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Amendamentul  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul -1 (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  -1. observă că îngrijorările exprimate de 

Parlament în Rezoluția sa din 10 mai 

2012, în care acesta susținea dreptul 

agricultorilor de a utiliza și a ameliora 

materialul genetic și pleda pentru o 

scutire cuprinzătoare a amelioratorilor, 

nu au fost încă abordate; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că recenta decizie a Marii Camere de 

Apel a OEB în cauzele G2/12 (roșii) și 

G2/13 (broccoli) ar putea conduce la 

acordarea mai multor brevete de către OEB 

pentru trăsăturile naturale introduse în 

cazul soiurilor noi prin intermediul unor 

procedee esențialmente biologice, cum ar fi 

încrucișarea și selecția; 

1. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că recenta decizie a Marii Camere de 

Apel a OEB în cauzele G2/12 (roșii) și 

G2/13 (broccoli) ar putea conduce la 

acordarea mai multor brevete de către OEB 

pentru trăsăturile naturale prezente sau 

caracteristicile vegetale introduse în cazul 

soiurilor noi prin intermediul unor 

procedee esențialmente biologice, cum ar fi 

încrucișarea și selecția; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. invită Comisia să clarifice de urgență 

domeniul de aplicare și interpretarea 

Directivei 98/44/CE, în special articolul 4, 

articolul 12 alineatul (3) litera (b) și 

articolul 13 alineatul (3) litera (b), în 

vederea asigurării clarității juridice în ceea 

ce privește interzicerea posibilității de a 

breveta produsele obținute prin procedee 

esențialmente biologice și să clarifice 

faptul că ameliorarea cu material biologic 

care intră în domeniul de aplicare al unui 

brevet este permisă; 

2. invită Comisia să clarifice de urgență 

domeniul de aplicare și interpretarea 

Directivei 98/44/CE, în special articolul 4, 

articolul 12 alineatul (3) litera (b) și 

articolul 13 alineatul (3) litera (b), în 

vederea asigurării clarității juridice în ceea 

ce privește interzicerea posibilității de a 

breveta produsele obținute prin procedee 

esențialmente biologice, precum și 

procedeele respective și să clarifice faptul 

că ameliorarea cu material biologic care 

intră în domeniul de aplicare al unui brevet 

este permisă; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. invită Comisia să comunice OEB 

viitoarea sa clarificare în ceea ce privește 

posibilitatea de a breveta produsele 

obținute prin procedee esențialmente 

biologice, astfel încât clarificarea 

respectivă să poată fi utilizată ca mijloc 

suplimentar de interpretare; 

3. invită Comisia să comunice OEB 

viitoarea sa clarificare în ceea ce privește 

posibilitatea de a breveta caracteristicile 

vegetale și produsele care sunt sau ar 

putea fi obținute prin procedee 

esențialmente biologice, astfel încât 

clarificarea respectivă să poată fi utilizată 

ca mijloc suplimentar de interpretare; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia și statele membre să se 

asigure că Uniunea va proteja accesul 

garantat la materialul obținut prin procedee 

esențialmente biologice și utilizarea 

acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel 

încât – acolo unde este cazul – să nu fie 

afectate practicile care garantează scutirea 

amelioratorilor; 

4. invită Comisia și statele membre să se 

asigure că Uniunea va proteja accesul 

garantat la materialul obținut prin procedee 

esențialmente biologice și utilizarea 

acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel 

încât – acolo unde este cazul – să nu fie 

afectate practicile care garantează o scutire 

cuprinzătoare a amelioratorilor; 

 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

în numele Grupului Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

în numele Grupului GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

în numele Grupului EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Brevetele și drepturile amelioratorilor de plante 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia să urmărească excluderea 

de la brevetare a procedeelor esențialmente 

biologice în contextul discuțiilor 

multilaterale privind armonizarea 

legislației în materie de brevete; 

5. invită Comisia să urmărească excluderea 

de la brevetare a procedeelor esențialmente 

biologice și a produselor obținute prin 

intermediul acestora în contextul 

discuțiilor multilaterale privind 

armonizarea legislației în materie de 

brevete; 

Or. en 

 

 


