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B9-0042/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien 
patentoitavuudesta 
(2019/2800(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan patenttisopimuksen ja erityisesti 
sen 53 artiklan b alakohdan,

– ottaa huomioon bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6. heinäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY1 ja erityisesti sen 
4 artiklan, jossa todetaan, että patenttia ei myönnetä olennaisesti biologisille 
menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi,

– ottaa huomioon direktiivin 98/44/EY johdanto-osan 33 kappaleen sekä 2 artiklan 
2 kohdan, joissa todetaan, että kasvien tai eläinten jalostusmenetelmä on olennaisesti 
biologinen, jos se perustuu kokonaisuudessaan luonnollisiin ilmiöihin, kuten 
risteytykseen tai valintaan,

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman olennaisesti 
biologisten menetelmien patentoinnista2,

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman patenteista ja 
kasvinjalostajien oikeuksista3,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2015 annetun Euroopan patenttiviraston laajennetun 
valituslautakunnan päätöksen asioissa G2/12 (tomaatit) ja G2/13 (parsakaali),

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon C/2016/6997 
bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista,

– ottaa huomioon Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston 29. kesäkuuta 2017 
tekemän päätöksen Euroopan patenttisopimuksen soveltamismääräysten (CA/D 6/17) 
27. ja 28. säännön muuttamisesta,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2018 annetun Euroopan patenttiviraston teknisen 
valituslautakunnan päätöksen asiassa T 1063/18,

– ottaa huomioon suullisen kysymyksen komissiolle kasvien ja olennaisesti biologisten 
menetelmien patentoitavuudesta (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

1 EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13.
2 EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.
3 EUVL C 399, 24.11.2017, s. 188.
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A. katsoo, että kasvien ominaisuuksia sisältävän biologisen kasviaineiston saanti on 
ehdottoman välttämätöntä uusien lajikkeiden kehittämiseksi, jotta voidaan taata globaali 
elintarviketurva, torjua ilmastonmuutosta, estää monopolitilanteet eläin- ja 
kasvinjalostusaloilla ja tarjota näin enemmän mahdollisuuksia viljelijöille;

B. ottaa huomioon, että kasvinjalostus on prosessi, jota viljelijät ja viljelijäyhteisöt ovat 
harjoittaneet maatalouden synnystä lähtien; ottaa huomioon, että kasvilajikkeet ja 
eläinrodut ja jalostusmenetelmät ovat tärkeitä geneettisen monimuotoisuuden kannalta;

C. toteaa, että kasvien jalostaminen niiden luonnollisessa ympäristössä on tärkeää 
erityisesti, jotta voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia säähän ja 
ilmankosteuteen sekä uusien loiseläinten ja kasvitautiepidemioiden esiintymistä; toteaa 
tämän edellyttävän, että viljelijöillä ja siementen jalostajilla on avoin pääsy 
jalostusaineistoon;

D. ottaa huomioon, että direktiivin 98/44/EY 4 artiklassa ja Euroopan patenttisopimuksen 
53 artiklan b alakohdassa vahvistetaan, että patenttia ei myönnetä kasvilajikkeille ja 
eläinroduille tai olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi;

E. ottaa huomioon, että Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta antoi 
asioissa G2/12 (tomaatit) ja G2/13 (parsakaali) maaliskuussa 2015 päätöksen, jonka 
mukaan kyseiset biologiset tuotteet ovat patentoitavissa eikä tämä ole vastoin Euroopan 
patenttisopimuksen 53 artiklan b kohtaa, jonka mukaan patenttia ei myönnetä 
”olennaisesti biologisille” menetelmille;

F. ottaa huomioon, että komissio antoi marraskuussa 2016 tiedonannon direktiivin 
98/44/EY tietyistä artikloista, jotka koskevat olennaisesti biologisilla menetelmillä 
saatujen kasvien ja eläinten patentoitavuutta, ja katsoi, että unionin lainsäätäjien 
aikomuksen mukaisesti tällaisille kasveille ja eläimille ei voida myöntää patenttia 
kyseisen direktiivin mukaisesti;

