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Amendement  3 

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

namens de PPE-Fractie 

Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Martin Häusling, Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Octrooiering van essentiële biologische processen 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat bij besluiten over 

octrooiverlening op het vlak van de 

biotechnologie niet alleen rekening moet 

worden gehouden met de formulering van 

de claims, maar ook met de technische 

informatie van de uitvinding als geheel; 

J. overwegende dat bij besluiten over 

octrooiverlening op het vlak van de 

biotechnologie niet alleen rekening moet 

worden gehouden met de formulering van 

de claims, maar ook met de technische 

informatie van de uitvinding als geheel, en 

overwegende dat dit uitgangspunt van een 

op de inhoud als geheel gestoelde 

benadering ook in een aantal recente 

uitspraken door het Europees 

Octrooibureau en het Hof van Justitie is 

gehanteerd
1
; 

 

Or. en 

                                                 
1
 Grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau, beslissing van 25 november 2008, G 2/06 

("WARF") en arrest HvJEU in zaak C-34/10 (Greenpeace tegen Brüstle). 
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Amendement  4 

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

namens de PPE-Fractie 

Evelyne Gebhardt 

namens de S&D-Fractie 

Martin Häusling, Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Octrooiering van essentiële biologische processen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is verheugd over de recente 

beslissing van het Europees 

Octrooibureau in de zaak-WARF
1
 en over 

het arrest van het Hof van Jusitite van de 

EU in de zaak-Brüstle
2
, omdat deze een 

juiste intepretatie aan Richtlijn 98/44 

geven en een belangrijke leidraad bieden 

voor de op de inhoud als geheel gestoelde 

benadering (whole content approach); 

verzoekt de Commissie op grond van deze 

uitspraken ook voor andere ter zake 

doende beleidsterreinen de juiste 

gevolgtrekkingen te maken teneinde het 

EU-beleid daarop af te stemmen; 

 

Or. en 

 

 

                                                 
1
 Grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau, beslissing van 25 november 2008, G 2/06 

("WARF"). 
2 Arrest C-34/10 HvJEU. 


