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7.5.2012 B7-0228/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

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

v mene poslaneckého klubu PPE 

Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Martin Häusling, Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Patentovanie základných biologických procesov 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

J. keďže v oblasti biotechnológie by sa pri 

prijímaní rozhodnutí o patentovateľnosti 

malo zohľadňovať nielen znenie nárokov, 

ale aj technické informácie týkajúce sa 

daného vynálezu ako celku; 

J. keďže v oblasti biotechnológie by sa pri 

prijímaní rozhodnutí o patentovateľnosti 

malo zohľadňovať nielen znenie nárokov, 

ale aj technické informácie týkajúce sa 

daného vynálezu ako celku a Európsky 
patentový úrad a Európsky súdny dvor 
v niektorých svojich nedávnych 
rozhodnutiach túto zásadu celostného 
prístupu podľa obsahu uplatňovali1; 

 

Or. en 

                                                 
1 Veľký odvolací senát Európskeho patentového úradu, rozhodnutie z 25. novembra 2008, G 2/06, 
WARF a rozsudok ESD C-34/10 (Greenpeace/ Brüstle). 
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7.5.2012 B7-0228/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

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

v mene poslaneckého klubu PPE 

Evelyne Gebhardt 

v mene skupiny S&D 

Martin Häusling, Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0228/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Patentovanie základných biologických procesov 

Návrh uznesenia 

Odsek 5a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  5a. víta nedávne rozhodnutie Európskeho 
patentového úradu vo veci WARF1 a 
rozsudok Európskeho súdneho dvora v 
prípade Brüstle2, pretože primerane 
vykladajú smernicu 98/44 a sú dôležitými 
známkami tzv. celostného prístupu podľa 
obsahu; vyzýva Európsku komisiu, aby 
z týchto rozhodnutí vyvodila primerané 
závery aj v ostatných relevantných 
oblastiach politiky s cieľom zladiť 
politiku EÚ s týmito rozhodnutiami; 

 

;  

Or. en 

 

 

                                                 
1 Veľký odvolací senát Európskeho patentového úradu, rozhodnutie z 25. novembra 2008, G 2/06, 
WARF. 
2 Rozsudok ESD C-34/10. 
 