G. ottaa huomioon, että Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto teki kesäkuussa 2017 
päätöksen, jonka mukaan patenttia ei myönnetä perinteisin menetelmin jalostetuille tai 
geenitekniikkaa käyttämättä tuotetuille kasveille ja karjalle;

H. ottaa huomioon, että Euroopan patenttiviraston tekninen valituslautakunta ilmoitti 
joulukuussa 2018, että yksi sen äskettäin käyttöön ottamista säännöistä, jonka mukaan 
patenttia ei voida myöntää yksinomaan olennaisesti biologisella menetelmällä 
tuotetuille kasveille tai eläimille, on vastoin Euroopan patenttisopimuksen artikloja;

I. ottaa huomioon, että Euroopan patenttivirasto on monesti rikkonut Euroopan 
patenttisopimuksessa ja direktiivissä 98/44/EY vahvistettuja kieltoja ja heikentänyt 
niitä;

J. ottaa huomioon, että EU:ssa on viime vuosina jätetty yhä enemmän kasveja ja eläimiä 
koskevia patenttihakemuksia ja perinteisin menetelmin – ei geenitekniikkaa käyttäen – 
jalostettuja kasveja koskevien patenttien määrä on kasvanut jatkuvasti; ottaa huomioon, 
että tähän mennessä tällaisia patenttihakemuksia on jätetty yli 600 ja patentteja on 
myönnetty noin 220;
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K. ottaa huomioon, että Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan uusi päätös 
on ehkä luonut tilanteen, joka suosii suuria monikansallisia yhtiöitä kuten Bayer-
Monsanto, Syngenta ja BASF, jotka tavoittelevat monopolia siementen ja kasvien alalla 
ja siten saavat patenttioikeuksien kautta hallintaansa elintarviketuotannon 
perusresurssit;

L. katsoo, että tilanne on oikeudellisesti kaoottinen ja Euroopan patenttiviraston on 
kiireesti selvennettävä sääntöjensä soveltamisalaa ja tulkintaa; katsoo, että 
kasvilajikkeiden ja eläinrotujen patenttikielto on säilytettävä;

1. ilmaisee huolensa siitä, että Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan 
äskettäinen päätös asiassa G3/19 saattaa johtaa siihen, että Euroopan patenttivirasto 
myöntää enemmän patentteja luontaisille ominaisuuksille, joita on uusissa lajikkeissa, 
tai kasvien ominaisuuksille, jotka on siirretty uusiin lajikkeisiin olennaisesti biologisilla 
menetelmillä, kuten risteytys ja valinta;

2. korostaa, että Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan asiassa G3/19 
joulukuussa 2018 tekemä päätös on vastoin Euroopan patenttijärjestön 
hallintoneuvoston aiemmin kesäkuussa 2017 tekemää päätöstä, jonka mukaan 
yksinomaan olennaisesti biologisella menetelmällä tuotetuille kasveille tai eläimille ei 
enää voida myöntää patentteja;

3. kehottaa Euroopan patenttivirastoa noudattamaan Euroopan patenttisopimusta, joka on 
unionin patenttilainsäädännön perusta ja jossa vahvistetaan, että kasveja ja eläimiä ei 
voida patentoida;

4. vastustaa voimakkaasti elävien prosessien, esimerkiksi kasvien ja eläinten, 
patentoimista; korostaa, että Euroopan patenttiviraston kasveille ja eläimille ja 
olennaisesti biologisille menetelmille myöntämät patentit lisäävät markkinoiden 
keskittymistä, edistävät perusteettomia monopolioikeuksia ja viime kädessä vaarantavat 
ekosysteemien maatalouden biologisen monimuotoisuuden ja elintarvikkeiden 
tuotantojärjestelmien mahdollisuudet mukautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin;

