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Pozměňovací návrh  3 

Tadeusz Zwiefka, Klaus-Heiner Lehne, Martin Kastler, Peter Liese 

za skupinu PPE 

Evelyne Gebhardt 

za skupinu S&D 

Martin Häusling, Margrete Auken 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Patentování „v podstatě biologických“ způsobů šlechtění rostlin 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že v oblasti 

biotechnologie by mělo být při přijímání 

rozhodnutí o patentovatelnosti 

zohledňováno nejen znění žádosti, ale také 

technické informace ohledně daného 

vynálezu jako celku; 

J. vzhledem k tomu, že v oblasti 

biotechnologie by mělo být při přijímání 

rozhodnutí o patentovatelnosti 

zohledňováno nejen znění žádosti, ale také 

technické informace ohledně daného 

vynálezu jako celku, a vzhledem k tomu, 

že tato zásada celostního přístupu byla již 

uplatněna v několika nedávných 

rozhodnutích Evropského patentového 

úřadu a Evropského soudního dvora
1
; 

 

Or. en 

                                                 
1 Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu, rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2008, 

G 2/06 („WARF“), a rozsudek ESD, věc C-34/10 (Brüstle proti Greenpeace). 
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Pozměňovací návrh  4 

Tadeusz Zwiefka, Klaus-Heiner Lehne, Martin Kastler, Peter Liese 
za skupinu PPE 

Evelyne Gebhardt 
za skupinu S&D 

Martin Häusling, Margrete Auken 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Patentování „v podstatě biologických“ způsobů šlechtění rostlin 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vítá nedávné rozhodnutí Evropského 

patentového úřadu ve věci WARF
1
 a 

rozsudek Evropského soudního dvora ve 

věci Brüstle
2
, neboť se zakládají na 

správném výkladu směrnice 98/44 a 

poskytují důležité informace k tzv. 

celostnímu přístupu; vyzývá Evropskou 

komisi, aby z těchto rozhodnutí vyvodila 

patřičné závěry také v ostatních 

příslušných politických oblastech, a 

uvedla tak politiku EU do souladu s 

těmito rozhodnutími; 

 

Or. en 

 

 

                                                 
1 Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu, rozhodnutí ze dne 25. listopadu 2008, 

G 2/06 („WARF“). 
2 Rozsudek ESD ve věci C-34/10. 

 


