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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Τξνπ. 1 

Τροπολογία  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

ζρεηηθά κε ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηα δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος -1 (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  -1. επιζημαίνει όηι οι πποβλημαηιζμοί πος 

εξέθπαζε ηο Κοινοβούλιο ζηο τήθιζμά 

ηος ηηρ 10ηρ Μαΐος 2012 ζηο πλαίζιο ηος 

οποίος ςποζηήπιξε ηο δικαίυμα ηυν 

γευπγών να σπηζιμοποιούν και να 

βεληιώνοςν γενεηικό ςλικό, καθώρ και 

ζςνηγόπηζε ςπέπ ηηρ θέζπιζηρ μιαρ 

ζςνολικήρ εξαίπεζηρ για ηοςρ βεληιυηέρ, 

εξακολοςθούν να μην έσοςν 

ανηιμεηυπιζθεί· 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  
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Τροπολογία  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

ζρεηηθά κε ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηα δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

γεγνλόο όηη ε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ 

δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ Πξνζθπγώλ ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Γξαθείνπ Δηπιωκάηωλ 

Επξεζηηερλίαο ζηηο ππνζέζεηο G2/12 (πνπ 

αθνξά ηηο ληνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά 

ηα κπξόθνια), ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη 

ζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ δηπιωκάηωλ 

επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγνύληαη από ην 

ΕΓΔΕ όζνλ αθνξά ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί 

ζε λέεο πνηθηιίεο κέζω βηνινγηθώλ θπξίωο 

κεζόδωλ όπωο ε δηαζηαύξωζε θαη 

επηινγή· 

1. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

γεγνλόο όηη ε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ 

δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ Πξνζθπγώλ ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Γξαθείνπ Δηπιωκάηωλ 

Επξεζηηερλίαο ζηηο ππνζέζεηο G2/12 (πνπ 

αθνξά ηηο ληνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά 

ηα κπξόθνια), ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη 

ζε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ δηπιωκάηωλ 

επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγνύληαη από ην 

ΕΓΔΕ όζνλ αθνξά ηα θπζηθά γνυπίζμαηα 

ηυν νέυν ποικιλιών και ηα θςηικά 

σαπακηηπιζηικά ηα νπνία έρνπλ εηζαρζεί 

ζε αστές κέζω βηνινγηθώλ θπξίωο 

κεζόδωλ όπωο ε δηαζηαύξωζε θαη η 

επηινγή· 

Or. en 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Τξνπ. 3 

Τροπολογία  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

ζρεηηθά κε ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηα δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απνζαθελίζεη ην 

πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ εξκελεία ηεο 

νδεγίαο 98/44/ΕΚ, ηδίωο δε ηα άξζξα 4, 12 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) θαη 13 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) απηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη λνκηθή ζαθήλεηα 

όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε ηεο 

θαηνρύξωζεο κε δίπιωκα επξεζηηερλίαο 

ηωλ πξνϊόληωλ πνπ ιακβάλνληαη από 

βηνινγηθέο θπξίωο κεζόδνπο, θαη λα 

θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ζα επηηξέπεηαη ε 

βειηίωζε θπηηθήο πνηθηιίαο κε βηνινγηθό 

πιηθό πνπ θαιύπηεηαη από δίπιωκα 

επξεζηηερλίαο· 

2. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απνζαθελίζεη ην 

πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ εξκελεία ηεο 

νδεγίαο 98/44/ΕΚ, ηδίωο δε ηα άξζξα 4, 12 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) θαη 13 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) απηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη λνκηθή ζαθήλεηα 

όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε ηεο 

θαηνρύξωζεο κε δίπιωκα επξεζηηερλίαο 

ηωλ πξνϊόληωλ πνπ ιακβάλνληαη από 

βηνινγηθέο θπξίωο κεζόδνπο, καθώρ και 

ηυν εν λόγυ μεθόδυν, θαη λα θαηαζηήζεη 

ζαθέο όηη ζα επηηξέπεηαη ε βειηίωζε 

θπηηθήο πνηθηιίαο κε βηνινγηθό πιηθό πνπ 

θαιύπηεηαη από δίπιωκα επξεζηηερλίαο· 

Or. en 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Τξνπ. 4 

Τροπολογία  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα θνηλνπνηήζεη ηηο 

αλακελόκελεο δηεπθξηλίζεηο ηεο όζνλ 

αθνξά ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξωζεο κε 

δίπιωκα επξεζηηερλίαο ζην ΕΓΔΕ 

πξνϊόληωλ πνπ πξνέξρνληαη από 

βηνινγηθέο θπξίωο κεζόδνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη δηεπθξηλίζεηο απηέο 

ωο ζπκπιεξωκαηηθό κέζνλ εξκελείαο· 

3. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα θνηλνπνηήζεη ηηο 

αλακελόκελεο δηεπθξηλίζεηο ηεο όζνλ 

αθνξά ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξωζεο κε 

δίπιωκα επξεζηηερλίαο ζην ΕΓΔΕ θςηικών 

σαπακηηπιζηικών και πξνϊόληωλ πνπ 

πξνέξρνληαη, ή θα μποπούζαν να 

πποέπσονηαι από βηνινγηθέο θπξίωο 

κεζόδνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη δηεπθξηλίζεηο απηέο ωο 

ζπκπιεξωκαηηθό κέζνλ εξκελείαο· 

Or. en 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Τξνπ. 5 

Τροπολογία  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα κεξηκλήζνπλ ώζηε ε Έλωζε λα 

εμαζθαιίζεη εγγπεκέλε πξόζβαζε ζε 

πιηθά, θαζώο θαη ηε ρξήζε ηωλ πιηθώλ 

απηώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαη’ νπζία 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα βειηίωζε 

θπηηθώλ πνηθηιηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ζίγνληαη ηπρόλ πξαθηηθέο θξάηνπο κέινπο 

όζνλ αθνξά ηε ζέζπηζε εμαίξεζεο γηα ηνπο 

βειηηωηέο θπηηθήο πνηθηιίαο· 

4. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα κεξηκλήζνπλ ώζηε ε Έλωζε λα 

εμαζθαιίζεη εγγπεκέλε πξόζβαζε ζε 

πιηθά, θαζώο θαη ηε ρξήζε ηωλ πιηθώλ 

απηώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαη’ νπζία 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα βειηίωζε 

θπηηθώλ πνηθηιηώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

ζίγνληαη ηπρόλ πξαθηηθέο θξάηνπο κέινπο 

όζνλ αθνξά ηε ζέζπηζε ζςνολικήρ 

εμαίξεζεο γηα ηνπο βειηηωηέο θπηηθήο 

πνηθηιίαο· 

Or. en 
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16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  
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Τροπολογία  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Anja Hazekamp 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη δηθαηώκαηα βειηηωηή θπηηθήο πνηθηιίαο 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα επηδηώμεη, ζην 

πιαίζην πνιύπιεπξωλ ζπδεηήζεωλ γηα ηελ 

ελαξκόληζε ηνπ δηθαίνπ πεξί 

επξεζηηερληώλ, λα κελ θαηνρπξώλνληαη νη 

θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο κε 

δίπιωκα επξεζηηερλίαο· 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα επηδηώμεη, ζην 

πιαίζην πνιύπιεπξωλ ζπδεηήζεωλ γηα ηελ 

ελαξκόληζε ηνπ δηθαίνπ πεξί 

επξεζηηερληώλ, λα κελ θαηνρπξώλνληαη νη 

θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, και ηα 

πποφόνηα αςηών, κε δίπιωκα 

επξεζηηερλίαο· 

Or. en 

 

 


