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Poprawka  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  -1. zwraca uwagę, że obawy wyrażone w 

rezolucji z dnia 10 maja 2012 r., w której 

Parlament podtrzymał prawo hodowców 

do wykorzystania i hodowli materiału 

genetycznego oraz bronił kompleksowego 

wyłączenia w odniesieniu do odmian 

roślin, wciąż nie zostały rozwiane; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, 

że niedawna decyzja Rozszerzonej Komisji 

Odwoławczej Europejskiego Urzędu 

Patentowego w sprawach G2/12 

(dotyczącej pomidorów) i G2/13 

(dotyczącej brokułów) może doprowadzić 

do wzrostu liczby patentów udzielanych 

przez Europejski Urząd Patentowy w 

odniesieniu do naturalnych cech 

wprowadzanych do nowych odmian z 

wykorzystaniem procesów o charakterze 

czysto biologicznym, takich jak 

krzyżowanie i selekcja; 

1. wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, 

że niedawna decyzja Rozszerzonej Komisji 

Odwoławczej Europejskiego Urzędu 

Patentowego w sprawach G2/12 

(dotyczącej pomidorów) i G2/13 

(dotyczącej brokułów) może doprowadzić 

do wzrostu liczby patentów udzielanych 

przez Europejski Urząd Patentowy w 

odniesieniu do naturalnych cech obecnych 

w nowych odmianach dzięki procesom o 

charakterze czysto biologicznym, takim jak 

krzyżowanie i selekcja, lub cech roślin 

wprowadzanych do nowych odmian z 

wykorzystaniem takich procesów; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Komisję, by w trybie pilnym 

wyjaśniła zakres i interpretację dyrektywy 

98/44/WE, w szczególności jej art. 4, art. 

12 ust. 3 lit. b) i art. 13 ust. 3 lit. b), w celu 

zapewnienia jasności prawa, jeśli chodzi o 

zakaz udzielania patentów na produkty 

uzyskane w procesach o charakterze czysto 

biologicznym, oraz w celu wyjaśnienia, że 

dozwolona jest hodowla z wykorzystaniem 

materiału biologicznego objętego zakresem 

patentu; 

2. wzywa Komisję, by w trybie pilnym 

wyjaśniła zakres i interpretację dyrektywy 

98/44/WE, w szczególności jej art. 4, art. 

12 ust. 3 lit. b) i art. 13 ust. 3 lit. b), w celu 

zapewnienia jasności prawa, jeśli chodzi o 

zakaz udzielania patentów na produkty 

uzyskane w procesach o charakterze czysto 

biologicznym, a także na te procesy, oraz 

w celu wyjaśnienia, że dozwolona jest 

hodowla z wykorzystaniem materiału 

biologicznego objętego zakresem patentu; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję do powiadomienia 

Europejskiego Urzędu Patentowego o 

przyszłym wyjaśnieniu możliwości 

udzielania patentów na produkty uzyskane 

w procesach o charakterze czysto 

biologicznym, by wyjaśnienie to można 

było stosować jako uzupełniający środek 

interpretacji; 

3. wzywa Komisję do powiadomienia 

Europejskiego Urzędu Patentowego o 

przyszłym wyjaśnieniu możliwości 

udzielania patentów na cechy roślin i 

produkty, które są lub mogą być 

uzyskiwane w procesach o charakterze 

czysto biologicznym, by wyjaśnienie to 

można było stosować jako uzupełniający 

środek interpretacji; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do zapewnienia w Unii ochrony 

gwarantowanego dostępu do materiału 

uzyskanego w procesach o charakterze 

czysto biologicznym i wykorzystywania 

tego materiału w hodowli roślin, by – w 

stosownych przypadkach – nie dochodziło 

do kolizji z praktyką gwarantowania 

wyłączenia w odniesieniu do odmian 

roślin; 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do zapewnienia w Unii ochrony 

gwarantowanego dostępu do materiału 

uzyskanego w procesach o charakterze 

czysto biologicznym i wykorzystywania 

tego materiału w hodowli roślin, by – w 

stosownych przypadkach – nie dochodziło 

do kolizji z praktyką gwarantowania 

kompleksowego wyłączenia w odniesieniu 

do odmian roślin; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

w imieniu grupy EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patenty i prawa do ochrony odmian roślin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. apeluje do Komisji, by w kontekście 

wielostronnych rozmów na temat 

ujednolicenia prawa patentowego dążyła 

do wyłączenia możliwości udzielania 

patentów na procesy o charakterze czysto 

biologicznym; 

5. apeluje do Komisji, by w kontekście 

wielostronnych rozmów na temat 

ujednolicenia prawa patentowego dążyła 

do wyłączenia możliwości udzielania 

patentów na procesy o charakterze czysto 

biologicznym oraz na uzyskane w tych 

procesach produkty; 

Or. en 

 

 


