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Pozmeňujúci návrh  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  -1. poznamenáva, že obavy, ktoré vyjadril 

Parlament vo svojom uznesení z 10. mája 

2012, v ktorom podporil právo 

poľnohospodárov používať a šľachtiť 

genetický materiál a postavil sa za 

rozsiahlu výnimku pre šľachtiteľov, stále 

neboli zohľadnené; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyjadruje svoje znepokojenie nad 

nedávnym rozhodnutím rozšíreného 

odvolacieho senátu Európskeho 

patentového úradu vo veci G2/12 

(týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci 

G2/13 (týkajúcej sa brokolice), ktoré by 

mohlo viesť k rastu počtu patentov 

udelených Európskym patentovým úradom 

na pôvodné znaky, ktoré sa do nových 

odrôd zavedú v podstate biologickými 

procesmi, akými sú kríženie a výber; 

1. vyjadruje svoje znepokojenie nad 

nedávnym rozhodnutím rozšíreného 

odvolacieho senátu Európskeho 

patentového úradu vo veci G2/12 

(týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci 

G2/13 (týkajúcej sa brokolice), ktoré by 

mohlo viesť k rastu počtu patentov 

udelených Európskym patentovým úradom 

na pôvodné znaky prítomné v nových 

odrodách alebo vlastnosti rastlín, ktoré sa 

do nových odrôd zavedú v podstate 

biologickými procesmi, akými sú kríženie 

a výber; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

objasnila rozsah pôsobnosti a výklad 

smernice 98/44/ES, najmä jej článok 4, 

článok 12 ods. 3 písm. b) a článok 13 ods. 

3 písm. b), s cieľom zabezpečiť právnu 

zrozumiteľnosť v súvislosti so zákazom 

patentovateľnosti produktov získaných 

v podstate biologickými spôsobmi, 

a skutočnosť, že šľachtenie s biologickým 

materiálom, na ktorý sa vzťahuje rozsah 

pôsobnosti patentu, je dovolené; 

2. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 

objasnila rozsah pôsobnosti a výklad 

smernice 98/44/ES, najmä jej článok 4, 

článok 12 ods. 3 písm. b) a článok 13 ods. 

3 písm. b), s cieľom zabezpečiť právnu 

zrozumiteľnosť v súvislosti so zákazom 

patentovateľnosti produktov získaných v 

podstate z biologických procesov a týchto 

procesov, a skutočnosť, že šľachtenie s 

biologickým materiálom, na ktorý sa 

vzťahuje rozsah pôsobnosti patentu, je 

dovolené; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyzýva Komisiu, aby oznámila 

Európskemu patentovému úradu svoje 

objasnenie týkajúce sa patentovateľnosti 

produktov získaných v podstate 

biologickými spôsobmi, aby sa mohlo 

používať ako dodatočný prostriedok 

výkladu; 

3. vyzýva Komisiu, aby oznámila 

Európskemu patentovému úradu svoje 

objasnenie týkajúce sa patentovateľnosti 

vlastností rastlín a produktov, ktoré sú 

alebo by mohli byť získané v podstate 

biologickými procesmi, aby sa mohlo 

používať ako dodatočný prostriedok 

výkladu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 

účely šľachtenia rastlín zabezpečili Úniou 

zaručený prístup k materiálu získanému 

v podstate biologickými procesmi a jeho 

využívanie tak, aby nedochádzalo k 

interferenciám s postupom členských 

štátov zaručujúcim výnimku pre 

šľachtiteľov; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 

účely šľachtenia rastlín zabezpečili Úniou 

zaručený prístup k materiálu získanému v 

podstate biologickými procesmi a jeho 

využívanie tak, aby nedochádzalo k 

interferenciám s postupom členských 

štátov zaručujúcim rozsiahlu výnimku pre 

šľachtiteľov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

v mene skupiny Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

v mene skupiny EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyzýva Komisiu, aby sa venovala otázke 

vylúčenia z patentovateľnosti v podstate 

biologických procesov v rámci 

mnohostranných diskusií o harmonizácii 

patentového práva; 

5. vyzýva Komisiu, aby sa venovala otázke 

vylúčenia z patentovateľnosti v podstate 

biologických procesov a produktov z nich 

získaných v rámci mnohostranných 

diskusií o harmonizácii patentového práva; 

Or. en 

 

 


