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B8-1399/2015 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηα διπλώμαηα εσρεζιηετνίας και ηα 

δικαιώμαηα βεληιωηή θσηικής ποικιλίας 

(2015/2984(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 10εο Μαΐνπ 2012, ζρεηηθά κε ηελ θαηνρύξσζε ησλ 

θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ νδεγία 98/44/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 6εο Ινπιίνπ 1998, γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία ησλ βηνηερλνινγηθώλ 

εθεπξέζεσλ
2
, θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 4 απηήο, ην νπνίν νξίδεη όηη ηα πξντόληα πνπ 

πξνθύπηνπλ από θπξίσο βηνινγηθέο κεζόδνπο δελ θαηνρπξώλνληαη κε δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε Σύκβαζε γηα ην επξσπατθό δίπισκα επξεζηηερλίαο (ΣΕΔΕ), ηεο 5εο 

Οθησβξίνπ 1973, θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 53 ζηνηρείν β) απηήο,  

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ Πξνζθπγώλ ηνπ 

Επξσπατθνύ Γξαθείνπ Δηπισκάησλ Επξεζηηερλίαο (ΕΓΔΕ), ηεο 25εο Μαξηίνπ 2015, 

ζηηο ππνζέζεηο G2/12 (πνπ αθνξά ηηο ληνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά ηα κπξόθνια),  

– έρνληαο ππόςε ηνλ εθηειεζηηθό θαλνληζκό ηεο ΣΕΔΕ θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 26 

απηνύ, ην νπνίν νξίδεη όηη, γηα αηηήζεηο ρνξήγεζεο επξσπατθνύ δηπιώκαηνο 

επξεζηηερλίαο θαη γηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο πνπ αθνξνύλ βηνηερλνινγηθέο 

εθεπξέζεηο, ε νδεγία 98/44/ΕΚ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθό 

κέζν εξκελείαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε δηεζλή ζύκβαζε, ηεο 2αο Δεθεκβξίνπ 1961, γηα ηελ πξνζηαζία λέσλ 

θπηηθώλ πνηθηιηώλ, όπσο αλαζεσξήζεθε ζηε Γελεύε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1972, ζηηο 23 

Οθησβξίνπ 1978 θαη ζηηο 19 Μαξηίνπ 1991 (ζην εμήο «Σύκβαζε UPOV ηνπ 1991»), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 2100/94 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ινπιίνπ 

1994, γηα ηα θνηλνηηθά δηθαηώκαηα επί θπηηθώλ πνηθηιηώλ
3
 (ζην εμήο «θαλνληζκόο (ΕΚ) 

αξηζ. 2100/94 ηνπ Σπκβνπιίνπ»), θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 15, ζηνηρεία γ) θαη δ) απηνύ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπκθσλία ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα Εληαίν Δηθαζηήξην Δηπισκάησλ 

Επξεζηηερλίαο, ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2013,
4
 (ζην εμήο «Σπκθσλία ΕΔΔΕ») θαη 

εηδηθόηεξα ην άξζξν 27 ζηνηρείν γ) απηήο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζπκθσλία γηα ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ εκπνξεπκάησλ παξαπνίεζεο 

(TRIPS), θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 απηήο, ε νπνία δειώλεη όηη ηα 

                                                 
1
 ΕΕ C 261 Ε ηεο 10.9.2013, ζ. 31. 

2
 ΕΕ L 213 ηεο 30.7.1998, ζ. 13. 

3
 ΕΕ L 227 ηεο 1.9.1994, ζ. 1. 

