    

TThhee  ――ffaarrmmeerr‘‘ss  rriigghhtt‖‖  ttoo  ssttoorree  aanndd  ppllaanntt  sseeeedd  wwaass  rreeppllaacceedd  bbyy  aa  ――ffaarrmmeerr‘‘ss  pprriivviilleeggee‖‖  rreeqquuiirriinngg  aauutthhoorriizzaattiioonn  ooff  tthhee  bbrreeeeddeerr..  TThhee  

eexxcceeppttiioonn  ffoorr  eexxppeerriimmeennttaattiioonn  aanndd  ccrreeaattiioonn  ooff  ootthheerr  vvaarriieettiieess  wwaass  nnaarrrroowweedd  ttoo  eelliimmiinnaattee  uussee  ttoo  ccrreeaattee  aa  vvaarriieettyy  wwhhiicchh  iiss  aann  

eesssseennttiiaall  ddeerriivvaattiioonn  ooff  tthhee  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy..
66
  IItt  wwaass  tthhoouugghhtt  tthhaatt  mmooddeerrnn  bbiiootteecchhnnoollooggyy  aalllloowwss  ssuucchh  cclloossee  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  

ggeenneess  tthhaatt  tthheerree  wwaass  iinnccrreeaassiinngg  lliikkeelliihhoooodd  ffoorr  mmiinnoorr  vvaarriiaattiioonnss  ttoo  bbee  eexxppllooiitteedd  aass  lloooopphhoolleess  ttoo  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  vvaarriieettyy,,  tthhee  ssoo  

ccaalllleedd  ――ccoossmmeettiicc  bbrreeeeddiinngg‖‖..
77
    

TThhee  aacccceessssiioonn  ooff  BBuullggaarriiaa  aanndd  tthhee  RRuussssiiaann  FFeeddeerraattiioonn  oonn  MMaarrcchh  2244,,  11999988  ttrriiggggeerreedd  tthhee  eennttrryy  iinnttoo  ffoorrccee  ooff  tthhee  11999911  AAcctt  oonn  

AApprriill  2244,,  11999988..    AAss  ooff  tthhaatt  ddaattee,,  tthheerree  wweerree  tthhiirrttyy--sseevveenn  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  UUnniioonn  aanndd  sseevveenn  ssiiggnnaattoorriieess  ooff  tthhee  11999911  tteexxtt..
88
SSiinnccee  

tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  UUPPOOVV  ttiillll  tthhee  11997788  AAcctt  wwaass  iinn  ffoorrccee,,  oonnllyy  ttwwoo  eexxeemmppttiioonnss  wweerree  aalllloowweedd,,  nnaammeellyy;;  

II..  FFaarrmmeerr‘‘ss  eexxeemmppttiioonn::  IItt  ppeerrmmiittss  tthhee  ffaarrmmeerr  ttoo  ssaavvee  sseeeedd  ffrroomm  hhiiss  hhaarrvveesstt  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr‘‘ss  ppllaannttiinngg  oonn  hhiiss  oowwnn  ffiieelldd..  

IIII..  BBrreeeeddeerr‘‘ss  eexxeemmppttiioonn::  IItt  aalllloowwss  aa  bbrreeeeddeerr  ttoo  uussee  tthhee  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy  aass  aa  ppaarreenntt  iinn  hhiiss  bbrreeeeddiinngg  pprrooggrraammmmee..  

  TThheessee  eexxeemmppttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  wwiitthhddrraawwnn  iinn  tthhee  11999911  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  UUPPOOVV  AAcctt  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  wweerree  mmaaddee  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  

eexxtteenntt  aannaallooggoouuss  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ppaatteenntt  rreeggiimmee..  IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  11999911  AAcctt  iiss  qquuiittee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

ppaatteenntt  llaaww  iinn  tteerrmmss  ooff  pprrootteeccttiioonn  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ppllaanntt  vvaarriieettiieess..  AAllssoo  iitt  pprroovviiddeess  ccoouunnttrriieess  tthhee  ooppttiioonn  ooff  cchhoooossiinngg  bbootthh  ppaatteenntt  

aanndd  PPBBRR  ssyysstteemmss  ooff  pprrootteeccttiioonn..  PPllaanntt  bbrreeeeddeerrss‘‘  uussiinngg  tthhee  tteecchhnniiqquueess  ooff  mmoolleeccuullaarr  bbiioollooggyy  ssuucchh  aass  tteerrmmiinnaattoorr,,  vveerrmmiinnaattoorr  aanndd  

ttrraaiittoorr  ccaann  ccllaaiimm  pprrootteeccttiioonn  uunnddeerr  PPBBRR  aanndd  aallssoo  oobbttaaiinn  ppaatteenntt  pprrootteeccttiioonn..  IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthheessee  eexxeemmppttiioonnss  wwiillll  
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  AArrttiiccllee  ––  1155,,  UUPPOOVV  AAcctt  11999911  
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  BBuullggaarriiaa,,  DDeennmmaarrkk,,  GGeerrmmaannyy,,  IIssrraaeell,,  NNeetthheerrllaannddss,,  RRuussssiiaann  FFeeddeerraattiioonn  aanndd  SSwweeddeenn  
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nnoott  oonnllyy  jjeeooppaarrddiizzee  tthhee  lliivveelliihhoooodd  ooff  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss  bbuutt  wwiillll  aallssoo  aacctt  aass  aa  mmaajjoorr  bboottttlleenneecckk  ttoo  tthhee  aacccceessss  aanndd  bbeenneeffiitt  sshhaarriinngg  

eennvviissaaggeedd  iinn  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  PPllaanntt  ggeenneettiicc  RReessoouurrcceess  ffoorr  FFoooodd  aanndd  AAggrriiccuullttuurree  ((PPGGRRFFAA))  TTrreeaattyy..    

TThhee  rreelleevvaannccee  ooff  ssmmaallll  ffaarrmmeerr  iiss  ffaaddiinngg  ffaasstt  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  iiss  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ffoooodd  pprroodduuccttiioonn  bbyy  aaggrriibbuussiinneessss..
99
  

TThheerreeffoorree,,  iinn  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  uuttiilliittyy  ppaatteenntt  pprrootteeccttiioonn  iiss  aalllloowweedd  ffoorr  uunnddeerrllyyiinngg  ggeenneettiicc  mmaatteerriiaall,,  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  

ssuuii  ggeenneerriiss  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  ppllaannttss  iiss  qquueessttiioonnaabbllee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  AAmmeerriiccaann  ccoommppaanniieess  aarree  ssuuppppoorrttiivvee  ooff  UUSS  eenntteerriinngg  tthhee  11999911  

AAcctt,,  ssiinnccee  iitt  aacchhiieevveess  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  nnaattiioonnaall  ttrreeaattmmeenntt  iinn  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  cchhoooosseess  tthhee  ooppttiioonn  ooff  ssuuii  ggeenneerriiss  ssyysstteemm  ssiinnccee  

tthhee  TTRRIIPPSS  AAggrreeeemmeenntt,,  uunnddeerr  AArrttiiccllee  ––  2277  ((33))  ((bb))  ccoommppeellss  tthhee  WWTTOO  mmeemmbbeerrss  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  pprrootteeccttiioonn  ooff  ppllaanntt  vvaarriieettiieess  eeiitthheerr  

bbyy  aa  ppaatteenntt  oorr  bbyy  aann  eeffffeeccttiivvee  ssuuii  ggeenneerriiss  ssyysstteemm  oorr  bbyy  aannyy  ccoommbbiinnaattiioonn  tthheerreeooff..    

