
RR\1232447EL.docx PE691.080v03-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0171/2021

25.5.2021

***I
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών 
δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις 
ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων 
και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών
(COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Bert-Jan Ruissen



PE691.080v03-00 2/9 RR\1232447EL.docx

EL

PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.



RR\1232447EL.docx 3/9 PE691.080v03-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..........................................................................................................6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ........................................8

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .................................................................................................................9



PE691.080v03-00 4/9 RR\1232447EL.docx

EL



RR\1232447EL.docx 5/9 PE691.080v03-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις ομάδες ειδών βολβωδών 
φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών
(COM(2021)0036 – C9-0010/2021 – 2021/0019(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0036),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0010/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
24ης Μαρτίου 20211,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A9-
0171/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C της , σ. .
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση και προτείνει την έγκρισή της χωρίς τροποποιήσεις, λόγω 
του τεχνικού χαρακτήρα του φακέλου. Η πρόταση αποσκοπεί στην παράταση της διάρκειας 
ισχύος της προστασίας από 25 σε 30 έτη για τα είδη του γένους Asparagus, και τις ομάδες ειδών 
βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών 
φυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συμβουλίου για 
τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Τα πέντε επιπλέον έτη προστασίας υφίστανται 
ήδη στην περίπτωση των αμπελώνων, των δένδρων και των γεωμήλων, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη, περίπλοκη και δαπανηρή διαδικασία ανάπτυξης. 

Τον Μάιο του 2016, τα κράτη μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου 
Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) ζήτησαν ομόφωνα την παράταση της διάρκειας προστασίας του 
είδους στην παρούσα πρόταση, αφού ανέλυσαν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
αναπαραγωγή, τον πολλαπλασιασμό και την απόκτηση δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά, 
καθώς και τη διάρκεια ζωής των φυτών σε σύγκριση με άλλα είδη. Η διαδικασία αναπαραγωγής 
για τα προαναφερθέντα είδη είναι πιο χρονοβόρα και πολύπλοκη και, ως εκ τούτου, 
συνεπάγεται υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Ο πολλαπλασιασμός και η αναπαραγωγή 
απαιτούν επίσης περισσότερο χρόνο, κυρίως λόγω του αγενούς χαρακτήρα της διεργασίας, 
καθώς και άλλων παραγόντων. Ενδεικτικά, για τους βολβούς ανθοκομικών ειδών γενικά 
απαιτούνται τουλάχιστον 10 έτη για τη δημιουργία επαρκών ποσοτήτων πολλαπλασιαστικού 
υλικού ώστε να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή μιας ποικιλίας σε μόλις 1 εκτάριο. Δεδομένου 
ότι η αναπαραγωγή πραγματοποιείται στον αγρό, οι βελτιωτές θα πρέπει να προστατεύουν την 
ποικιλία πολύ πριν να φτάσει στην αγορά. Μετά την εισαγωγή στην αγορά, απαιτείται και πάλι 
πολύς χρόνος μέχρι την καθιέρωση των ποικιλιών, η οποία δεν είναι και βέβαιο ότι θα συμβεί. 
Στην περίπτωση φυτών με μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως τα σπαράγγια και τα ξυλώδη 
οπωροφόρα φυτά, οι καλλιεργητές ανανεώνουν τους αγρούς τους μόνο μία φορά ανά πολλά 
έτη και επιλέγουν ποικιλίες που έχουν αποδείξει την αξία τους στην καλλιέργεια υπό 
πραγματικές συνθήκες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον χρόνο που χρειάζεται μια ποικιλία 
για να φτάσει να έχει δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι η 
βασική περίοδος προστασίας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως όπως σε άλλες καλλιέργειες. 
Η ανάπτυξη μιας νέας ποικιλίας των προαναφερθέντων ειδών απαιτεί δεκαετίες σκληρής 
δουλειάς και απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος προστασίας για την ανάκτηση του υψηλού 
κόστους έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ανατροφοδότησης, 43 ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν τις 
απόψεις τους σχετικά με την πρόταση. Όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόταση 
και υπογράμμισαν την ανάγκη για επέκταση της προστασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη πιο ισχυρών ποικιλιών που θα ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καλλιεργητών και 
της κοινωνίας. 

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τη σημασία ενός λειτουργικού συστήματος δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών, το οποίο παρέχει κίνητρα για τη συνεχή ανάπτυξη περαιτέρω ποικιλιών, 
προς όφελος των βελτιωτών, των καλλιεργητών, των γεωργών, των καταναλωτών και της 
κοινωνίας γενικότερα. Δεδομένων των μελλοντικών προκλήσεων και των φιλόδοξων στόχων 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα υπάρξει πιεστική ανάγκη για πιο ισχυρές ποικιλίες 
με βελτιωμένη ανθεκτικότητα στις ασθένειες και απόδοση, που χρειάζονται λιγότερο νερό, 
φυτοφάρμακα και λιπάσματα, και οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις διαφορετικές 
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κλιματικές συνθήκες και συμβάλλουν στην πρόληψη των απωλειών στον αγρό και στην 
αλυσίδα.

Είναι σαφές ότι περαιτέρω ποικιλίες μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μόνον εάν η 
βελτίωση φυτών είναι βιώσιμη. Τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών με την κατάλληλη 
διάρκεια θα επιτρέψουν στους βελτιωτές να συνεχίσουν το ουσιαστικό έργο τους για μια 
βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και οπωροκηπευτικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων βελτιωτών, να δοθούν κίνητρα για καινοτομία 
και να διατηρηθεί επίσης η ανάπτυξη ποικιλιών για δευτερεύουσες καλλιέργειες. 

Η ισχύς του συστήματος δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών είναι ο ισορροπημένος τρόπος με 
τον οποίον, αφενός, διασφαλίζεται η προστασία του έργου των βελτιωτών και, αφετέρου, 
διασφαλίζεται —μέσω της εξαίρεσης του βελτιωτή— ότι άλλοι είναι ελεύθεροι να 
χρησιμοποιούν την προστατευόμενη ποικιλία για να δημιουργήσουν και να διαθέσουν στην 
αγορά μια άλλη νέα ποικιλία. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του το 2012, το 2015 και το 2019, εξέφρασε 
έντονα την αντίθεσή του στη δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 
επισήμανε επανειλημμένα το κοινοτικό σύστημα δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών ως το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης στον τομέα της βελτίωσης των 
φυτών, και είναι εξαιρετικά σημαντικό το σύστημα των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών 
να παραμείνει αποτελεσματικό και στο μέλλον.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Παράταση της διάρκειας ισχύος των κοινοτικών δικαιωμάτων επί 
φυτικών ποικιλιών για τα είδη του γένους Asparagus και τις 
ομάδες ειδών βολβωδών φυτών / ανθοκομικών ειδών, 
καρποφόρων θάμνων και ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών
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