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B9-0042/2019

Europaparlamentets resolution om patenterbarhet för växter och väsentligen biologiska 
förfaringssätt 
(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av konventionen om meddelande av europeiska patent (EPC) av 
den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 
om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar1, särskilt artikel 4, enligt vilken 
produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är 
patenterbara,

– med beaktande av artikel 2.2 och skäl 33 i direktiv 98/44/EG, där det anges att 
ett förfaringssätt för framställning av växter eller djur är väsentligen biologiskt om det 
i sin helhet består av naturliga företeelser som korsning eller urval,

– med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen 
biologiska förfaringssätt2,

– med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares 
rättigheter3,

– med beaktande av beslutet av Europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare av 
den 25 mars 2015 i målen G2/12 (om tomater) och G2/13 (om broccoli),

– med beaktande av kommissionens meddelande C/2016/6997 av den 8 november 2016 
om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd 
för biotekniska uppfinningar,

– med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentverkets 
förvaltningsråd som innebär en ändring av reglerna 27 och 28 
i tillämpningsföreskrifterna för konventionen om meddelande av europeiska patent 
(CA/D 6/17),

– med beaktande av beslutet av den tekniska överklagandenämnden vid Europeiska 
patentverket av den 5 december 2018 i mål T 1063/18,

– med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om patenterbarhet 
för växter och grundläggande biologiska processer (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

– med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1 EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.
2 EUT C 261E, 10.9.2013, s. 31.
3 EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.
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A. Tillgång till biologiskt växtmaterial som inbegriper växtegenskaper är absolut 
nödvändig för utvecklingen av nya växtsorter så att man kan trygga den globala 
livsmedelsförsörjningen, bekämpa klimatförändringarna och förhindra monopol inom 
djuravels- och växtförädlingssektorerna, och på så sätt ge fler möjligheter åt 
lantbrukare.

B. Växtförädling är ett förfaringssätt som har tillämpats av bönder och bondesamhällen 
sedan jordbrukets begynnelse. Växtsorter, djurraser samt förädlings- och avelsmetoder 
är viktiga för den genetiska mångfalden.

C. Förädling av växter i deras naturliga miljö är särskilt nödvändig för att bekämpa dels 
klimatförändringarnas inverkan på vädret och hygrometrin och dels uppkomsten av nya 
parasiter och nya epidemiska växtsjukdomar. Detta kräver att lantbrukare och 
utsädesförädlare har enkel tillgång till förädlings- och avelsmaterial.

D. Enligt artikel 4 i direktiv 98/44/EG och artikel 53 b i EPC är växtsorter och djurraser 
samt väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur inte 
patenterbara.

E. EPO:s stora besvärskammare fastslog i mars 2015, i målen G2/12 (om tomater) och 
G2/13 (om broccoli), att sådana biologiska produkter är patenterbara och inte i strid 
med artikel 53 b i EPC som inte tillåter patent för ”väsentligen biologiska” förfaranden.

F. I november 2016 antog kommissionen ett meddelande om vissa artiklar 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om patenterbarhet för växter och 
djur som erhållits genom väsentligen biologiska förfaringssätt, och ansåg att sådana djur 
och växter, i enlighet med EU-lagstiftarens avsikter, inte får patenteras enligt direktivet.

G. I juni 2017 beslutade Europeiska patentverket att patent inte skulle vara tillåtna på 
växter och djur som härrör från konventionell förädling och avel eller som framställts 
utan genteknik.

H. I december 2018 meddelade den tekniska överklagandenämnden vid Europeiska 
patentverket att en av dess senaste regler – som förbjöd att patent meddelas för växter 
eller djur som uteslutande framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt – 
var i konflikt med de artiklar som anges i EPC.

I. EPO har vid många tillfällen förkastat och undergrävt de förbud som fastställs i EPC 
och direktiv 98/44/EG.

J. Under de senaste åren har ett växande antal patentansökningar gjorts på växter och djur, 
och bland dessa har antalet patent på växter som framställts genom konventionell 
förädling – och inte genom genteknik – ökat stadigt. Fram till idag har mer än 
1600 sådana ansökningar gjorts och ca 220 patent har meddelats.

