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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zdolności patentowej roślin i procesów 
czysto biologicznych
(2019/2800(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje rezolucje z dni: 17 grudnia 2015 r. w sprawie patentów i praw do 
ochrony odmian roślin1 oraz 10 maja 2012 r. w sprawie patentowania procesów o 
charakterze czysto biologicznym2,– uwzględniając dyrektywę 98/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków 
biotechnologicznych3, w szczególności jej art. 4, który stanowi, że nie udziela się 
patentów na produkty uzyskane w procesach czysto biologicznych,

– uwzględniając Konwencję o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 
1973 r., w szczególności jej art. 53 lit. b) i art. 33 lit. b),

– uwzględniając zawiadomienie Komisji z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie niektórych 
artykułów dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
prawnej wynalazków biotechnologicznych4,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 1 marca 2017 r. dotyczące zawiadomienia 
Komisji w sprawie niektórych artykułów dyrektywy 98/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych,

– uwzględniając decyzję Rady Administracyjnej Europejskiego Urzędu Patentowego 
(EPO) z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą zasadę 27 i 28 Regulaminu 
wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (CA/D 6/17),

– uwzględniając Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich, zwłaszcza zawartą w nim zasadę 26 i 28 ust. 2, w których stwierdzono, że 
w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych i patentów dotyczących wynalazków 
biotechnologicznych wykładnią uzupełniającą jest dyrektywa 98/44/WE (zasada 26),

– uwzględniając decyzję Technicznej Komisji Odwoławczej EPO z dnia 18 grudnia 
2018 r. dotyczącą zdolności patentowej roślin (sprawa T 1063/18),

– uwzględniając fakt, że w marcu 2019 r. przewodniczący EPO zwrócił się z kwestią 
prawną do Rozszerzonej Komisji Odwoławczej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie 
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (zwane dalej „rozporządzeniem Rady 

1 Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 188.
2 Dz.U. C 261 E z 10.9.2013, s. 31.
3 Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13.
4 Dz.U. C 411 z 8.11.2016, s. 3.
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(WE) nr 2100/94”)5, w szczególności jego art. 15 lit. c) i d),

– uwzględniając Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej, w tym dotyczących handlu podrabianymi towarami (TRIPS), w 
szczególności jego art. 27 ust. 3,

– uwzględniając skierowane do Komisji pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w 
sprawie zdolności patentowej roślin i podstawowych procesów biologicznych (O-
000026/2019 – B9-0051/2019),

– uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że swobodny dostęp do biologicznego materiału roślinnego (łącznie z 
cechami roślin) jest niezbędny dla innowacyjności europejskiego sektora uprawy roślin, 
jego światowej konkurencyjności i tworzenia nowych odmian roślin w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, przeciwdziałania zmianie 
klimatu i równocześnie zaoferowania większych szans MŚP;

B. mając na uwadze, że wszelkie ograniczanie lub próby utrudniania dostępu do zasobów 
genetycznych mogą prowadzić do nadmiernej koncentracji rynkowej w obszarze 
hodowli roślin ze szkodą dla konkurencyjności na rynku, konsumentów i europejskiego 
rynku wewnętrznego;

C. mając na uwadze, że hodowla roślin to innowacyjny proces stosowany przez rolników i 
społeczności rolnicze od zarania rolnictwa; mając na uwadze, że niechronione patentem 
odmiany i metody hodowli mają duże znaczenie dla różnorodności genetycznej;

D. mając na uwadze, że prawa własności intelektualnej są ważne dla utrzymania zachęt 
gospodarczych do tworzenia nowych produktów roślinnych i promowania 
konkurencyjności;

E. mając na uwadze, że dyrektywa 98/44/WE ustanawia przepisy dotyczące wynalazków 
biotechnologicznych, w szczególności inżynierii genetycznej;

F. mając na uwadze, że w zawiadomieniu z dnia 8 listopada 2016 r. Komisja stwierdza, że 
zamiarem ustawodawcy unijnego przyjmującego dyrektywę 98/44/WE było wyłączenie 
ze zdolności patentowej produktów, które są uzyskiwane w wyniku procesów czysto 
biologicznych;

G. mając na uwadze, że Rada w konkluzjach z dnia 3 lutego 2017 r. z zadowoleniem 
przyjmuje to zawiadomienie Komisji; mając na uwadze, że wszyscy zaangażowani 
ustawodawcy unijni wyraźnie stwierdzili, że zamiarem ustawodawcy unijnego 
przyjmującego dyrektywę 98/44/WE było wyłączenie ze zdolności patentowej 
produktów, które są uzyskiwane w wyniku procesów czysto biologicznych;

H. mając na uwadze, że patenty na produkty uzyskane w konwencjonalnej hodowli lub na 
materiał genetyczny niezbędny do konwencjonalnej hodowli podważają wyłączenie 

5 Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.
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zawarte w art. 53 lit. b) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i w art. 4 
dyrektywy 98/44/WE;

I. mając na uwadze, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Administracyjna EPO zmieniła 
zasady 27 i 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich6 i postanowiła, że patenty na rośliny i zwierzęta są zakazane;

J. mając na uwadze, że 38 umawiających się stron Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich potwierdziło, że ich krajowe przepisy i praktyki rzeczywiście wykluczają 
produkty uzyskiwane w wyniku procesów czysto biologicznych z ochrony patentowej;

K. mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2018 r. Techniczna Komisja Odwoławcza EPO 
zakwestionowała ważność zasady 28 ust. 2 Regulaminu wykonawczego do Konwencji 
o udzielaniu patentów europejskich7

L. mając na uwadze, że w marcu 2019 r. przewodniczący EPO zwrócił się do 
Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z dwoma kwestiami prawnymi dotyczącymi 
zdolności patentowej roślin i zwierząt uzyskanych w wyniku procesów czysto 
biologicznych;

M. mając na uwadze, że u podstaw międzynarodowego systemu ochrony odmian roślin 
opierającego się na konwencji UPOV z 1991 r. oraz unijnego systemu opierającego się 
na rozporządzeniu Rady (WE) nr 2100/94 leży zasada, że posiadacz prawa do ochrony 
odmiany rośliny nie może uniemożliwiać innym wykorzystywania chronionej rośliny 
do dalszej działalności hodowlanej;

1. podkreśla, że zgodnie z dyrektywą 98/44/WE oraz zamiarem ustawodawcy unijnego 
odmiany roślin, procesy czysto biologiczne oraz produkty uzyskane w ich wyniku w 
żadnym wypadku nie mogą być chronione patentami;

2. uważa, że wszelkie próby chronienia patentami produktów uzyskanych w 
konwencjonalnej hodowli lub materiału genetycznego niezbędnego do konwencjonalnej 
hodowli podważają wyłączenie zawarte w art. 53 lit. b) Konwencji o udzielaniu 
patentów europejskich i w art. 4 dyrektywy 98/44/WE;

3. przyjmuje z zadowoleniem zawiadomienie Komisji z dnia 8 listopada 2016 r. 
uściślające, że zamiarem ustawodawcy unijnego przyjmującego dyrektywę 98/44/WE 
było wyłączenie ze zdolności patentowej produktów, które są uzyskiwane w wyniku 
procesów czysto biologicznych; przyjmuje z zadowoleniem dostosowanie przez 
umawiające się państwa Konwencji o udzielaniu patentów europejskich ich prawa i 
praktyk, a także decyzję Rady Administracyjnej EPO dotyczącą uściślenia – za pomocą 
zasady 28 ust. 2 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich – zakresu i treści art. 53 lit. b) Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich odnośnie do wyłączania ze zdolności patentowej;

4. wyraża poważne obawy, że decyzja Technicznej Komisji Odwoławczej EPO z dnia 5 

6 Dziennik Urzędowy EPO, lipiec 2017 r. (CA/D 6/17).
7 Pisemna decyzja Komisji Odwoławczej EPO (T 1063/18).
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grudnia 2018 r. kwestionująca ważność zasady 28 ust. 2 Regulaminu wykonawczego do 
Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, przyjęta przez Radę Administracyjną 
EPO, prowadzi do zbędnego przedłużania niepewności co do wyłączania tych 
produktów ze zdolności patentowej;

5. zwraca się do Komisji, aby do dnia 1 października 2019 r. przedłożyła – występując w 
charakterze amicus curiae – Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO uwagi 
potwierdzające wniosek zawarty w zawiadomieniu Komisji z 2016 r., że zamiarem 
ustawodawcy unijnego przyjmującego dyrektywę 98/44/WE było wyłączenie ze 
zdolności patentowej produktów, które są uzyskiwane w wyniku procesów czysto 
biologicznych, oraz o załączenie niniejszej rezolucji do swoich uwag;

6. wzywa Komisję do ochrony zdolności innowacyjnych europejskiego sektora hodowli 
roślin i ogólnego interesu publicznego w Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO oraz 
do przywrócenia równowagi między przepisami dotyczącymi patentów a prawem do 
ochrony odmian roślin, a także do okresowego informowania Parlamentu o 
najnowszych wydarzeniach;

7. pilnie wzywa Rozszerzoną Komisję Odwoławczą EPO do niezwłocznego potwierdzenia 
ważności zasady 28 ust. 2 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu 
patentów europejskich oraz do przywrócenia pewności prawa w interesie 
użytkowników europejskiego systemu patentowego, hodowców, rolników i 
społeczeństwa;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia w Unii rzeczywistej ochrony 
gwarantowanego dostępu do materiału uzyskanego w procesach czysto biologicznych i 
wykorzystywania tego materiału w hodowli roślin, by – w stosownych przypadkach – 
nie dochodziło do kolizji z praktykami gwarantującymi hodowcom wyłączenie;

9. wzywa Komisję do aktywnej współpracy z państwami trzecimi przy negocjowaniu 
porozumień handlowych i umów o partnerstwie, by zapewnić wyłączenie procesów o 
charakterze czysto biologicznym ze zdolności patentowej;

10. wzywa Komisję do przedłożenia – zgodnie z art. 16 lit. c) dyrektywy 98/44/WE oraz 
apelem Parlamentu zawartym w rezolucji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie patentów 
i praw do ochrony odmian roślin – sprawozdania w sprawie rozwoju i skutków prawa 
patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej, a także do dalszego 
analizowania kwestii związanych z zakresem ochrony patentów;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przedłożenia niniejszej rezolucji jako 
oświadczenia pisemnego Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO do dnia 1 
października 2019 r. oraz do przekazania jej Radzie i Komisji.