  

PPrrootteeccttiioonn  OOff  PPllaanntt  VVaarriieettiieess  IInn  UUnniitteedd  SSttaatteess  OOff  AAmmeerriiccaa  

TThhee  TTrraaddee--RReellaatteedd  AAssppeeccttss  ooff  IInntteelllleeccttuuaall  PPrrooppeerrttyy  AAggrreeeemmeenntt  ooffffeerr  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  ttoo  cchhoooossee  nnoott  ttoo  pprroovviiddee  ppaatteennttss  

ffoorr  ppllaannttss  bbuutt  tthheeyy  mmuusstt  pprroovviiddee  aann  aalltteerrnnaattiivvee  mmeecchhaanniissmm  wwhhiicchh  pprroovviiddee  aa  lleeggaall  rriigghhtt  ttoo  tthhee  ppaarrttiiaall  eexxcclluussiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  ooff  

ootthheerrss  iinn  ppllaanntt  aanndd  ppllaanntt  pprroodduuccttss..  MMaannyy  ccoouunnttrriieess  ddoo  nnoott  rreeccooggnniizzee  ppllaannttss  aanndd  iinnvveennttiioonnss  ddiirreecctteedd  ttoo  ppllaannttss  oorr  ppllaanntt  pprroodduuccttss  ttoo  

bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aa  ppaatteenntt,,  bbuutt  ssoommee  ccoouunnttrriieess  ffoorr  iinnssttaannccee  tthhee  UUSS  ooff  AAmmeerriiccaa  aanndd  AAuussttrraalliiaa  aaffffoorrdd  ttoo  hhaavvee  ccllaaiimmss  ttoo  aa  ttiimmee--lliimmiitteedd  

rriigghhtt  ttoo  eexxcclluuddee  ootthheerrss  ffrroomm  uussee  ooff  ppllaannttss  aanndd  ppllaanntt  pprroodduuccttss,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  lleeggaall  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ppaatteennttaabbiilliittyy  aarree  ccoommpplliieedd  

wwiitthh..  TThhoouugghh  tthhee  lleeggiissllaattiioonnss  vvaarryy  bbuutt  tthhee  bbaassiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ppaatteennttaabbiilliittyy  rreemmaaiinnss  uunniiffoorrmm  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  aanndd  tthhee  rriigghhttss  

ccoonnffeerrrreedd  uunnddeerr  tthheessee  aarree  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ssiimmiillaarr..  FFoorr  iinnssttaannccee  uunnddeerr  tthhee  UUttiilliittyy  PPaatteenntt
1100

  rreeggiimmee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aannyy  lliivviinngg  

oorrggaanniissmm  tthhaatt  iiss  tthhee  pprroodduucctt  ooff  hhuummaann  iinntteerrvveennttiioonn  ssuucchh  aass  bbyy  ssoommee  bbrreeeeddiinngg  pprroocceessss  oorr  llaabboorraattoorryy--bbaasseedd  aalltteerraattiioonn  qquuaalliiffiieess  aass  

aa  ccoommppoossiittiioonn  ooff  mmaatttteerr,,  wwhhiicchh  iiss  ppaatteennttaabbllee..
1111

  AAss  aa  rreessuulltt,,  ppllaannttss  aarree  ppaatteennttaabbllee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr..
1122

  

IInn  UUSS,,  pprrootteeccttiioonn  ooff  aasseexxuuaallllyy  pprroodduucceedd  ppllaannttss  iiss  ttaakkeenn  ccaarree  ooff  bbyy  tthhee  PPllaanntt  PPaatteenntt  AAcctt  wwhheerree  aass  tthhee  PPVVPPAA  pprrootteeccttss  ssuucchh  

aaggrriiccuullttuurraallllyy  iimmppoorrttaanntt  ccrrooppss  aass  cceerreeaall  ggrraaiinnss,,  ggrraasssseess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  tthhaatt  aarree  ggrroowwnn  ffrroomm  sseeeedd..
1133

  TThhee  PPVVPPAA  iiss  aa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

pprrooggrraamm  rruunn  bbyy  tthhee  PPllaanntt  VVaarriieettyy  PPrrootteeccttiioonn  OOffffiiccee  ((PPVVPPOO))  ooff  tthhee  UUSS  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree  ((UUSSDDAA))..  TThhee  PPVVPPOO  iissssuueess  

CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  PPrrootteeccttiioonn  ffoorr  nneeww  vvaarriieettiieess  ooff  ppllaannttss  tthhaatt  aarree  sseeeedd  rreepprroodduucceedd  oorr  ttuubbeerr  pprrooppaaggaatteedd,,  uuppoonn  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  aa  ppllaanntt  iiss  aa  nneeww,,  ddiissttiinncctt  vvaarriieettyy,,  aanndd  ggeenneettiiccaallllyy  uunniiffoorrmm  aanndd  ssttaabbllee..  AA  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  PPrrootteeccttiioonn  rreemmaaiinnss  iinn  

eeffffeecctt  ffoorr  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuaannccee..  TThhee  oowwnneerr  mmaayy  ssppeecciiffyy  tthhaatt  tthhee  vvaarriieettyy  bbee  ssoolldd  bbyy  vvaarriieettyy  nnaammee  oonnllyy  aass  aa  

ccllaassss  ooff  cceerrttiiffiieedd  sseeeedd,,  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  FFeeddeerraall  SSeeeedd  AAcctt..  OOnnccee  ssoo  ssppeecciiffiieedd,,  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ccaannnnoott  bbee  rreevveerrsseedd..  

