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Въпрос с искане за устен отговор O-000102/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Martin Kastler, Herbert Reul, Peter Liese, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Tadeusz Zwiefka, Klaus-
Heiner Lehne
от името на групата PPE
Martin Häusling, José Bové, Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE
Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Evelyn Regner
от името на групата S&D

Относно: Патентоване на основни биологични процеси

Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на заявленията, подадени до Европейското 
патентно ведомство (ЕПВ) за получаване на патенти за растения, произведени чрез 
традиционни способи за отглеждане. През 2010 г. разширеният апелативен състав (РАС) на 
ЕПВ реши, че методите, използвани за традиционно отглеждане на растения, не са 
патентоспособни (решения G2/07 и G1/08). В тези решения се разглеждаха дела, свързани с 
патент за броколи (EP 1069819) и патент за домати (EP 1211926), като и двете растения бяха 
получени чрез традиционен способ на отглеждане. Претенциите за патент включваха както 
процеса на отглеждане, така и семената, растенията и годните за консумация части на 
растенията. В Решение G1/08, РАС постанови, че немикробиологичен процес за производство 
на растения, който съдържа или се състои от стъпките на полово кръстосване на целите 
геноми на растенията и впоследствие селекциониране на растенията, по принцип се изключва 
от обхвата на патентоспособността като „биологичен по своята същност“ по смисъла на член 
53, буква б) от Европейската патентна конвенция (ЕПК) и член 4, буква б) от Директива 
98/44/EО относно правната закрила на биотехнологичните изобретения.

Решението на РАС обаче не решава всички правни въпроси и стоящите зад тях проблеми, 
свързани с традиционното отглеждане. Например през май 2011 г. ЕПВ издаде допълнителен 
патент за пъпеши, получени чрез традиционно отглеждане (EP 1 962 578), в който продукти 
като растения и плодове се разглеждат като изобретения. Освен това, по дело за 
животновъдство (EP 1257168) ЕПВ потвърди патентоспособността на процеса за 
селекциониране чрез традиционно развъждане, както и на материала за разплод (като 
например сперматозоидни клетки).

Съгласна ли е Комисията, че: 

 процеси за селекциониране на материал за разплод и генетични ресурси (като например 
сперматозоидни клетки, яйцеклетки и растителен материал) не трябва бъдат патентовани, 
когато се използват при традиционно отглеждане?

 продукти, получени чрез традиционно отглеждане, следва да попадат в обхвата на 
изключването по член 4, буква б) от Директива 98/44/EО?

 процесите, използвани в традиционното отглеждане на растения, са биологични по своята 
същност процеси по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 98/44/EО и следователно 
са непатентоспособни съгласно разпоредбите на член 4, буква б) от същата директива и 
член 28 от изпълнителните правила на ЕПК?
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