K. Nya beslut från den tekniska överklagandenämnden vid Europeiska patentverket kan 
möjligen ha skapat en situation som skulle vara fördelaktig för stora multinationella 
företag, såsom Bayer-Monsanto, Syngenta och BASF, som avser monopolisera utsäde 
och växter och som därför genom patenträttigheter tar kontroll över grundläggande 
resurser för livsmedelsframställning.
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L. I en lagmässigt kaotisk situation behöver EPO omgående tydliggöra sina reglers 
tillämpningsområde och tolkning. Förbudet mot patent på växtsorter och djurraser måste 
skyddas.

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det beslut som EPO:s tekniska 
överklagandenämnd nyligen fattade i mål G3/19 skulle kunna leda till att EPO meddelar 
fler patent på naturliga egenskaper i nya sorter, eller på växtegenskaper som införs i nya 
sorter genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

2. Europaparlamentet betonar att beslutet från EPO:s tekniska överklagandenämnd från 
december 2018 i målen G3/19 är i strid med Europeiska patentverkets förvaltningsråds 
tidigare beslut från juni 2017, i vilket det angavs att växter och djur som uteslutande 
framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt inte längre skulle vara 
patenterbara.

3. Europaparlamentet uppmanar EPO att iaktta EPC, som är grunden för den europeiska 
patenträtten och som inte tillåter patent på växter och djur.

4. Europaparlamentet uttrycker sitt starka motstånd mot patenterande av levande 
processer, däribland växter och djur. Parlamentet betonar att patent på växter och djur 
och väsentligen biologiska förfaringssätt som meddelats av EPO främjar 
marknadskoncentration, tjänar till att gynna orättvisa monopolrättigheter och utgör 
slutligen ett hot mot den biologiska mångfalden inom jordbrukets ekosystem och 
förmågan för systemen för livsmedelsproduktion att anpassa sig till de utmaningar som 
klimatförändringarna ger upphov till.

5. Europaparlamentet kritiserar EPO:s interna beslutsfattande och dess förfaranden, vilka 
genomförs utan demokratisk och politisk granskning, utan oberoende kontroller på plats 
eller utrymme för offentligt deltagande.

6. Europaparlamentet betonar att EPO:s regler om patent när det gäller produkter som 
framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt till stor del bygger på obetydliga 
tekniska egenskaper och utgör ett missbruk av patenträtten, där denna används som ett 
verktyg för förskingring som omvandlar de jordbruksresurser som behövs för daglig 
livsmedelsframställning till endast ett fåtal företags så kallade immateriella äganderätter 
och därigenom äventyrar vår globala livsmedelssäkerhet och regionala 
livsmedelssuveränitet.

7. Europaparlamentet uppmanar EPO att utan dröjsmål klargöra sina regler i denna fråga, 
eftersom många ansökningar om patent för produkter som framställts genom 
väsentligen biologiska förfaringssätt för närvarande inväntar ett beslut. Parlamentet 
betonar att patent som meddelas för produkter som framställts genom väsentligen 
biologiska förfaringssätt fullständigt undergräver de förbud som fastställs i europeisk 
patenträtt.

8. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att bifalla de båda frågorna 
i EPO-ordförandens hänskjutande av en rättsfråga till den stora besvärskammaren 
(artikel 112.1 b i EPC).

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att EU 
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skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som framställts 
genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling och djuravel, så att man 
inte i förekommande fall hindrar metoder som garanterar omfattande undantag för 
förädlare och rättigheter för bönder.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, för att säkerställa att produkter som 
härrör från naturliga processer inte kan patenteras, lämna en skriftlig förklaring till 
EPO:s stora besvärskammare angående mål G3/19 om patent på växter som uteslutande 
framställts genom ett väsentligen biologiskt förfaringssätt, med anledning av 
slutsatserna i sitt meddelande om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (2016/C 411/03)4.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna i Europeiska patentverkets 
förvaltningsråd och alla parter i EPC att vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa 
ytterligare patent på växter och djur och stärka de befintliga förbuden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid diskussioner om harmonisering av 
multilateral patentlagstiftning arbeta för att väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska 
vara patenterbara.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och verkan 
av patenträtten inom bioteknik och genteknik i enlighet med skyldigheten enligt artikel 
16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 10 maj 2012 
om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt5.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska patentverket.

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


