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Forslag til beslutning 

Punkt J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at der inden for 

bioteknologi ved afgørelsen om 

patenterbarhed ikke kun bør tages hensyn 

til ordlyden af kravene, men til den 

tekniske viden vedrørende opfindelsen som 

helhed; 

J. der henviser til, at der inden for 

bioteknologi ved afgørelsen om 

patenterbarhed ikke kun bør tages hensyn 

til ordlyden af kravene, men til den 

tekniske viden vedrørende opfindelsen som 

helhed, og at Den Europæiske 

Patentmyndighed og EU-Domstolen har 

anvendt dette princip om hele indholdet i 

nogle af deres nylige afgørelser1; 

 __________________ 

 
1 Den Europæiske Patentmyndigheds 

udvidede appelkammers afgørelse af 25. 

november 2008, G 2/06 ("WARF"), og EU-

Domstolens dom i sag C-34/10 (Greenpeace 

mod Brüstle). 

Or. en 
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Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  5a. glæder sig over de nylige afgørelser 

fra Den Europæiske Patentmyndighed i 

WARF-sagen1 og fra EU-Domstolen i 

Brüstle-sagen
2
, da de giver en korrekt 

fortolkning af direktiv 98/44 og vigtige 

fingerpeg om det såkaldte princip om hele 

indholdet; opfordrer Kommissionen til 

også at drage de nødvendige konsekvenser 

af disse afgørelser på andre relevante 

politikområder for at bringe EU’s politik i 

overensstemmelse med afgørelserne; 

 ______________ 

 
1 Den Europæiske Patentmyndigheds 

udvidede appelkammers afgørelse af 25. 

november 2008, G 2/06 ("WARF"). 

 
2 EU-Domstolens dom i sag C-34/10. 

Or. en 

 

 


