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Amendement  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf -1 (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  -1. constateert dat de wens die het 

Parlement had uitgesproken in zijn 

resolutie van 10 mei 2012, waarin het 

stelde dat kwekers het recht hebben 

genetisch materiaal te gebruiken en te 

kweken en een alomvattende 

kwekersvrijstelling bepleitte, nog steeds 

niet vervuld is; 

Or. en 
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Amendement  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 

recente besluit van de grote kamer van 

beroep van het EOB in zaak G2/12 

(tomaten) en G2/13 (broccoli) dat ertoe zou 

kunnen leiden dat het EOB meer octrooien 

gaat verlenen voor natuurlijke 

eigenschappen die in nieuwe rassen 

worden geïntroduceerd door middel van 

werkwijzen van wezenlijk biologische 

aard, zoals kruising en selectie; 

1. spreekt zijn bezorgdheid uit over het 

recente besluit van de grote kamer van 

beroep van het EOB in zaak G2/12 

(tomaten) en G2/13 (broccoli) dat ertoe zou 

kunnen leiden dat het EOB meer octrooien 

gaat verlenen voor natuurlijke 

eigenschappen die in nieuwe rassen 

aanwezig zijn of plantenkenmerken die in 

nieuwe rassen worden geïntroduceerd door 

middel van werkwijzen van wezenlijk 

biologische aard, zoals kruising en selectie; 

Or. en 
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Amendement  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie met spoed 

opheldering te verschaffen over de 

reikwijdte en uitlegging van Richtlijn 

98/44/EG, en met name artikel 4, artikel 

12, lid 3, onder b), en artikel 13, lid 3, 

onder b), teneinde voor rechtszekerheid 

omtrent het verbod op de 

octrooieerbaarheid van via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard verkregen 

producten te zorgen en te verduidelijken 

dat kweken met biologisch materiaal dat 

onder een octrooi valt, toegestaan is; 

2. verzoekt de Commissie met spoed 

opheldering te verschaffen over de 

reikwijdte en uitlegging van Richtlijn 

98/44/EG, en met name artikel 4, artikel 

12, lid 3, onder b), en artikel 13, lid 3, 

onder b), teneinde voor rechtszekerheid 

omtrent het verbod op de 

octrooieerbaarheid van via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard verkregen 

producten en van die werkwijzen te zorgen 

en te verduidelijken dat kweken met 

biologisch materiaal dat onder een octrooi 

valt, toegestaan is; 

Or. en 
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Amendement  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. verzoekt de Commissie haar 

verduidelijking inzake de 

octrooieerbaarheid van via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard verkregen 

producten toe te sturen aan het EOB, zodat 

die als aanvullend middel voor uitleg kan 

worden gebruikt; 

3. verzoekt de Commissie haar 

verduidelijking inzake de 

octrooieerbaarheid van plantenkenmerken 

en producten die via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard worden of 

zouden kunnen worden verkregen, toe te 

sturen aan het EOB, zodat die als 

aanvullend middel voor uitleg kan worden 

gebruikt; 

Or. en 
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Amendement  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

erop toe te zien dat de Unie de toegang tot 

en het gebruik van via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard verkregen 

producten zal blijven waarborgen, zodat, 

wanneer van toepassing, de praktijk om 

kwekersvrijstelling te verlenen niet 

verstoord wordt; 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

erop toe te zien dat de Unie de toegang tot 

en het gebruik van via werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard verkregen 

producten zal blijven waarborgen, zodat, 

wanneer van toepassing, de praktijk om 

een alomvattendekwekersvrijstelling te 

verlenen niet verstoord wordt; 

Or. en 
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Amendement  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

namens de EFDD-Fractie 

Karin Kadenbach 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Octrooien en de rechten van plantenkwekers 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Commissie er in de context 

van multilaterale besprekingen over de 

harmonisering van het octrooirecht naar te 

streven dat via werkwijzen van wezenlijk 

biologische aard verkregen producten 

worden uitgesloten van octrooieerbaarheid; 

5. verzoekt de Commissie er in de context 

van multilaterale besprekingen over de 

harmonisering van het octrooirecht naar te 

streven dat werkwijzen van wezenlijk 

biologische aard en de producten daarvan 

worden uitgesloten van octrooieerbaarheid; 

Or. en 

 

 


