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Europos Parlamento rezoliucija dėl augalų patentabilumo ir iš esmės biologinių procesų
(2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų 
teisių1,

– atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos, ypač į jos 4 straipsnį, 
kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra 
nepatentabilūs2,

– atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 
53 straipsnio b punktą ir 33 straipsnio b punktą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. Komisijos pranešimą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos tam tikrų 
straipsnių3,

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 29 d. Europos patentų organizacijos administracinės 
tarybos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiami Europos patentų konvencijos įgyvendinimo 
taisyklių (CA/D 6/17) 27 ir 28 straipsniai,

– atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos techninės apeliacinės kolegijos 2018 m. 
gruodžio 18 d. priimtą sprendimą byloje T 1063/18 dėl augalų patentabilumo, 
sprendime teigiama, kad yra galimybių patentuoti natūralias augalų savybes,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. kovo mėn. Europos patentų tarnybos prezidentas 
paprašė Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos priimti galutinį 
sprendimą, kad būtų galima pabaigti svarstyti šį klausimą,

– atsižvelgdamas į daug neišnagrinėtų bylų (apie 250 patentų paraiškų ir 4 protestai prieš 
patentus), kuriose laukiama Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos 
sprendimo,

– atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 
26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad aiškinant Europos patento paraiškas ir patentus, 
susijusius su biotechnologiniais išradimais, papildomai turi būti naudojama Direktyva 
98/44/EB,

– atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų 

1 OL C 399, 2017 11 24, p. 188.
2 OL L 213, 1998 7 30, p. 13.
3 OL C 411, 2016 11 8, p. 3.
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veislių teisinės apsaugos Bendrijoje, ypač į jo 15 straipsnio c ir d punktus4,

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 20 d. Tarybos išvadas dėl augalų patentabilumo,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 
įskaitant prekybą suklastotomis prekėmis (TRIPS sutartis), ypač į jos 27 straipsnio 
3 dalį,

– atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės 
biologinius procesus (O-000026/2019 – B9–0051/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nevaržoma prieiga prie augalų medžiagos nepaprastai svarbi Europos augalų 
veisimo sektoriaus inovaciniam pajėgumui, sektoriaus visuotiniam konkurencingumui ir 
naujų augalų veislių kūrimui;

B. kadangi galimybė naudotis pagrindiniais žemės ūkio ištekliais turi lemiamos svarbos 
maisto gamybai, Europos maisto saugai ir ūkininkų ir augintojų pasirinkimo laisvei; 
kadangi nevaržoma prieiga prie augalų medžiagos yra itin svarbi kuriant naujas veisles, 
gebančias prisitaikyti prie dėl klimato kaitos besikeičiančių žemės ūkio sąlygų;

C. kadangi bet koks apribojimas ar mėginimas varžyti galimybes naudotis genetiniais 
ištekliais gali lemti per didelę rinkos koncentraciją augalų veisimo srityje, taip darant 
žalą konkurencijai, vartotojams ir Europos vidaus rinkai;

D. kadangi augalų veisimas yra naujoviškas procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų 
bendruomenės taikė nuo tada, kai atsirado žemės ūkis; kadangi nepatentuotos veislės ir 
veisimo metodai yra svarbūs genetinei įvairovei užtikrinti;

E. kadangi intelektinės nuosavybės teisės yra esminė priemonė siekiant išlaikyti 
ekonomines paskatas naujiems augaliniams produktams išvesti ir konkurencingumui 
užtikrinti;

F. kadangi Direktyvoje 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma 
genetinė inžinerija;

G. kadangi Komisija 2016 m. lapkričio 8 d. pranešime aiškiai pažymėjo, kad niekada nei ji, 
nei Parlamentas neketino leisti išduoti patentų natūralioms savybėms, kurias augalai 
įgyja taikant tokius iš esmės biologinius procesus, kaip kryžminimas ir selekcija;

H. kadangi patentų išdavimas tradicinio veisimo būdu išvestiems produktams arba 
genetinei medžiagai, reikalingai tradiciniam veisimui, gali pakenkti išimties, nustatytos 
Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 
4 straipsnyje, taikymui;

I. kadangi 2017 m. birželio 29 d. Europos patentų organizacijos administracinė taryba iš 

4 OL L 227, 1994 9 1, p. 1.



PE637.815v01-00 4/5 RE\1188786LT.docx

LT

dalies pakeitė Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisyklių 27 ir 28 straipsnius5 
ir taip patvirtino, kad išduoti patentus augalams ir gyvūnams draudžiama;

J. kadangi Administracinė taryba, priėmusi šias naujas taisykles, suderino Europos patentų 
išdavimo praktiką su Komisijos pateiktu aiškinimu; kadangi šias taisykles beveik 
vienbalsiai patvirtino 38 Europos patentų organizacijos valstybės narės;

