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Alteração  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º -1 (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  -1. Observa que as apreensões 

manifestadas pelo Parlamento na sua 

resolução de 10 de maio de 2012, em que 

defende o direito de os agricultores 

utilizarem e reproduzirem material 

genético e uma isenção alargada dos 

criadores, ainda não foram atendidas; 

Or. en 
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Alteração  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Manifesta a sua preocupação face à 

recente decisão da Câmara de Recurso 

alargada do IEP nos processos G2/12 

(tomate) e G2/13 (brócolos), que poderá 

originar o aumento do número de patentes 

concedidas pelo IEP em relação a 

caraterísticas naturais introduzidas em 

novas variedades através de processos 

essencialmente biológicos, como o 

cruzamento e a seleção; 

1. Manifesta a sua preocupação face à 

recente decisão da Câmara de Recurso 

alargada do IEP nos processos G2/12 

(tomate) e G2/13 (brócolos), que poderá 

originar o aumento do número de patentes 

concedidas pelo IEP em relação a 

caraterísticas naturais presentes, ou a 

caraterísticas vegetais introduzidas em 

novas variedades, através de processos 

essencialmente biológicos, como o 

cruzamento e a seleção; 

Or. en 
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Alteração  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Apela à Comissão para que clarifique, 

urgentemente, o âmbito de aplicação e a 

interpretação da Diretiva 98/44/CE, e, 

nomeadamente, os seus artigos 4.º, 12.º, n.º 

3, alínea b), e 13.º, n.º 3, alínea b), a fim de 

assegurar a clareza jurídica no que se refere 

à proibição da patenteabilidade dos 

produtos obtidos a partir de processos 

essencialmente biológicos, e para que 

clarifique que a criação com material 

biológico abrangido pelo âmbito de 

aplicação de uma patente é permitida; 

2. Apela à Comissão para que clarifique, 

urgentemente, o âmbito de aplicação e a 

interpretação da Diretiva 98/44/CE, e, 

nomeadamente, os seus artigos 4.º, 12.º, n.º 

3, alínea b), e 13.º, n.º 3, alínea b), a fim de 

assegurar a clareza jurídica no que se refere 

à proibição da patenteabilidade dos 

produtos obtidos a partir de processos 

essencialmente biológicos, bem como 

desses processos, e para que clarifique que 

a criação com material biológico abrangido 

pelo âmbito de aplicação de uma patente é 

permitida; 

Or. en 
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Alteração  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Apela à Comissão para que comunique 

ao IEP a sua futura clarificação sobre a 

patenteabilidade dos produtos obtidos a 

partir de processos essencialmente 

biológicos, de modo a poder ser utilizada 

como meio de interpretação complementar; 

3. Apela à Comissão para que comunique 

ao IEP a sua futura clarificação sobre a 

patenteabilidade das caraterísticas vegetais 

e dos produtos que são ou podem ser 

obtidos a partir de processos 

essencialmente biológicos, de modo a 

poder ser utilizada como meio de 

interpretação complementar; 

Or. en 
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Alteração  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a assegurarem que a União garanta o 

acesso e a utilização do material obtido a 

partir de processos essencialmente 

biológicos de melhoramento vegetal, a fim 

de não interferir, sempre que for caso 

disso, com as práticas que garantem a 

isenção dos obtentores; 

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a assegurarem que a União garanta o 

acesso e a utilização do material obtido a 

partir de processos essencialmente 

biológicos de melhoramento vegetal, a fim 

de não interferir, sempre que for caso 

disso, com as práticas que garantem uma 

isenção alargada dos obtentores; 

Or. en 
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Alteração  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

em nome do Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes e direitos de obtentor de variedades vegetais 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Exorta a Comissão a prosseguir a 

exclusão da patenteabilidade dos processos 

essencialmente biológicos no contexto das 

discussões multilaterais sobre a 

harmonização do direito das patentes; 

5. Exorta a Comissão a prosseguir a 

exclusão da patenteabilidade dos processos 

essencialmente biológicos, e dos respetivos 

produtos, no contexto das discussões 

multilaterais sobre a harmonização do 

direito das patentes; 

Or. en 

 

 

 


