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predložitve pisne izjave razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega 
urada (zadeva G3/19)
(2019/2800(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških 
postopkov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih 
pravicah2,

– ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 
o pravnem varstvu biotehnoloških izumov3, zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, 
pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

– ob upoštevanju Obvestila Komisije z dne 8. novembra 2016 o nekaterih členih Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehnoloških izumov4,

– ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, 
zlasti člena 53(b),

– ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, 
zlasti 26. pravila, ki določa, da se Direktiva 98/44/ES uporablja kot dopolnilno sredstvo 
pri razlagi za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume,

– ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 29. junija 
2017, ki spreminja 27. in 28. pravilo Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju 
evropskih patentov (CA/D 6/17)5,

– ob upoštevanju številnih vprašanj v zvezi s sklepom tehničnega pritožbenega senata 
Evropskega patentnega urada z dne 5. decembra 2018 v zadevi T 1063/18, ki jih je 
predsednik tega urada zastavil razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega 
patentnega urada6,

– ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je dostop do biološkega rastlinskega materiala, ki vključuje rastlinske lastnosti, 
nujen za spodbujanje inovacij ter razvoj novih sort, da bi zagotovili svetovno 
prehransko varnost, obvladali podnebne spremembe in preprečili monopol v sektorju 

1 UL CE 261, 10.9.2013, str. 31.
2 UL C 399, 24.11.2017, str. 188.
3 UL L 213, 30.7.1998, str. 13.
4 UL C 411, 8.11.2016, str. 3.
5 Uradni list Evropskega patentnega urada, A56, 31.7.2017
6 Uradni list Evropskega patentnega urada, A52, 31.5.2019
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žlahtnjenja rastlin ter omogočili več priložnosti malim in srednjim podjetjem;

B. ker so pravice intelektualne lastnine pomemben način ohranjanja gospodarskih spodbud 
za razvoj novih rastlinskih proizvodov ter zagotavljanje konkurenčnosti;

C. ker lahko patenti za proizvode, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem, ali za 
genski material, potreben za konvencionalno žlahtnjenje, spodkopljejo uveljavljanje 
izjeme iz člena 53(b) Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in člena 4 
Direktive 98/44/ES;

D. ker patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer 
rastlin, semen, izvornih lastnosti in genov, ne bi smelo biti omogočeno;

E. ker je žlahtnjenje inovativen postopek, ki ga kmetje in podeželske skupnosti izvajajo že 
od nastanka kmetijstva, in ker je neomejena uporaba nepatentiranih sort in metod 
žlahtnjenja pomembna za gensko raznovrstnost;

F. ker Direktiva 98/44/ES ureja biotehnološke izume, zlasti genski inženiring, ker pa – kot 
je podrobno utemeljeno v Obvestilu Komisije z dne 8. novembra 2016 – ni bil namen 
zakonodajalca, da se v okviru področja uporabe te direktive omogoči patentiranje 
proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

K. ker so države članice Evropske patentne organizacije izrazile pomisleke glede pravne 
negotovosti, ki izhaja iz sklepa T 1063/187 z dne 5. decembra 2018, s katerim je 
tehnični pritožbeni senat sklenil, da bi bilo treba člen 28(2) šteti za neveljavnega;

L. ker je predsednik Evropskega patentnega urada na 159. seji upravnega sveta, ki je 
potekala marca 2019, ta sklep predložil razširjenemu pritožbenemu senatu tega urada;

M. ker so bile vložene številne vloge v zvezi s proizvodi, pridobljenimi s postopki, ki so v 
bistvu biološki, za katere Evropski patentni urad še ni sprejel odločitve, vlagatelji in vsi, 
ki jih ti patenti zadevajo, pa nujno potrebujejo pravno zavezujočo odločitev glede 
veljavnosti člena 28(2);

1. znova poudarja, da močno nasprotuje patentom, podeljenim za naravne lastnosti, ki se v 
nove sorte vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

2. poziva Komisijo in države članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi zagotovili 
pravno jasnost v zvezi s prepovedjo Evropskega patentnega urada glede patentiranja 
proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

3. zato poziva Komisijo, naj do 1. oktobra 2019 v register razširjenega pritožbenega senata 
Evropskega patentnega urada vloži pisno izjavo, da bi zaščitili inovacijsko zmogljivost 
evropskega sektorja žlahtnjenja in interes splošne javnosti ter pojasnili, da 
sozakonodajalca nikoli nista nameravala dovoliti patentiranja naravnih lastnosti, ki se v 
rastline vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

4. poziva razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada, naj odgovori na 

7 https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html

https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190329.html
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vprašanja, ki mu jih je zastavil predsednik tega urada, in tako pojasni svoje stališče 
glede veljavnosti člena 28(2);

5. poziva razširjeni pritožbeni senat, naj potrdi, da se lahko pomen in področje uporabe 
člena 164(2) Konvencije o podeljevanju evropskih patentov pojasnita v pravilniku o 
izvajanju te konvencije, ne da bi razlaga tega člena, ki so jo jo pritožbeni senati ali 
razširjeni pritožbeni senat podali v prejšnjih sklepih, vnaprej omejevala tega pojasnila;

6. poziva razširjeni pritožbeni senat, naj potrdi, da je prepoved patentiranja rastlin, 
pridobljenih izključno s postopki, ki so v bistvu biološki, v skladu s členom 28(2) 
Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, povsem skladna s členom 53(b) te 
konvencije;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski 
patentni organizaciji.