TThhee  PPllaanntt  PPaatteenntt  AAcctt  wwaass  eennaacctteedd  bbyy  UUSS  ccoonnggrreessss  iinn  11993300..
1144

  IItt  wwaass  iinnttrroodduucceedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  bbeenneeffiitt  tthhee  hhoorrttiiccuullttuurree  iinndduussttrryy  bbyy  

eennccoouurraaggiinngg  ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  ppllaanntt  ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ffoorr  ppaatteenntt  pprrootteeccttiioonn  ooff  aallll  aasseexxuuaallllyy  

rreepprroodduucceedd  ppllaannttss  eexxcceepptt  tthhee  ttuubbeerr  pprrooppaaggaatteedd  ppllaannttss  aanndd  tthhee  ppllaannttss  ffoouunndd  iinn  aann  uunnccuullttiivvaatteedd  ssttaattee..  PPllaanntt  ppaatteennttss  eennccoommppaassss  

nneewwllyy  ffoouunndd  ppllaanntt  vvaarriieettiieess  aass  wweellll  aass  ccuullttiivvaatteedd  ssppoorreess,,  mmuuttaannttss,,  hhyybbrriiddss  aanndd  nneewwllyy  ffoouunndd  sseeeeddlliinnggss  oonn  tthhee  pprroovviissoo  tthhaatt  tthheeyy  

rreepprroodduuccee  aasseexxuuaallllyy..  AAsseexxuuaall  rreepprroodduuccttiioonn  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aannyy  rreepprroodduuccttiivvee  pprroocceessss  tthhaatt  ddooeess  nnoott  iinnvvoollvvee  tthhee  uunniioonn  ooff  

iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggeerrmm  cceellllss..  IItt  iiss  tthhee  pprrooppaaggaattiioonn  ooff  aa  ppllaanntt  ttoo  mmuullttiippllyy  tthhee  ppllaanntt  wwiitthhoouutt  tthhee  uussee  ooff  ggeenneettiicc  sseeeeddss..  MMooddeess  ooff  

aasseexxuuaall  rreepprroodduuccttiioonn  iinn  ppllaannttss  iinncclluuddee  ggrraaffttiinngg,,  bbuullbbss,,  aappooddiiccttiicc  sseeeeddss,,  rrhhiizzoommeess  aanndd  ttiissssuuee  ccuullttuurree..  PPaatteennttaabbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  

ffoorr  ppllaanntt  ppaatteennttss  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ffoorr  uuttiilliittyy  ppaatteennttss  bbuutt  aarree  lleessss  ssttrriinnggeennttllyy  aapppplliieedd..
1155

  AA  ppllaanntt  ppaatteenntt  ggiivveess  tthhee  ppaatteenntt  hhoollddeerr  

tthhee  rriigghhtt  ttoo  eexxcclluuddee  ootthheerrss  ffrroomm  aasseexxuuaallllyy  rreepprroodduucciinngg,,  uussiinngg,,  sseelllliinngg,,  ooffffeerriinngg  ffoorr  ssaallee  oorr  iimmppoorrttiinngg  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  tthhee  

rreepprroodduucceedd  ppllaanntt  oorr  aannyy  ooff  iittss  ppaarrttss  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  2200  yyeeaarrss..  IInn  ddiissssiimmiillaarriittyy  ttoo  uuttiilliittyy  ppaatteennttss,,  ppllaanntt  ppaatteennttss  oonnllyy  pprrootteecctt  aa  ssiinnggllee  

ppllaanntt  oorr  ggeennoommee  aanndd  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ccoonnffeerrrreedd  iiss  qquuiittee  lliimmiitteedd..  IItt  ddooeess  nnoott  pprrootteecctt  tthhee  ppllaanntt  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  mmuuttaannttss  ooff  tthhee  

ppaatteenntteedd  ppllaanntt  nnoorr  tteecchhnnoollooggiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iittss  ccuullttiivvaattiioonn..  BBeeccaauussee  ppllaanntt  ppaatteennttss  aarree  ggrraanntteedd  oonn  tthhee  eennttiirree  ppllaanntt,,  iitt  ffoolllloowwss  

tthhaatt  oonnllyy  oonnee  ccllaaiimm  ppeerr  ppllaanntt  ppaatteenntt  iiss  ppeerrmmiitttteedd..
1166

  

IInn  11997700,,  tthhee  PPllaanntt  VVaarriieettyy  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  ((PPVVPPAA))  wwaass  eennaacctteedd,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaffffoorrdd  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  sseexxuuaall  rreepprroodduuccttiioonn  ooff  nneeww,,  

ddiissttiinncctt,,  ssttaabbllee  ppllaanntt  vvaarriieettiieess..
1177

  TThhee  bbrreeeeddeerrss  aarree  ggrraanntteedd  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ((nnoott  aa  PPllaanntt  PPaatteenntt))  ttoo  sseeccuurree  uupp  ttoo  2255  yyeeaarrss  ooff  eexxcclluussiivvee  
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1100
  TThhee  tteerrmm  ""UUttiilliittyy  PPaatteenntt""  iiss  uusseedd  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ppaatteennttss  aanndd  ootthheerr  ssppeecciiffiicc  ffoorrmmss  ooff  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  ccllaaiimmss  tthhaatt  

eexxiisstt  iinn  ssoommee  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  ""PPllaanntt//PPeettttyy//IInnnnoovvaattiioonn  PPaatteennttss""..  UUttiilliittyy  ppaatteennttss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aarree  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  

ppaatteennttss  tthhaatt  aarree  aawwaarrddeedd  bbootthh  iinn  AAuussttrraalliiaa  ((uunnddeerr  tthhee  PPaatteennttss  AAcctt  ((11999900))))  aanndd  iinn  EEuurrooppee..  
1111

DDiiaammoonndd  vv..  CChhaakkrraabbaarrttyy  ((11998800))  444477  UUSS  330033  
1122

3355  UU..SS..CC..  110011  
1133

  ii..ee..  vviiaa  sseexxuuaall  rreepprroodduuccttiioonn  
1144

  3355  UU..SS..CC..  116611  
1155

  PPaatteennttaabbiilliittyy  RReeqquuiirreemmeennttss::  NNoovveellttyy,,  NNoonn--oobbvviioouussnneessss  oorr  IInnvveennttiivvee  sstteepp,,  UUsseeffuullnneessss((UUSS))  oorr  IInndduussttrriiaall  aapppplliiccaabbiilliittyy((EEuurrooppee,,  

AAuussttrraalliiaa)),,  eennaabblleemmeenntt,,  ccllaaiimm  ccllaarriittyy,,  wwrriitttteenn  ddeessccrriippttiioonn,,  bbeesstt  mmooddee((UUSS))  
1166

  AAvvaaiillaabbllee  aatt::  <<hhttttpp::////wwwwww..ppaatteennttlleennss..nneett//ddaaiissyy//bbiiooss//11223344>>  llaasstt  vviissiitteedd  oonn  2200
tthh

