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Въпрос с искане за устен отговор O-000254/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Martin Häusling, José Bové, Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Относно: Патенти за растения и животни, които са произведени чрез традиционни способи 
за отглеждане

Няколко доклада свидетелстват, че в Европа се наблюдава тенденция за увеличаване броя на 
заявленията, подадени до Европейско патентно ведомство за получаване на патент за 
растения, произведени чрез традиционни способи.

През 2010 г. разширеният апелативен състав на Европейско патентно ведомство реши въз 
основа на предишни дела, че методите, използвани за традиционно отглеждане на растения, 
не могат да се патентоват (G2/07 и G1/08).  В решението се разглеждаха дела, свързани с 
патент за броколи (EP1069819) и домати (EP1211926), и двете растения отгледани по 
традиционен начин. Претенциите за патент включваха както процеса на отглеждане, така и 
семената, растенията и годните за консумация части на растенията. По делото G1/08 
Европейското патентно ведомство реши, че процесът на отглеждане трябва да бъде 
разглеждан като „основно биологически“, и следователно не може да бъде патентован поради 
член 53б от Европейска патентна конвенция и член 4, буква б) от Директива на ЕС 98/44/ЕО, 
които изключват патентоване на „биологични по своята същност процеси за производство на 
растения или животни“.

Това решение обаче не решава правните въпроси и основните проблеми, свързани с 
традиционното отглеждане. Например през май 2011 г. Европейското патентно ведомство 
предостави допълнителен патент за пъпеши, произведени чрез традиционно отглеждане (EP 1 
962 578). Продукти като растения и плодове бяха разглеждани като изобретение. Това 
тълкуване на европейското патентно право означава, че традиционното („основно 
биологическо“) отглеждане подлежи на патентоване, дори ако самият процес на отглеждане се 
изключва.  Призоваваме Комисията да изпрати твърдо послание, че растения и животни, 
произведени чрез традиционни способи, не могат да бъдат патентовани в Европа.

Съгласна ли е Комисията с констатацията, че настоящата практика на Европейското патентно 
ведомство противоречи на смисъла на член 4, буква б) от Директива на ЕС 98/44/EО?

Ако е съгласна, какви действия и мерки във връзка с това ще предприеме Комисията, 
базирайки се на Директива на ЕС 98/44/EО, за да спре Европейското патентно ведомство от 
предоставяне на такива патенти?

В случай че не е съгласна, планира ли Комисията някаква инициатива, за да въведе 
необходимата яснота в европейското патентно право, за да гарантира, че не се предоставят 
патенти за растения и животни, произведени чрез традиционни способи?
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