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Изменение  1 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  -1. отбелязва, че опасенията, изразени 

от Парламента в неговата резолюция 

от 10 май 2012 г., в която той 

поддържа правото на земеделските 

стопани да използват и 

селекционират генетичен материал и 

защитава всеобхватно освобождаване 

на селекционерите, все още не са 

разгледани; 

Or. en 
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Изменение  2 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. изразява своята загриженост, че 

неотдавнашното решение на 

Разширения апелативен състав на ЕПВ 

по дела G2/12 (домати) и G2/13 

(броколи) би могло да доведе до 

увеличаване на броя на издадените от 

ЕПВ патенти за естествени 

характеристики, които са въведени в 

новите сортове посредством биологични 

по своята същност процеси, като 

кръстосване и селекция; 

1. изразява своята загриженост, че 

неотдавнашното решение на 

Разширения апелативен състав на ЕПВ 

по дела G2/12 (домати) и G2/13 

(броколи) би могло да доведе до 

увеличаване на броя на издадените от 

ЕПВ патенти за естествени 

характеристики, които присъстват, 

или растителни характеристики, 

които са въведени в новите сортове 

посредством биологични по своята 

същност процеси, като кръстосване и 

селекция; 

Or. en 
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Изменение  3 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. призовава Комисията спешно да 

изясни приложното поле и тълкуването 

на Директива 98/44/ЕО, и по-специално 

член 4, както и член 12, параграф 3, 

буква б) и член 13, параграф 3, буква б) 

от нея, за да се гарантира правна яснота 

по отношение на забраната на 

патентоспособността на продукти, 

получени от биологични по своята 

същност процеси, и да изясни факта, че 

е разрешена селекцията с биологичен 

материал, попадащ в обхвата на патента; 

2. призовава Комисията спешно да 

изясни приложното поле и тълкуването 

на Директива 98/44/ЕО, и по-специално 

член 4, както и член 12, параграф 3, 

буква б) и член 13, параграф 3, буква б) 

от нея, за да се гарантира правна яснота 

по отношение на забраната на 

патентоспособността на продукти, 

получени от биологични по своята 

същност процеси, както и на тези 

процеси, и да изясни факта, че е 

разрешена селекцията с биологичен 

материал, попадащ в обхвата на патента; 

Or. en 
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Изменение  4 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. призовава Комисията да изпрати на 

ЕПВ предстоящото си разяснение 

относно патентоспособността на 

продуктите, получени от биологични по 

своята същност процеси, така че то да 

може да се използва като допълнително 

средство за тълкуване; 

3. призовава Комисията да изпрати на 

ЕПВ предстоящото си разяснение 

относно патентоспособността на 

растителните характеристики и на 

продуктите, които са получени или 

биха могли да бъдат получени от 

биологични по своята същност процеси, 

така че то да може да се използва като 

допълнително средство за тълкуване; 

Or. en 
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Изменение  5 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират, че Съюзът ще 

обезпечи гарантирания достъп до 

материал, получен от биологични по 

своята същност процеси, за селекция на 

растенията, както и неговото използване 

с цел – когато е приложимо – да не се 

извършва намеса в практиките, 

гарантиращи освобождаването на 

селекционерите; 

4. призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират, че Съюзът ще 

обезпечи гарантирания достъп до 

материал, получен от биологични по 

своята същност процеси, за селекция на 

растенията, както и неговото използване 

с цел – когато е приложимо – да не се 

извършва намеса в практиките, 

гарантиращи всеобхватно 

освобождаване на селекционерите; 

Or. en 
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Изменение  6 

Мартин Хойслинг, Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

Лидия Сенра Родригес, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Джулия Мои, Лаура Ферара 

от името на групата EFDD 

Карин Каденбах 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да се стреми 

към изключване от патентоспособност 

на биологични по своята същност 

процеси в контекста на многостранните 

разисквания за хармонизация на 

патентното право; 

5. призовава Комисията да се стреми 

към изключване от патентоспособност 

на биологични по своята същност 

процеси, както и на продуктите от 

тях в контекста на многостранните 

разисквания за хармонизация на 

патентното право; 

Or. en 

 

 