  FFeebbrruuaarryy,,  22001144  
1177

  77  UU..SS..  CCooddee  §§  22332211--22558822  
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ccoonnttrrooll  oovveerr  nneeww,,  ddiissttiinncctt,,  uunniiffoorrmm,,  aanndd  ssttaabbllee,,  sseexxuuaallllyy  rreepprroodduucceedd  oorr  ttuubbeerr--pprrooppaaggaatteedd  ppllaanntt  vvaarriieettiieess..  TThhee  tteerrmm  ooff  pprrootteeccttiioonn  

eenndduurreess  ffoorr  2200  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  iissssuuaannccee  ddaattee,,  oorr  2255  yyeeaarrss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ttrreeeess  oorr  vviinneess..  WWhhiillee  aa  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy  

uunnddeerr  PPPPVVAA  ccaannnnoott  bbee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aa  PPllaanntt  PPaatteenntt,,  tthhee  UU..SS..  SSuupprreemmee  CCoouurrtt  hhaass  rruulleedd  tthhaatt  aa  sseexxuuaallllyy  rreepprroodduucceedd  ppllaanntt  

pprrootteeccttaabbllee  uunnddeerr  PPVVPPAA  aallssoo  ssaattiissffiieess  eelliiggiibbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aa  UUttiilliittyy  PPaatteenntt,,  uunnddeerr  tthhee  PPaatteenntt  AAcctt  ooff  11995522..  PPllaanntt  sseeeeddss  aarree  

nnooww  ccoovveerreedd  bbyy  ppaatteenntt  aass  wweellll..  SSuubbsseeqquueennttllyy,,  iinn  11999944,,  tthhee  PPllaanntt  VVaarriieettyy  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  wwaass  aammeennddeedd;;  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  

sseeeeddss  ccaannnnoott  bbee  ssoolldd  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ppaatteenntt  hhoollddeerr..    

TThhee  SSccooppee  OOff  PPrrootteeccttiioonn  AAvvaaiillaabbllee  UUnnddeerr  TThhee  PPppvv&&FFrr  AAcctt,,  22000011  

TThhee  PPPPVV&&FFRR  AAcctt  ssttiippuullaattee  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  nneeww  vvaarriieettiieess  tthhaatt  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ccrriitteerriioonnss  ooff  nnoovveellttyy,,  ddiissttiinnccttiivveenneessss,,  

uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  ((NNDDUUSS)),,
1188

  tthhee  rriigghhtt  ooff  ffaarrmmeerr  ttoo  rreeggiisstteerr  tthheeiirr  oowwnn  vvaarriieettiieess;;  rriigghhtt  ttoo  ssaavvee,,  uussee,,  ssooww,,  rreessooww,,  eexxcchhaannggee,,  

sshhaarree  oorr  sseellll  ffaarrmm  pprroodduuccee  iinncclluuddiinngg  sseeeeddss;;  ddiisscclloossuurree  rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  bbeenneeffiitt  sshhaarriinngg;;  pprrootteeccttiioonn  ooff  eexxttaanntt  vvaarriieettiieess;;  ggrroouunnddss  

ffoorr  cchhaalllleennggiinngg  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  iissssuuaannccee  ooff  ccoommppuullssoorryy  lliicceennsseess  ((CCLL))..    

TThhee  AAcctt  ddeeffiinneess  pprrootteeccttaabbllee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  uunnddeerr  SSeeccttiioonnss  ––  22  ((hh))
1199

,,  ((ii))
2200

,,  ((jj))
2211

,,  ((ll))
2222

,,  1144
2233

,,  2233
2244

  aanndd  2299  ((22))
2255

..  TThhee  AAcctt  uusseess  tthhee  

eexxpprreessssiioonn  ‗‗rreeggiissttrraattiioonn‘‘  ffoorr  tthhee  pprroocceessss  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  pprrootteeccttiioonn,,  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  rriigghhtt  aawwaarrddeedd  oonn  aa  pprrootteecctteedd  

                                                            
1188

  SSeeccttiioonn  ––  1155((11))  ooff  tthhee  PPPPVV&&FFRR  AAcctt,,  22000011  
1199

  SSeeccttiioonn  ––  22((hh))  ――eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss‖‖  mmeeaannss  ssuucchh  hheerriittaabbllee  ttrraaiittss  ooff  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  wwhhiicchh  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

eexxpprreessssiioonn  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ggeenneess  ooff  ootthheerr  hheerriittaabbllee  ddeetteerrmmiinnaannttss  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  ffeeaattuurreess,,  ppeerrffoorrmmaannccee  oorr  vvaalluuee  

ooff  tthhee  ppllaanntt  vvaarriieettyy;;  
2200

SSeeccttiioonn  ––  22((ii))  ――eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy‖‖,,  iinn  rreessppeecctt  ooff  aa  vvaarriieettyy  ((tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy)),,  sshhaallll  bbee  ssaaiidd  ttoo  bbee  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  

ffrroomm  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  wwhheenn  iitt  ––  

((  ii))  iiss  pprreeddoommiinnaannttllyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy,,  oorr  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  tthhaatt  iittsseellff  iiss  pprreeddoommiinnaannttllyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  ssuucchh  iinniittiiaall  

vvaarriieettyy,,  wwhhiillee  rreettaaiinniinngg  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  ggeennoottyyppee  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  

ggeennoottyyppeess  ooff  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy;;  

((iiii))  iiss  cclleeaarrllyy  ddiissttiinngguuiisshhaabbllee  ffrroomm  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy;;  aanndd  

((iiiiii))  ccoonnffoorrmmss  ((eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  wwhhiicchh  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  aacctt  ooff  ddeerriivvaattiioonn))  ttoo  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  iinn  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  tthhee  

eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  ggeennoottyyppee  oorr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ggeennoottyyppee  ooff  ssuucchh  iinniittiiaall  vvaarriieettyy;;  
2211

  SSeeccttiioonn  ––  22((jj))  ――eexxtteenntt  vvaarriieettyy‖‖  mmeeaannss  aa  vvaarriieettyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  IInnddiiaa  wwhhiicchh  iiss  --  

((ii))  nnoottiiffiieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  ––  55  ooff  tthhee  SSeeeeddss  AAcctt,,  11996666;;  oorr  

((iiii))  ffaarrmmeerrss;;  vvaarriieettyy;;  oorr  

((iiiiii))  aa  vvaarriieettyy  aabboouutt  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  ccoommmmoonn  kknnoowwlleeddggee;;  oorr  

((iivv))  aannyy  ootthheerr  vvaarriieettyy  wwhhiicchh  iiss  iinn  ppuubblliicc  ddoommaaiinn;;  
2222

  SSeeccttiioonn  ––  22  ((ll))  ――ffaarrmmeerrss‘‘  vvaarriieettyy‖‖  mmeeaannss  aa  vvaarriieettyy  wwhhiicchh  --  

