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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0069/09
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lutz Goepel, Evelyne Gebhardt, Peter Liese, Elisabeth 
Jeggle, Albert Deß, Alyn Smith, Claude Turmes, Rebecca Harms, Bart Staes, Satu Hassi, Eva 
Lichtenberger, Daniel Cohn-Bendit, Sepp Kusstatscher, David Hammerstein, Gérard Onesta, Monica 
Frassoni, Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Agnes Schierhuber, Janusz Wojciechowski, Katerina 
Batzeli, Chris Davies, Milan Horáček, Joseph Daul, Luis Manuel Capoulas Santos, Hannes Swoboda, 
Kathalijne Maria Buitenweg, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Michl Ebner, Kartika Tamara 
Liotard, Erik Meijer, Ulrich Stockmann, Ralf Walter, Jo Leinen, Maria Berger, Christa Prets, Wolfgang 
Bulfon, Ulrike Rodust, Lily Jacobs, Jill Evans, Helga Trüpel, Gisela Kallenbach, Matthias Groote и 
Niels Busk
към Комисията

Относно: Практика на Европейската патентна служба по отношение на предоставянето на 
патенти за биологични по своята същност процеси за производство на растения и 
животни

През 2002 г. Европейската патентна служба (ЕПС) предостави патент на компанията "Plant 
Bioscience Ltd" от Обединеното кралство за метод за повишаване на определена съставка в 
растението броколи от зеленчуковия вид Brassica посредством конвенционални (с помощта на 
маркери) методи на отглеждане (патентен номер EP 1069819). Патентът включва методите на 
производство, както и семената от броколи и ядивните сортове броколи, получени посредством 
тези методи на производство. Патентът е оспорен и делото се разглежда от разширения 
апелативен състав на ЕПС.

Съобразно член 4 от Директива 98/44/ЕО1 относно правната закрила на биотехнологичните 
изобретения, биологични по своята същност процеси за производство на растения или животни 
не се считат за патентоспособни.

Създавайки прецедент, този патент би допринесъл за монополизацията на пазара на семена, 
като направи възможно фирмите с дейност в областта на растениевъдството да бъдат лишени 
от свободен достъп до семена съобразно Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила 
на Общността на сортовете растения2 и от свободата да използват общи методи на 
производство.

Как Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, разглежда предоставянето на този 
патент?

С какви възможности за оказване на въздействие върху този въпрос разполага Комисията?

Какви мерки ще предприеме Комисията?

Информирана ли е Комисията относно достигнатия етап в обсъжданията на разширения 
апелативен състав и как тя оценява положението?

Комисията получи въпрос с искане за писмен отговор във връзка със същия въпрос през април 
2008 г. (E-2147/08), на който тя отговори през септември 2008 г. Тъй като от една страна 
отговорът на въпроса не удовлетвори членовете на ЕП, а от друга страна - изглежда 
целесъобразно провеждането на дискусия относно последните развития в съответната 
процедура, този въпрос следва да се обсъди в рамките на пленарно заседание.
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1 ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13.
2 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.
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