5. arvostelee voimakkaasti Euroopan patenttiviraston sisäistä päätöksentekoa ja viraston 
menettelyjä, sillä niihin ei sovelleta demokraattista ja poliittista valvontaa, niihin ei 
sisälly riippumattomia tarkastuksia eikä niissä ole mahdollisuutta yleisön 
osallistumiselle;

6. korostaa, että olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen tuotteiden patentteja 
koskevat Euroopan patenttiviraston säännöt perustuvat suurelta osin vähämerkityksisiin 
teknisiin ominaisuuksiin ja ovat patenttioikeuden väärinkäyttöä ja niitä käytetään 
väärintulkinnan välineenä, niin että päivittäisten elintarvikkeiden tuotantoon tarvittavat 
maatalouden resurssit muuttuvat vain harvojen suuryritysten ”henkiseksi 
omaisuudeksi”, ja näin ne vaarantavat maailmanlaajuisen elintarviketurvan sekä 
alueellisen ruokasuvereniteetin;

7. kehottaa Euroopan patenttivirastoa kiireesti selkeyttämään sääntöjään tässä asiassa, sillä 
päätöstä odottamassa on lukuisia patenttihakemuksia, jotka koskevat olennaisesti 
biologisilla menetelmillä saatuja tuotteita; korostaa, että patenttien myöntäminen 
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olennaisesti biologisilla menetelmillä tuotetuille tuotteille vie kokonaan pohjan 
Euroopan patenttioikeudessa vahvistetuilta kielloilta;

8. kehottaa Euroopan patenttiviraston laajennettua valituslautakuntaa vastaamaan 
myönteisesti kahteen kysymykseen, jotka on esitetty Euroopan patenttiviraston 
pääjohtajan päätöksessä saattaa oikeuskysymys laajennetun valituslautakunnan 
ratkaistavaksi (Euroopan patenttisopimuksen 112 artiklan 1 kohdan b alakohta);

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että unioni turvaa jatkossakin 
olennaisesti biologisilla menetelmillä saadun aineiston taatun saatavuuden kasvien ja 
eläinten jalostamiseksi, jotta – soveltuvin osin – ei puututa käytäntöihin, joilla 
varmistetaan kattava jalostajia koskeva poikkeus ja viljelijöiden oikeudet;

10. kehottaa komissiota – jatkotoimena bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY4 tietyistä artikloista 
antamansa (2016/C 411/03) tiedonannon päätelmille – antamaan Euroopan 
patenttiviraston laajennetulle valituslautakunnalle kirjallisen lausuman asiasta G3/19, 
joka koskee yksinomaan olennaisesti biologisilla menetelmillä saatujen kasvien 
patentoimista, jotta voidaan varmistaa, että luonnollisilla prosesseilla tuotetut tuotteet 
eivät ole patentoitavissa;

11. kehottaa Euroopan patenttijärjestön jäsenvaltioita ja kaikkia Euroopan 
patenttisopimuksen osapuolia toteuttamaan määrätietoisia toimia, jotta voidaan lopettaa 
patenttien myöntäminen kasveille ja eläimille ja vahvistaa voimassa olevia kieltoja;

12. kehottaa komissiota edistämään patenttilainsäädännön yhdenmukaistamisesta käytävien 
monenvälisten keskustelujen yhteydessä sitä, että olennaisesti biologiset menetelmät 
jätetään patentoitavuuden ulkopuolelle;

13. kehottaa komissiota raportoimaan patenttioikeuden kehittymisestä ja vaikutuksista 
bioteknologian ja geenitekniikan alalla, kuten direktiivin 98/44/EY 16 artiklan 
c alakohdassa edellytetään ja kuten parlamentti on pyytänyt olennaisesti biologisten 
menetelmien patentoinnista 10. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa5;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioilla ja Euroopan patenttivirastolle.

4 EUVL C 411/03, 8.11.2016, s. 3.
5 EUVL C 261 E, 10.9.2013, s. 31.