((ii))  hhaass  bbeeeenn  ttrraaddiittiioonnaallllyy  ccuullttiivvaatteedd  aanndd  eevvoollvveedd  bbyy  tthhee  ffaarrmmeerrss  iinn  tthheeiirr  ffiieellddss;;  oorr  

((iiii))  iiss  aa  wwiilldd  rreellaattiivvee  oorr  llaanndd  rraaccee  oorr  aa  vvaarriieettyy  aabboouutt  wwhhiicchh  tthhee  ffaarrmmeerrss  ppoosssseessss  tthhee  ccoommmmoonn  kknnoowwlleeddggee;;  
2233

  SSeeccttiioonn  ––  1144  AAnnyy  ppeerrssoonn  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  ––  1166  mmaayy  mmaakkee  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  aannyy  vvaarriieettyy  --  

((aa))  ooff  ssuucchh  ggeenneerraa  aanndd  ssppeecciieess  aass  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((22))  ooff  SSeeccttiioonn  ––  2299;;  oorr  

((bb))  wwhhiicchh  iiss  aann  eexxttaanntt  vvaarriieettyy;;  oorr  

((cc))  wwhhiicchh  iiss  aa  ffaarrmmeerrss‘‘  vvaarriieettyy  
2244

  SSeeccttiioonn  ––  2233  ((11))  AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  aann  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  ooff  tthhee  ggeenneerraa  oorr  ssppeecciieess  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  

SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((22))  ooff  SSeeccttiioonn  ––  2299  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  bbyy  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  

rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSeeccttiioonn  ––  1144  aanndd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  ––  1188  aass  iiff  ffoorr  tthhee  wwoorrdd  ――vvaarriieettyy‖‖,,  tthhee  wwoorrddss  ――eesssseennttiiaallllyy  

ddeerriivveedd  vvaarriieettyy‖‖  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbssttiittuutteedd  tthheerreeiinn  aanndd  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieess  bbyy  ssuucchh  ddooccuummeennttss  aanndd  ffeeeess  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd..  

((22))  WWhheenn  tthhee  RReeggiissttrraarr  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((11))  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommpplliieedd  wwiitthh  ttoo  hhiiss  ssaattiissffaaccttiioonn,,  hhee  

sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  hhiiss  rreeppoorrtt  aanndd  aallll  tthhee  rreelleevvaanntt  ddooccuummeennttss  ttoo  tthhee  AAuutthhoorriittyy..  

((33))  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((22)),,  tthhee  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  ggeett  eexxaammiinneedd  ssuucchh  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  tthhee  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  iiss  aa  vvaarriieettyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  bbyy  ccoonndduuccttiinngg  ssuucchh  tteessttss  aanndd  

ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  pprroocceedduurree  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd..  

((44))  WWhheenn  tthhee  AAuutthhoorriittyy  iiss  ssaattiissffiieedd  oonn  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  tteesstt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((33))  tthhaatt  tthhee  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  

hhaass  bbeeeenn  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy,,  iitt  mmaayy  ddiirreecctt  tthhee  RReeggiissttrraarr  ttoo  rreeggiisstteerr  ssuucchh  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  aanndd  tthhee  

RReeggiissttrraarr  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy..  

((55))  WWhheerree  tthhee  AAuutthhoorriittyy  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd  oonn  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  tteesstt  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((33))  tthhaatt  tthhee  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  

vvaarriieettyy  hhaass  bbeeeenn  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  iitt  sshhaallll  rreeffuussee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  

((66))  TThhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  bbrreeeeddeerr  ooff  aa  vvaarriieettyy  ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  ––  2288  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  bbrreeeeddeerr  ooff  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  ::  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  aauutthhoorriizzaattiioonn  bbyy  tthhee  bbrreeeeddeerr  ooff  tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  ttoo  tthhee  bbrreeeeddeerr  ooff  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  uunnddeerr  SSuubb  ––  

SSeeccttiioonn  ((22))  ooff  SSeeccttiioonn  ––  2288  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  bbootthh  tthhee  ppaarrttiieess  mmaayy  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  uuppoonn..  

((77))  AAnn  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeggiisstteerreedd  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn  uunnlleessss  iitt  ssaattiissffiieess  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  SSeeccttiioonn  ––  1155  

aass  iiff  ffoorr  tthhee  wwoorrdd  ――vvaarriieettyy‖‖,,  tthhee  wwoorrddss  ――eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy‖‖  hhaavvee  bbeeeenn  ssuubbssttiittuutteedd  tthheerreeiinn..  

((88))  WWhheenn  aann  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  hhaass  bbeeeenn  rreeggiisstteerreedd  bbyy  ggrroouunnddss  ooff  ooppppoossiittiioonn  RReeggiissttrraattiioonn  ooff  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  

tthhee  RReeggiissttrraarr  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  AAuutthhoorriittyy  uunnddeerr  SSuubb  ––  SSeeccttiioonn  ((44)),,  tthhee  RReeggiissttrraarr  sshhaallll  iissssuuee  ttoo  tthhee  
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vvaarriieettyy  iiss  tteerrmmeedd  aass  ppllaanntt  bbrreeeeddeerrss‘‘  rriigghhttss  ((PPBBRR))..  EExxttaanntt  vvaarriieettiieess  iinntteerr  aalliiaa  SSeeccttiioonn  ––  55  ooff  SSeeeeddss  AAcctt,,  11996666
2266

  aanndd  nneeww  ppllaanntt  

vvaarriieettiieess  aass  ddeeffiinneedd  uunnddeerr  ssuubb  sseeccttiioonnss  22((jj))  aanndd  ((ii))  aarree  rreennddeerreedd  pprrootteeccttaabbllee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  uunnddeerr  SSeeccttiioonnss  ––  1144  aanndd  1155..  TThhee  AAcctt  

aanndd  RRuulleess  ddoo  nnoott  ssppeecciiffyy  tthhee  ssppeecciieess  oorr  ggeenneerraa  ooff  ccrrooppss,,  bbrroouugghhtt  uunnddeerr  tthhiiss  lleeggiissllaattiioonn  bbuutt  eemmppoowweerrss  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  vvaarriieettiieess  ootthheerr  tthhaann  eexxttaanntt  vvaarriieettiieess  aanndd  ffaarrmmeerrss‘‘  vvaarriieettiieess  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

ooff  IInnddiiaa  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  ––  2299  ((22))..    