4
 ΕΕ C 175 ηεο 20.6.2013, ζ. 1. 
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κέιε δύλαληαη λα εμαηξνύλ ηηο  θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο από ηε δπλαηόηεηα 

θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο, 

 

– έρνληαο ππόςε ηελ εξώηεζε πξνο ηελ Επηηξνπή, ζρεηηθά κε ηα δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ βειηησηώλ θπηηθώλ πνηθηιηώλ (O-000146/2015 – 

B7-1112/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνύ, 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πξόζβαζε ζην βηνινγηθό θπηηθό πιηθό 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσξηζκάησλ ησλ θπηώλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πνηθηιηώλ κε ζηόρν ηελ εγγύεζε 

ηεο παγθόζκηαο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 

ηελ απνηξνπή ησλ κνλνπσιίσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο βειηίσζεο θπηηθώλ 

πνηθηιηώλ, παξέρνληαο, παξάιιεια, πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο ΜΜΕ· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ζεκαληηθά 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνύλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θπηηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθόηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από 

ζπκβαηηθή βειηίσζε ή γηα γελεηηθό πιηθό πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ζπκβαηηθή 

βειηίσζε είλαη δπλαηόλ λα ππνλνκεύζνπλ ηελ εμαίξεζε πνπ ζεζπίδνπλ ην άξζξν 4 ηεο 

νδεγίαο 98/44/ΕΚ θαη ην άξζξν 53 ζηνηρείν β) ηεο ζύκβαζεο γηα ην επξσπατθό 

δίπισκα επξεζηηερλίαο· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα πξντόληα πνπ ιακβάλνληαη από θαη’ νπζία βηνινγηθέο 

δηεξγαζίεο, όπσο θπηά, ζπόξνη, εγγελή ραξαθηεξηζηηθά θαη γνλίδηα, ζα πξέπεη λα 

εμαηξνύληαη από ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο·  

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε βειηίσζε θπηηθώλ πνηθηιηώλ είλαη κηα θαηλνηόκα δηαδηθαζία 

ηελ νπνία αζθνύλ νη γεσξγνί θαη νη γεσξγηθέο θνηλόηεηεο από ηελ εκθάληζε ηεο 

γεσξγίαο θαη όηη νη πνηθηιίεο θαη νη κέζνδνη  βειηίσζεο πνπ δελ πξνζηαηεύνληαη από 

δίπισκα επξεζηηερλίαο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νδεγία 98/44/ΕΚ λνκνζεηεί γηα ηηο  βηνηερλνινγηθέο 

εθεπξέζεηο, εηδηθόηεξα ηε γελεηηθή κεραληθή, αιιά όηη —όπσο επηζεκαίλεηαη ζηηο 

αηηηνινγηθέο ζθέςεηο 52 θαη 53 απηήο— δελ ήηαλ πξόζεζε ηνπ λνκνζέηε λα επηηξέςεη 

ηελ θαηνρύξσζε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο πξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ από θαη’ νπζία 

βηνινγηθέο δηεξγαζίεο εληόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα πνιιέο αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ πξντόληα ηα νπνία 

πξνθύπηνπλ από θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο εθθξεκεί επί ηνπ παξόληνο ε ιήςε 

απόθαζεο από ην Επξσπατθό Γξαθείν Δηπισκάησλ Επξεζηηερλίαο θαη όηη, σο εθ 

ηνύηνπ, ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα απνζαθεληζηεί ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ε 

εξκελεία ηεο νδεγίαο 98/44/ΕΚ, ηδίσο δε ηνπ άξζξνπ 4 απηήο· 
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H. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε  νδεγία 98/44/ΕΚ αλαγλσξίδεη εκκέζσο ηελ ειεπζεξία 

ρξήζεο πιηθνύ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο γηα πεηξακαηηθνύο 

ζθνπνύο, όπσο πξνθύπηεη από ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) θαη ην άξζξν 13 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β)·  

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εμαίξεζε γηα ηνπο βειηησηέο θπηηθώλ πνηθηιηώλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 27 ζηνηρείν γ) ηεο ζπκθσλίαο ΕΔΔΕ ζα ηζρύεη κόλν γηα 

δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα εληαίνπ 

δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο θαη δελ ζα ηζρύεη απηόκαηα γηα ηα εζληθά δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο εληόο ηεο ΕΕ, γεγνλόο πνπ ζα θαηαιήμεη ζε κηα κε ελαξκνληζκέλε 

θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα βειηίσζεο κε πιηθό πνπ πξνέξρεηαη από θαη’ 

νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ην νπνίν εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ελόο 

δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο·  

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζεκειηώδεο αξρή ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ επί 

θπηηθώλ πνηθηιηώλ πνπ βαζίδεηαη ζηε Σύκβαζε UPOV ηνπ 1991 θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ΕΕ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 2100/94 ηνπ Σπκβνπιίνπ είλαη ην 

γεγνλόο όηη ν θάηνρνο ηνπ δηθαηώκαηνο κηαο θπηηθήο πνηθηιίαο δελ κπνξεί λα 

παξεκπνδίδεη άιινπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πξνζηαηεπόκελε πνηθηιία γηα πεξαηηέξσ 

δξαζηεξηόηεηεο βειηίσζεο· 

1. εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ ζρεηηθά κε ην όηη ε πξόζθαηε απόθαζε ηνπ 

δηεπξπκέλνπ Σπκβνπιίνπ Πξνζθπγώλ ηνπ ΕΓΔΕ γηα ηηο ππνζέζεηο G2/12 (πνπ αθνξά 

ηηο ληνκάηεο) θαη G2/13 (πνπ αθνξά ηα κπξόθνια) ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηε 

ρνξήγεζε πεξηζζόηεξσλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο από ην ΕΓΔΕ όζνλ αθνξά θπζηθά 

γλσξίζκαηα πνπ εηζάγνληαη ζε λέεο πνηθηιίεο κέζσ θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ 

όπσο είλαη ε δηαζηαύξσζε θαη ε επηινγή· 

2. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα απνζαθελίζεη επεηγόλησο ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ 

εξκελεία ηεο νδεγίαο 98/44/ΕΚ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ άξζξνπ 12 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) θαη ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) απηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε λνκηθή ζαθήλεηα όζνλ αθνξά ηελ απαγόξεπζε ηεο 

δπλαηόηεηαο θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο πξντόλησλ  πνπ πξνέξρνληαη από 

θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, θαη λα δηεπθξηληζηεί όηη επηηξέπεηαη ε βειηίσζε κε 

βηνινγηθό πιηθό ην νπνίν εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο·  

3. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα αλαθνηλώζεη ζην ΕΓΔΕ ηελ επηθείκελε απνζαθήληζε όζνλ 

αθνξά ηε δπλαηόηεηα θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο πξντόλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη από θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθό κέζν εξκελείαο· 

4. δεηεί από ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε Έλσζε ζα 

πξνζηαηεύζεη ηελ εγγπεκέλε πξόζβαζε θαη δπλαηόηεηα ρξήζεο πιηθνύ πνπ 

πξνέξρνληαη από θαη’ νπζία βηνινγηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε θπηηθώλ πνηθηιηώλ, 

πξνθεηκέλνπ —θαηά πεξίπησζε— λα κελ παξεκβαίλεη ζε πξαθηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ εμαίξεζε ησλ βειηησηώλ· 

5. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηξίηεο ρώξεο όηαλ 

δηαπξαγκαηεύεηαη εκπνξηθέο θαη ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο, κε ζηόρν ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εμαίξεζεο ησλ θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ από ηε δπλαηόηεηα 
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θαηνρύξσζεο κε δίπισκα επξεζηηερλίαο·  

6. δεηεί  από ηελ Επηηξνπή λα δηαβηβάζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηηο  

επηπηώζεηο ηνπ δηθαίνπ επξεζηηερλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο 

κεραληθήο, όπσο πξνβιέπεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ζηνηρείν γ) ηεο νδεγίαο 

98/44/ΕΚ θαη όπσο δεηεί ην Κνηλνβνύιην ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10 Μαΐνπ 2012 ζρεηηθά 

κε ηελ θαηνρύξσζε ησλ θαη’ νπζία βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην Σπκβνύιην, ζηελ 

Επηηξνπή θαη ζην Επξσπατθό Γξαθείν Δηπισκάησλ Επξεζηηερλίαο. 


