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B8-1395/2015
Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηα διπλώμαηα εσρεζιηετνίας και ηα
δικαιώμαηα βεληιωηή θσηικής ποικιλίας
(2015/2981(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Μαΐνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ θαηνρύξσζε ησλ
θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ1,

–

έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 98/44/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ έλλνκε πξνζηαζία ησλ εθεπξέζεσλ
ηεο βηνηερλνινγίαο2, εηδηθόηεξα δε ην άξζξν 4 απηήο, ην νπνίν νξίδεη όηη νη θπηηθέο
πνηθηιίεο θαη νη θπιέο δώσλ θαη θπξίσο νη βηνινγηθέο κέζνδνη γηα ηελ παξαγσγή θπηώλ
θαη δώσλ δελ θαηνρπξώλνληαη κε δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο,

–

έρνληαο ππόςε ηε ζύκβαζε γηα ην επξσπατθό δίπισκα επξεζηηερλίαο (ΣΔΓΔ), ηεο 5εο
Οθησβξίνπ 1973, θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 53 ζηνηρείν β) απηήο,

–

έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ Πξνζθπγώλ ηνπ
Δπξσπατθνύ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (ΔΓΓΔ), ηεο 25εο Μαξηίνπ 2015,
ζηηο ππνζέζεηο G2/12 (πνπ αθνξά ηηο ληνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά ηα κπξόθνια),

–

έρνληαο ππόςε ηνπο θαλόλεο εθαξκνγήο ηεο ΣΔΓΔ θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 26 απηήο,
ην νπνίν νξίδεη όηη, γηα αηηήζεηο ρνξήγεζεο επξσπατθνύ δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο θαη
δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο πνπ αθνξνύλ βηνηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο, ε νδεγία 98/44/ΔΚ
ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθό κέζν εξκελείαο,

–

έρνληαο ππόςε ηε δηεζλή ζύκβαζε ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1961 γηα ηελ πξνζηαζία λέσλ
θπηηθώλ πνηθηιηώλ, όπσο αλαζεσξήζεθε ζηε Γελεύε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1972, ζηηο 23
Οθησβξίνπ 1978 θαη ζηηο 19 Μαξηίνπ 1991 (ζην εμήο 'Σύκβαζε UPOV ηνπ 1991'),

–

έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2100/94 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπιίνπ
1994, γηα ηα θνηλνηηθά δηθαηώκαηα επί θπηηθώλ πνηθηιηώλ3 (ζην εμήο 'θαλνληζκόο (ΔΚ)
αξηζ. 2100/94'), θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 15, παξάγξαθνη γ) θαη δ) απηνύ,

–

έρνληαο ππόςε ηε ζπκθσλία ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα Δληαίν Γηθαζηήξην Γηπισκάησλ
Δπξεζηηερλίαο ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 20134 (ζην εμήο «Σπκθσλία ΔΓΓΔ») θαη
εηδηθόηεξα ην άξζξν 27 παξάγξαθνο γ) απηήο,

–

έρνληαο ππόςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ
Καλνληζκνύ,

Α.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξόζβαζε ζε βηνινγηθό θπηηθό πιηθό πνπ πεξηιακβάλεη

1
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θπηηθά γλσξίζκαηα είλαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαζώο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ πνηθηιηώλ, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ε παγθόζκηα επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, λα αληηκεησπηζηεί ε θιηκαηηθή
αιιαγή θαη λα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ εληόο ηνπ ηνκέα αλαπαξαγσγήο,
πξνζθέξνληαο ηαπηόρξνλα πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο ΜΜΔ·
Β.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δηθαηώκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζπληζηνύλ ζεκαληηθά
κέζα πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θπηηθώλ
πξντόλησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο·

Γ.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο,
όπσο θπηά, ζπόξνη, ελδεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γνλίδηα, ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη
από ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο·

Γ.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νδεγία 98/44/ΔΚ θαζνξίδεη ην λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηηο
βηνηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα ηε γελεηηθή κεραληθή· ιακβάλνληαο
σζηόζν ππόςε όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο αηηηνινγηθέο ηεο ζθέςεηο 52 θαη 53, δελ ήηαλ
πξόζεζε ηνπ λνκνζέηε λα πξνβιέςεη ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο κε δίπισκα
επξεζηηερλίαο πξντόλησλ πνπ ιακβάλνληαη από βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο πνπ
θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο νδεγίαο·

Δ.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη πνιιέο αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ θπξίσο βηνινγηθά θπηηθά
πξντόληα εθθξεκνύλ επί ηνπ παξόληνο ζην Δπξσπατθό Γξαθείν Γηπισκάησλ
Δπξεζηηερλίαο ελ αλακνλή ιήςεσο απόθαζεο, θαη ζεσξώληαο όηη ππάξρεη επείγνπζα
αλάγθε λα δηεπθξηληζηεί ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ε εξκελεία ηεο νδεγίαο 98/44/ΔΚ,
ηδίσο δε ην άξζξν 4 απηήο·