TThheerree  iiss  ssccooppee  ttoo  iinntteerrpprreett  SSeeccttiioonn  ––  2299  ((22))  aass  iitt  eexxcclluuddeess  eexxttaanntt  vvaarriieettiieess  aanndd  ffaarrmmeerrss‘‘  vvaarriieettiieess  ffrroomm  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  rreegguullaattiioonn  

aassssiiggnneedd  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  HHoowweevveerr,,  RRuullee  ––  2244  pprreessccrriibbeess  tthhaatt  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  eexxttaanntt  vvaarriieettiieess
2277

  ooff  tthhoossee  ssppeecciiffiieedd  ssppeecciieess  

aanndd  ggeenneerraa,,  oonn  ffuullffiillmmeenntt  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa,,  hhaass  ttoo  bbee  ccoonncclluuddeedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  nnoottiiffiiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  

AAcctt..  PPaarrttiieess  qquuaalliiffiieedd  ttoo  ggeett  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  ––  1166  aarree  BBrreeeeddeerrss,,  FFaarrmmeerrss  oorr  GGrroouupp  ooff  FFaarrmmeerrss  oorr  

CCoommmmuunniittyy  ooff  FFaarrmmeerrss  oorr  AAssssiiggnneeeess  aanndd  UUnniivveerrssiittiieess  oorr  PPuubblliicc  FFuunnddeedd  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss..  TThhee  lleeggaall  eennttiittyy  

ssttaattuuss  aalllloowweedd  ttoo  tthheessee  PPuubblliicc  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  ––  1166  ((ff))  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  vvaarriieettyy  rreeggiissttrraattiioonn  iiss  nnoott  

aavvaaiillaabbllee  ttoo  PPrriivvaattee  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttiioonnss..  

TThhee  AAcctt  ssttaatteess  tthhaatt  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  wwiillll  bbee  nnoovveell  iiff,,  aatt  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  pprrootteeccttiioonn,,  tthhee  

pprrooppaaggaattiinngg  oorr  hhaarrvveesstteedd  mmaatteerriiaall  ooff  ssuucchh  aa  vvaarriieettyy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ssoolldd  oorr  ootthheerrwwiissee  ddiissppoosseedd  bbyy  oorr  wwiitthh  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  iittss  

bbrreeeeddeerr  oorr  hhiiss  ssuucccceessssoorr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  ssuucchh  vvaarriieettyy..
2288

  AAss  ppeerr  tthhee  AAcctt,,  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  sshhaallll  bbee  ddiissttiinncctt  iiff  iitt  iiss  

cclleeaarrllyy  ddiissttiinngguuiisshhaabbllee  bbyy  aatt  lleeaasstt  oonnee  eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiicc  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  vvaarriieettyy  wwhhoossee  eexxiisstteennccee  iiss  aa  mmaatttteerr  ooff  ccoommmmoonn  

kknnoowwlleeddggee  iinn  aannyy  ccoouunnttrryy  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiilliinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..
2299

  TThhee  AAcctt  ddeessccrriibbeess  tthhaatt  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  wwiillll  bbee  uunniiffoorrmm,,  iiff  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  vvaarriiaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  bbee  eexxppeecctteedd  ffrroomm  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ffeeaattuurreess  ooff  iittss  pprrooppaaggaattiioonn,,  iitt  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  uunniiffoorrmm  iinn  iittss  

eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss
3300

  aanndd  ssttaabbllee  iiff  tthhee  eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  rreemmaaiinn  uunncchhaannggeedd  aafftteerr  rreeppeeaatteedd  pprrooppaaggaattiioonn..
3311

  IIff  tthheessee  

ccrriitteerriioonnss  aarree  ffuullffiilllleedd,,  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  ccaann  bbee  rreeggiisstteerreedd..  SSuucchh  rreeggiissttrraattiioonn  sshhaallll  ccoonnffeerr  aann  eexxcclluussiivvee  rriigghhtt  oonn  tthhee  bbrreeeeddeerr  ttoo  

pprroodduuccee,,  sseellll,,  aanndd  mmaarrkkeett,,  ddiissttrriibbuuttee,,  iimmppoorrtt  oorr  eexxppoorrtt  tthhee  vvaarriieettyy..
3322

  

SSeeccttiioonn  ––  22  ((ii))  ddeeffiinneess  eesssseennttiiaallllyy  ddeerriivveedd  vvaarriieettyy  ((EEDDVV))  aass  ttoo  bbee  ddeeaalltt  aass  nneeww  vvaarriieettyy..  TThhee  AAcctt  cclleeaarrllyy  eennuummeerraatteess  ootthheerr  

rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  bbee  mmeett  wwhhiillee  aappppllyyiinngg  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy..  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss,,  eexxcceepptt  tthhoossee  ffrroomm  ffaarrmmeerrss,,  aarree  ttoo  

ccoommpplleettee  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  eennuummeerraatteedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  ––  1188..  TThheessee  iinncclluuddee  aa  sswwoorrnn  aaffffiiddaavviitt  aaffffiirrmmiinngg  aabbsseennccee  ooff  

tteerrmmiinnaattoorr  tteecchhnnoollooggyy
3333

iinn  tthhee  ccaannddiiddaattee  vvaarriieettyy  aanndd  aa  ddeeccllaarraattiioonn  oonn  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  oorriiggiinn  ooff  mmaatteerriiaall  uusseedd  ffoorr  bbrreeeeddiinngg  tthhee  

ccaannddiiddaattee  vvaarriieettyy,,  wwhheenn  ssuucchh  ppaarreennttaall  mmaatteerriiaall  wwaass  aacccceesssseedd  ffrroomm  IInnddiiaann  ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy,,  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  ppaarreennttaall  mmaatteerriiaall  wwaass  

llaawwffuullllyy  aacccceesssseedd..    

GGrraanntt  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ((PPBBRR)),,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSeeccttiioonn  ––  1155,,  wwiillll  bbee  oonnllyy  oonn  ssaattiissffaaccttoorryy  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  nnoovveellttyy,,  ddiissttiinnccttiivveenneessss,,  

uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  vvaarriieettyy,,  aass  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee,,  tthhee  ggrraanntt  ooff  PPBBRR  iiss  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd..  TThhuuss,,  tthhee  AAcctt  hhaass  wweellll  ddeeffiinneedd  

ccrriitteerriiaa  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  pprroocceedduurreess  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  vvaarriieettyy,,  iittss  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  ppuubblliiccaattiioonn..  

