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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000146/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Czesław Adam Siekierski 
în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Pavel Svoboda 
în numele Comisia pentru afaceri juridice 

Subiect: Brevetele și drepturile amelioratorilor 

O decizie recentă (G2/12 și G2/13) a  Marii Camere de Recurs a Oficiului European de Brevete (OEB) 
permite brevetarea caracteristicilor plantelor, inclusiv în cazul în care aceste caracteristici au fost 
dezvoltate sau obținute cu tehnici de ameliorare în esență biologice. Această decizie echivalează cu o 
interpretare îngustă a articolului 53 (b) din Convenția brevetului european și, astfel, implică vaste 
posibilități de acordare a brevetelor pentru soiurile de plante. Acest fapt contravine direct excepției 
privind amelioratorii, explicate în articolul 15 din Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri 
de plante din 1991 și articolul 15 din Regulamentul (CE) nr.2100/94. Accesul nerestricționat la 
materialul biologic este necesar pentru a stimula forța inovatoare a sectorului ameliorării plantelor. 
Această decizie a OEB subminează capacitatea inovatoare a sectorului ameliorării plantelor de a 
dezvolta noi soiuri și amenință producția și siguranța alimentară la nivel mondial. Decizia va avea un 
impact negativ asupra competitivității europene și poate conduce la monopoluri pe piața alimentară, 
prin descreșterea diversității produselor oferite consumatorilor. 

Este extrem de important să se găsească un echilibru în legislația UE (în special Directiva 98/44/CE) 
cu scopul de a îndeplini obligațiile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală și de a 
stimula competitivitatea inovatoare în cadrul sectorului european de ameliorare a plantelor. Articolul 26 
din Normele de aplicare a Convenția brevetului european prevede faptul că se utilizează Directiva 
98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare a cererilor de brevet european și a brevetelor privind 
inovațiile biotehnologice. O clarificare în Directiva 98/44/CE va avea un efect imediat asupra practicii 
OEB. 

1. Este conștientă Comisia de faptul că această decizie a OEB aduce obstacole în calea inovării, 
făcând amelioratorii dependenți de titularii de brevete și, prin urmare, va avea efecte asupra 
producției și siguranței alimentare la nivel mondial?  

2. Poate Comisia să clarifice foarte urgent Directiva 98/44/CE pentru a asigura scutirea efectivă a 
soiurilor de plante și a caracteristicilor plantelor de la dreptul material al brevetelor și să asigure 
utilizarea nerestricționată a materialului biologic de către amelioratori, cu scopul de a stimula 
inovarea, a garanta condiții echitabile și a crea mai multe oportunități pentru IMM-urile din 
sectorul ameliorării plantelor, astfel cum se solicită în Rezoluția Parlamentului din 10 mai 2012 
referitoare la brevetarea proceselor biologice esențiale1? 
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1  Texte adoptate, P7_TA(2012)0202. 