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη απνηειεί ζεκειηώδε αξρή ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο
δηθαησκάησλ επί θπηηθώλ πνηθηιηώλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε Σύκβαζε ηεο Γηεζλνύο
Δλώζεσο γηα ηελ πξνζηαζία λέσλ θπηηθώλ πνηθηιηώλ (ζην εμήο: Σύκβαζε UPOV), θαη
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2100/94 ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ην γεγνλόο όηη ν θάηνρνο δηθαηώκαηνο επί θπηηθήο πνηθηιίαο δελ κπνξεί λα
εκπνδίδεη ηξίηνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πξνζηαηεπόκελε θπηηθή πνηθηιία γηα
πεξαηηέξσ δξαζηεξηόηεηεο αλαπαξαγσγήο·
Ε.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νδεγία 98/44/ΔΚ αλαγλσξίδεη ξεηώο ηελ ειεπζεξία λα
ρξεζηκνπνηείηαη πιηθό πνπ θαιύπηεηαη από δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα πεηξακαηηθνύο
ζθνπνύο, όπσο πξνθύπηεη από ηα άξζξα 12, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν β) θαη 13,
παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν β)·

Ζ.

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εμαίξεζε γηα ηνπο βειηησηέο πνηθηιίαο θπηώλ, ε νπνία
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27, ζηνηρείν γ) ηεο ζπκθσλίαο γηα ην ΔΓΓΔ, ζα ηζρύεη κόλν γηα
δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη δελ ζα εθαξκόδεηαη απηόκαηα ζε εζληθά δηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο εληόο ηεο ΔΔ, θαη εθηηκώληαο όηη απηό ζα νδεγήζεη ζε έλα κε
ελαξκνληζκέλν θαζεζηώο όζνλ αθνξά ηηο δπλαηόηεηεο αλαπαξαγσγήο κε βηνινγηθό
πιηθό πνπ θαιύπηεηαη από δίπισκα επξεζηηερλίαο·

1.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξόζθαηε απόθαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ
Πξνζθπγώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Γξαθείνπ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ζηηο ππνζέζεηο
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G2/12 (πνπ αθνξά ηηο ηνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά ην κπξόθνιν), ε νπνία ζα
κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο πνπ
ρνξεγνύληαη από ην ΔΓΓΔ, ζρεηηθά κε ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ
εηζαρζεί ζε λέεο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηώληαο βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο όπσο ε
δηαζηαύξσζε θαη επηινγή·
2.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ εξκελεία ηεο νδεγίαο
98/44/ΔΚ, ηδίσο δε ην άξζξν 4 ζε ζπλδπαζκό κε ηα άξζξα 12, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν
β) θαη 13, παξάγξαθνο 3, ζηνηρείν β) απηήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη λνκηθή ζαθήλεηα
όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε ηεο θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ησλ
πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο θαη λα εμαζθαιηζηεί όηη
ζα επηηξέπεηαη ε αλαπαξαγσγή κε βηνινγηθό πιηθό πνπ θαιύπηεηαη από δίπισκα
επξεζηηερλίαο·

3.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θνηλνπνηήζεη ηηο αλακελόκελεο δηεπθξηλίζεηο ηεο όζνλ αθνξά ηε
δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο ζην ΔΓΓΔ πξντόλησλ πνπ
πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη
δηεπθξηλίζεηο απηέο σο ζπκπιεξσκαηηθό κέζνλ εξκελείαο·

4.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα κεξηκλήζνπλ ώζηε ε Έλσζε λα εμαζθαιίζεη
εγγπεκέλε πξόζβαζε ζε πιηθά, θαζώο θαη ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ απηώλ πνπ
πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θπξίσο κεζόδνπο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θπηώλ
πξνθεηκέλνπ λα κελ ζίγνληαη πξαθηηθέο θξάηνπο κέινπο όζνλ αθνξά ηελ ζέζπηζε
εμαίξεζεο γηα ηνπο βειηησηέο πνηθηιίαο θπηώλ·

5.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ δηθαίνπ πεξί
επξεζηηερληώλ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο
κεραληθήο, όπσο απαηηείηαη ζην άξζξν 16, ζηνηρείν γ) ηεο νδεγίαο 98/44/ΔΚ θαη όπσο
δήηεζε ην Κνηλνβνύιην ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10εο Μαΐνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ
θαηνρύξσζε ησλ θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ·

6.

αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ
Δπηηξνπή θαη ζην Δπξσπατθό Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο.
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