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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000026/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Norbert Lins
în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Subiect: Subiect: brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale

Accesul fără obstacole la materialul vegetal este esențial pentru capacitatea inovatoare a sectorului 
european de ameliorare a plantelor și a fermierilor, precum și pentru diversitatea genetică a culturilor 
noastre și sănătatea cetățenilor UE.

În 2015, Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete (OEB) a statuat că produsele 
obținute din procese esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele 
indigene, sunt brevetabile. Pe baza acestei decizii, o varietate de broccoli și una de tomate au fost 
într-adevăr brevetate [cauzele G2/12 (roșii) și G2/13 (broccoli)].

Ca răspuns, la 17 decembrie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție1 prin care solicita să 
se clarifice dreptul brevetelor pentru plante. În avizul său din 8 noiembrie 2016, Comisia a afirmat că 
intenția nu a fost niciodată de a se acorda brevete privind trăsăturile naturale introduse în plante prin 
intermediul unor procedee esențialmente biologice, precum încrucișarea și selecția. Toate statele 
membre au sprijinit această interpretare, iar Consiliul de administrație al OEB și-a modificat, în cele 
din urmă, politica, astfel încât să nu acorde brevete privind produsele provenite din procese 
esențialmente biologice.

Din păcate, Camera tehnică de apel a OEB a respins această decizie la 18 decembrie 2018, 
susținând că Convenția brevetului european are prioritate față de normele de punere în aplicare ale 
OEB și că, prin urmare, pot fi acordate brevete privind plantele.

În acest stadiu, președintele OEB a solicitat Marii Camere de Apel să ia o hotărâre definitivă pentru a 
finaliza această chestiune. Terții au dreptul să înainteze declarații scrise în acest sens către Marea 
Cameră până la 1 octombrie 2019.

Intenționează Comisia să înainteze o declarație scrisă către Marea Cameră de Apel a OEB pentru a 
proteja capacitatea inovatoare a sectorului european de ameliorare a plantelor și interesul public 
general?

Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a se asigura că produsele rezultate din procese naturale nu 
sunt brevetabile?
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