K. kadangi naujo 28 straipsnio 2 dalies nuostatos atitinka Europos patentų konvencijos 
53 straipsnio b punktą, o nuostata, pagal kurią patentai neišduodami iš esmės 
biologiniams augalų produkavimo būdams, taptų visiškai neveiksminga, jei būtų 
leidžiama išduoti patentus taikant tokius būdus išvestiems produktams, taip nekreipiant 
dėmesio į teisės aktų leidėjo ketinimą tradicinio veisimo srityje neišduoti patentų ir 
prieštaraujant šiam ketinimui;

L. kadangi naujos 28 straipsnio 2 dalies nuostatos suteikia aiškumo Europos patentų 
konvencijos tekstui jo neaiškindamos ar neneigdamos, ir jas priėmus nedviprasmiškai 
pareiškiama, kad patentai neišduodami augalams ir gyvūnams, kurie išvesti taikant iš 
esmės biologinius procesus;

M. kadangi 2018 m. gruodžio 5 d. Europos patentų tarnybos techninė apeliacinė kolegija 
paskelbė, kad naujos Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisyklių 28 straipsnio 
2 dalies nuostatos nėra privalomos tolesniems Europos patentų organizacijos 
sprendimams, kuriais numatoma galimybė išduoti patentus produktams, išvestiems 
taikant iš esmės biologinius procesus6; 

N. kadangi 2019 m. kovo mėn. Europos patentų tarnybos prezidentas išplėstinei apeliacinei 
kolegijai perdavė du klausimus, susijusius su gyvūnų ir augalų, išvestų taikant iš esmės 
biologinius procesus, patentabilumu;

O. kadangi po Europos patentų tarnybos techninės apeliacinės kolegijos sprendimo 
daugelyje neišnagrinėtų bylų (apie 250 patentų paraiškų ir 4 protestai prieš patentus) 
laukiama Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos sprendimo;

P. kadangi pagrindinis tarptautinės augalų veislių teisinės apsaugos sistemos, grindžiamos 
1991 m. Tarptautine konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV konvencija), 
ir ES sistemos, grindžiamos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94, principas – augalo 
veislės teisinės apsaugos savininkas negali sukliudyti kitiems naudoti saugomą augalą 
tolesnėje veisimo veikloje;

1. pakartoja, kad taikant iš esmės biologinius procesus išvesti augalai negali būti 
patentuojami;

2. mano, kad visi bandymai patentuoti tradicinio veisimo būdu išvestus produktus arba 
genetinę medžiagą, reikalingą tradiciniam veisimui, trukdo taikyti išimtį, nustatytą 
Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte ir Direktyvos 98/44/EB 

5 Europos patentų organizacijos oficialusis leidinys, 2017 m. liepa (CA/D 6/17). 
6 Europos patentų tarnybos apeliacinės kolegijos sprendimas raštu byloje T 1063/18. 
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4 straipsnyje;

3. yra itin susirūpinęs dėl to, kad 2018 m. gruodžio 5 d. Europos patentų tarnybos 
techninės apeliacinės kolegijos sprendime dėl augalų patentabilumo (T 1063/18) 
nurodyta galimybė išduoti patentus, susijusius su naujų veislių natūraliomis savybėmis, 
atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba 
selekcija;

4. primygtinai ragina Komisiją pateikti tinkamas pastabas ir pareiškimus, siekiant Europos 
patentų tarnybos išplėstinei apeliacinei kolegijai nagrinėjant minėtus klausimus 
patvirtinti, kad neturėtų būti išduodami patentai produktams, atsiradusiems taikant iš 
esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija, pvz., natūralioms 
augalų savybėms, kurios atsiranda taikant tokius procesus;

5. ragina Komisiją apsaugoti Europos augalų veisimo sektoriaus inovacinį pajėgumą ir 
bendrąjį viešąjį interesą Europos patentų tarnybos išplėstinėje apeliacinėje kolegijoje, 
taip pat Parlamentui periodiškai pranešti apie naujausius pokyčius;

6. ragina Europos patentų tarnybos išplėstinę apeliacinę kolegiją atkurti teisinį tikrumą, 
siekiant atsižvelgti į Europos patentų sistemos naudotojų ir visuomenės interesus;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie 
medžiagų, gautų augalų veisime taikant iš esmės biologinius procesus, ir jų naudojimą, 
siekiant tam tikrais atvejais nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma išimtis 
selekcininkams;

8. ragina visas valstybes nares pasiųsti politinę žinią, kad nacionalinės ES patentų tarnybos 
neprivalo išduoti patentų produktams, išvestiems taikant iš esmės biologinius procesus;

9. ragina Komisiją, derantis dėl prekybos ir partnerystės susitarimų su trečiosiomis 
šalimis, aktyviai siekti užtikrinti, kad iš esmės biologiniai procesai ir jų produktai 
nebūtų patentuojami;

10. ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės 
inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama Direktyvos 98/44/EB 
16 straipsnio c dalyje ir kaip prašė Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl 
patentų ir selekcininkų teisių;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos patentų 
tarnybai.


