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Grozījums Nr.  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

-1. punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 -1. norāda, ka joprojām nav ņemtas vērā 

bažas, ko Parlaments pauda 2012. gada 

10. maija rezolūcijā, kurā tas aizstāvēja 

lauksaimnieku tiesības izmantot un 

selekcionēt ģenētisko materiālu un 

iestājās par visaptverošu izņēmumu 

attiecībā uz selekcionāriem; 

Or. en 
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15.12.2015  B8-1394/2015 }  
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Grozījums Nr.  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž bažas par EPI paplašinātās 

Apelācijas padomes lēmumu lietās G2/12 

(par tomātiem) un G2/13 (par brokoļiem), 

kas var novest pie tā, ka vēl daudzi citi EPI 

patenti tiek piešķirti attiecībā uz dabiskām 

iezīmēm, kas jaunās šķirnēs ieviestas, 

izmantojot pēc būtības bioloģiskus 

procesus, piemēram, krustošanu un 

selekcionēšanu; 

1. pauž bažas par EPI paplašinātās 

Apelācijas padomes lēmumu lietās G2/12 

(par tomātiem) un G2/13 (par brokoļiem), 

kas var novest pie tā, ka vēl daudzi citi EPI 

patenti tiek piešķirti attiecībā uz dabiskām 

iezīmēm, kas sastopamas jaunās šķirnēs, 

vai augu īpašībām, kas tajās ieviestas, 

izmantojot pēc būtības bioloģiskus 

procesus, piemēram, krustošanu un 

selekcionēšanu; 

Or. en 
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15.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  
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Grozījums Nr.  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina Komisiju steidzami precizēt 

Direktīvas 98/44/EK darbības jomu un 

interpretāciju, un tas jo īpaši attiecas uz tās 

4. pantu, kā arī 12.panta 3. punkta 

b) apakšpunktu un 13. panta 3. punkta 

b) apakšpunktu, lai nodrošinātu juridisku 

skaidrību par patentspējas neesamību 

produktiem, kas iegūti pēc būtības 

bioloģiskos procesos, un precizēt to, ka ir 

atļauta selekcionēšana ar bioloģisko 

materiālu, uz kuru attiecas patenta darbības 

joma; 

2. aicina Komisiju steidzami precizēt 

Direktīvas 98/44/EK darbības jomu un 

interpretāciju, un tas jo īpaši attiecas uz tās 

4. pantu, kā arī 12.panta 3. punkta 

b) apakšpunktu un 13. panta 3. punkta 

b) apakšpunktu, lai nodrošinātu juridisku 

skaidrību par patentspējas neesamību 

produktiem, kas iegūti pēc būtības 

bioloģiskos procesos, kā arī patentspējas 

neesamību šiem procesiem, un precizēt to, 

ka ir atļauta selekcionēšana ar bioloģisko 

materiālu, uz kuru attiecas patenta darbības 

joma; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. aicina Komisiju darīt EPI zināmu 

gaidāmo precizējumu par pēc būtības 

bioloģiskos procesos iegūtu produktu 

patentspēju, lai attiecīgo precizējumu 

varētu izmantot kā interpretācijas 

palīglīdzekli; 

3. aicina Komisiju darīt EPI zināmu 

gaidāmo precizējumu par augu īpašību un 

produktu patentspēju, kas iegūti, vai var 

tikt iegūti pēc būtības bioloģiskos 

procesos, lai attiecīgo precizējumu varētu 

izmantot kā interpretācijas palīglīdzekli; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka Savienībā tiek nosargāta ne 

vien garantēta piekļuve materiālam, kas 

iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos, 

bet arī šāda materiāla izmantošana augu 

selekcionēšanai, lai attiecīgos gadījumos 

neveidotos pretrunas ar dalībvalstu praksi 

— garantēt izņēmumu attiecībā uz 

selekcionāriem; 

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 

nodrošināt, ka Savienībā tiek nosargāta ne 

vien garantēta piekļuve materiālam, kas 

iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos, 

bet arī šāda materiāla izmantošana augu 

selekcionēšanai, lai attiecīgos gadījumos 

neveidotos pretrunas ar dalībvalstu praksi 

— garantēt visaptverošu izņēmumu 

attiecībā uz selekcionāriem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

Verts/ALE grupas vārdā 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

GUE/NGL grupas vārdā 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

EFDD grupas vārdā 

Karin Kadenbach 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina Komisiju daudzpusējās sarunās 

par patentu tiesību saskaņošanu censties 

panākt, lai būtu noteikts, ka pēc būtības 

bioloģiskiem procesiem nav patentspējas; 

5. aicina Komisiju daudzpusējās sarunās 

par patentu tiesību saskaņošanu censties 

panākt, lai būtu noteikts, ka pēc būtības 

bioloģiskiem procesiem un tajos iegūtiem 

produktiem nav patentspējas; 

Or. en 

 

 