SSeeccttiioonn  ––  2288  ooff  PPPPVV&&FFRR  AAcctt,,  pprroovviiddeess  ffoorr  ssccooppee  ooff  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy..  TThhee  iissssuuaannccee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ccoonnffeerrss  

eexxcclluussiivvee  rriigghhtt  ttoo  tthhee  bbrreeeeddeerr,,  hhiiss//hheerr  lleeggaall  ssuucccceessssoorr,,  aaggeenntt  oorr  lliicceennsseeee  ttoo  pprroodduuccee,,  sseellll,,  mmaarrkkeett,,  ddiissttrriibbuuttee,,  iimmppoorrtt  oorr  eexxppoorrtt  tthhee  

vvaarriieettyy..
3344

  SSeeccttiioonnss  ––  2233  aanndd  4433  ssttiippuullaatteess  tthhaatt  tthheessee  rriigghhttss  rreeffeerrrreedd  aass  ppllaanntt  bbrreeeeddeerr‘‘ss  rriigghhttss  ((PPBBRR))  sshhaallll  nnoott  bbee  iinn  eexxeerrcciissaabbllee  iinn  

ccaassee  ooff  EEDDVVss  wwiitthhoouutt  eenntteerriinngg  iinnttoo  mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  tteerrmmss  oonn  iittss  ccoommmmeerrcciiaalliizzaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  PPBBRR  hhoollddeerr  ooff  tthhee  EEDDVV  aanndd  

tthhee  nnaattuurraall//lleeggaall  oowwnneerr  ooff  tthhee  iinniittiiaall  vvaarriieettyy  ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  EEDDVV  wwaass  ddeerriivveedd..  FFuurrtthheerr  SSeeccttiioonn  ––  2277  rreeqquuiirreess  bbrreeeeddeerr  ooff  eeaacchh  

rreeggiisstteerreedd  vvaarriieettyy  ttoo  ddeeppoossiitt  aa  ssppeecciiffiieedd  qquuaannttiittyy  ooff  vvoouucchheerr  sseeeedd  oorr  ppllaannttiinngg  mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  vvaarriieettyy  aanndd  iittss  ppaarreennttaall  

lliinneess  aatt  tthhee  nnoottiiffiieedd  NNaattiioonnaall  GGeennee  BBaannkk..    

SSeeccttiioonn  ––  2244  ((66))  lliimmiittss  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  1188  yyeeaarrss  ffoorr  vvaarriieettiieess  ooff  vviinneess  aanndd  ttrreeee  ssppeecciieess  aanndd  1155  yyeeaarrss  ffoorr  tthhee  

vvaarriieettiieess  ooff  rreesstt  ooff  tthhee  ssppeecciieess,,  wwhhiicchh,,  hhoowweevveerr,,  sshhaallll  bbee  iinniittiiaallllyy  aalllloowweedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  nniinnee  aanndd  ssiixx  yyeeaarrss,,  rreessppeeccttiivveellyy..  

MMaaiinntteennaannccee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  ppaayymmeenntt  ooff  ffeeee  aass  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  RRuullee  3399,,  ddeeffaauulltt  ooff  wwhhiicchh  mmaayy  ffoorrffeeiitt  tthhee  

rreeggiissttrraattiioonn..  SSeeccttiioonnss  ––  3333  ttoo  3388  ccoonnffeerrss  ppoowweerr  ttoo  tthhee  AAuutthhoorriittyy  tthhaatt  ffoorr  ssppeecciiffiieedd  aanndd  vvaalliidd  rreeaassoonnss  iitt  mmaayy  rreevvookkee  aanndd  rreeccttiiffyy  

                                                                                                                                                                                                                 
aapppplliiccaanntt  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  aanndd  sseeaalleedd  wwiitthh  tthhee  sseeaall  ooff  tthhee  RReeggiissttrryy  aanndd  sseenndd  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  ttoo  

tthhee  AAuutthhoorriittyy  aanndd  ttoo  ssuucchh  ootthheerr  aauutthhoorriittyy,,  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd,,  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  
2255

  SSeeccttiioonn  ––  2299((22))  ((22))  TThhee  CCeennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhaallll,,  bbyy  nnoottiiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  OOffffiicciiaall  GGaazzeettttee,,  ssppeecciiffyy  tthhee  ggeenneerraa  oorr  ssppeecciieess  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  vvaarriieettiieess  ootthheerr  tthhaann  eexxttaanntt  vvaarriieettiieess  aanndd  ffaarrmmeerrss‘‘  vvaarriieettiieess  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  
2266

  TThhee  SSeeeeddss  AAcctt,,  11996666,,  BBiillll  5544  ooff  11996666,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  
2277

  IInncclluuddiinngg  ffaarrmmeerr‘‘ss  vvaarriieettiieess  
2288

  PPPPVV  &&  FFRR  AAcctt,,  22000011,,  SSeeccttiioonn  ––  1155  ((33))  ((aa))  
2299

  IIdd,,  SSeeccttiioonn  ––  1155  ((33))  ((bb))  
3300

  IIdd,,  SSeeccttiioonn  ––  1155  ((33))  ((cc))  
3311

  IIdd,,  SSeeccttiioonn  ––  1155  ((33))  ((dd))  
3322

  IIdd,,  SSeeccttiioonn  ––  2288  ((11))  
3333

  GGeenneettiicc  UUssee  RReessttrriiccttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  ((GGUURRTT))  
3344

  ii..ee..  tthhee  ppllaannttiinngg  mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  vvaarriieettyy  
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aannyy  rreeggiissttrraattiioonn  ggrraanntteedd,,  eeiitthheerr  ssuuoo  mmoottoo  oorr  oonn  rreeqquueesstt,,  aanndd  aa  ffaaiirr  ooppppoorrttuunniittyy  hhaass  ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  PPBBRR  hhoollddeerr  ttoo  ccoouunntteerr  tthhee  

rreevvooccaattiioonn  pprroocceessss..  

TThhee  PPBBRR  ggrraanntt  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt  iiss  eexxcclluussiivvee  ooff  FFRR  aanndd  RReesseeaarrcchheerr‘‘ss  RRiigghhttss  ((RRRR))..  TThhee  RRRR  aalllloowwss  aannyy  ppeerrssoonn  ttoo  lliibbeerraallllyy  uussee  aa  

rriigghhtt  pprrootteecctteedd  ppllaanntt  vvaarriieettyy  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  aann  eexxppeerriimmeenntt  oorr  rreesseeaarrcchh,,  iinncclluuddiinngg  uussee  aass  aa  ppaarreennttaall  vvaarriieettyy  ffoorr  ccrreeaattiinngg  ootthheerr  

vvaarriieettiieess  aanndd  rreeggiisstteerriinngg  ssuucchh  nneeww  vvaarriieettiieess  uunnddeerr  tthhiiss  AAcctt..  HHoowweevveerr,,  SSeeccttiioonn  ––  3300  rreessttrriiccttss  RRRR  nnoott  ttoo  iinncclluuddee  rreeppeeaatteedd  uussee  ooff  aa  

rreeggiisstteerreedd  vvaarriieettyy  aass  ppaarreennttaall  lliinnee  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  nneeww  vvaarriieettyy..  RRRR  ssaaffeegguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  uunneetthhiiccaall  aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  

ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  rreepprreesseenntteedd  iinn  aa  pprrootteecctteedd  ppllaanntt  vvaarriieettyy..  TThhiiss  ddiissccoouurraaggeemmeenntt  ooff  mmoonnooppoollyy  oonn  ggeenneettiicc  rreessoouurrccee  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  

ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  eennddoowweedd  wwiitthh  rriicchh  ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  ffoorr  pprroommoottiinngg  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoonnsseerrvvaattiioonn..
3355

  AA  ffuurrtthheerr  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  AAcctt  wwiitthh  iimmpplliiccaattiioonnss  oonn  iittss  ssccooppee,,  iimmppaarrtteedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  ––  22  ((kk)),,  iiss  tthhee  llaawwffuull  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  ffaarrmmeerr  

aass  ccuullttiivvaattoorr,,  ccoonnsseerrvveerr  aanndd  bbrreeeeddeerr..  BBrreeeeddeerrss‘‘  rriigghhttss  rreeccooggnniisseedd  uunnddeerr  tthhee  PPPPVV&&FFRR  AAcctt  eexxtteenndd,,  ffoorr  sseeeedd  aanndd//oorr  pprrooppaaggaattiinngg  

mmaatteerriiaall  ooff  tthhee  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy  ooff  pprroodduuccttiioonn,,  sseelllliinngg,,  mmaarrkkeettiinngg,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  eexxppoorrtt,,  aanndd  iimmppoorrtt..
3366

  HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  bbrreeeeddeerr‘‘ss  

vvaarriieettyy  pprrootteecctteedd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  iiss  aann  EEDDVV  ffrroomm  aa  ffaarrmmeerr‘‘ss  vvaarriieettyy,,  tthhee  bbrreeeeddeerr  ccaannnnoott  ggiivvee  aannyy  aauutthhoorriissaattiioonn  wwiitthhoouutt  tthhee  

ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss  oorr  ccoommmmuunniittiieess  ffrroomm  wwhhoossee  vvaarriieettiieess  tthhee  pprrootteecctteedd  vvaarriieettyy  iiss  ddeerriivveedd..
3377

                

CCoonncclluussiioonn  

RReesseeaarrcchh  aanndd  iinnnnoovvaattiioonnss  iinn  ‗‗PPllaanntt  VVaarriieettiieess‘‘  mmaayy  bbee  iinncceennttiivviizzeedd  tthhrroouugghh  aawwaarrdd  ooff  PPaatteenntt  oorr  aa  pprrootteeccttiioonn  uunnddeerr  tthhee  PPllaanntt  

VVaarriieettyy  PPrrootteeccttiioonn  llaawwss  aanndd  bbootthh  aarree  ttwwoo  ddiissttiinncctt  ffoorrmmss  ooff  IIPPRRss  wwhhiicchh  pprroovviiddee  eexxcclluussiivvee  rriigghhttss  oovveerr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  nneeww  

vvaarriieettyy  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  eexxppllooiittaattiioonn  ffoorr  aa  lliimmiitteedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  PPaatteenntt  iiss  aa  rriigghhtt  ccoonnffeerrrreedd  uuppoonn  tthhee  iinnvveennttoorr  ttoo  eexxcclluuddee  ootthheerrss  

ffrroomm  mmaakkiinngg,,  uussiinngg  aanndd//oorr  sseelllliinngg  tthhee  ppaatteenntteedd  iinnvveennttiioonnss  wwhhiicchh  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriioonn  ooff  nnoovveellttyy,,  nnoonn--oobbvviioouussnneessss  aanndd  uuttiilliittyy  

wwhheerreeaass  PPVVPP  ccoonnffeerrss  pprrootteeccttiioonn  ttoo  ppllaanntt  bbrreeeeddeerrss  ffoorr  tthhee  ggeenneettiicc  mmaakkeeuupp  ooff  aa  ppllaanntt  vvaarriieettyy  wwhhiicchh  ssaattiissffiieess  tthhee  tteesstt  ooff  nnoovveellttyy,,  

ddiissttiinnccttiivveenneessss,,  uunniiffoorrmmiittyy  aanndd  ssttaabbiilliittyy..  TThhee  IInnddiiaann  PPaatteenntt  AAcctt  uunnaammbbiigguuoouussllyy  rreessttrriiccttss  ppaatteennttiinngg  ooff  ppllaannttss  aanndd  aanniimmaallss..
3388

  TThhee  

PPrrootteeccttiioonn  ooff  PPllaanntt  VVaarriieettiieess  aanndd  FFaarrmmeerrss‘‘  RRiigghhttss  AAcctt,,  22000011  sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  ttaakkee  ccaarree  aanndd  ccaatteerr  ttoo  

aallll  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  11006677  EExxttaanntt  VVaarriieettiieess,,  662255  FFaarrmmeerrss‘‘  VVaarriieettiieess,,  225566  NNeeww  VVaarriieettiieess  aanndd  0011  

EEsssseennttiiaallllyy  DDeerriivveedd  VVaarriieettyy  rreeggiisstteerreedd  iinn  IInnddiiaa
3399

  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittiieess  eessttaabblliisshh  tthhaatt  wwee  aarree  oonn  tthhee  rriigghhtt  ttrraacckk  aanndd  tthhee  mmoosstt  

eennccoouurraaggiinngg  iiss  tthhaatt  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  vvaarriieettiieess  aarree  oowwnneedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  UUnniivveerrssiittiieess..  TThhee  aalllleeggaattiioonnss  ooff  ffaalllliinngg  sshhoorrtt  ooff  eennccoouurraaggiinngg  

iinnnnoovvaattiioonnss  aarree  iinnddiissppuuttaabbllyy  nneeggaatteedd  aanndd  wwhhaatteevveerr  tthhee  qquuaallmmss  rreemmaaiinn  aarree  oonnllyy  hhiiccccuuppss  wwhhiicchh  uussuuaallllyy  aappppeeaarr  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  

aa  lleeggiissllaattiioonn  wwhhiicchh  nnoott  oonnllyy  iinncceennttiivviisseess  bbuutt  iiss  aallssoo  ooff  aa  bbeenneeffiicciiaarryy  nnaattuurree  tthhaann  rreegguullaattoorryy  aanndd  mmoorreeoovveerr  iiss  ssttiillll  iinn  aa  nnaasscceenntt  

aanndd  ddeevveellooppiinngg  ssttaaggee..  TThhoouugghh  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  iinnttrroodduucciinngg  pprrootteeccttiioonn  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  PPaatteenntt  rreeggiimmee  ffoorr  ppllaanntt  vvaarriieettiieess  llaacckk  ssttrroonngg  
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