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 Stimaţi membri,

Astăzi, Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluţie (non-legislativă !), adică o 
declaraţie politică adresată în principal Comisiei Europene, Oficiului European de Brevete 
şi publicului larg, în care afirmă avizul său că procesele biologice esenţiale (de exemplu, cum 
ar fi procesele de hibridare şi de selecţie), ar trebui să fie excluse de la brevetare în  
conformitate cu legislaţia UE.
Parlamentul European, de asemenea, confirmă şi salută deciziile respective luate de Oficiul 
European de Brevete de invenţie(EPO).
Această parte a Rezoluţiei este astfel identică cu poziţia ESA  privind Protecţia Intelectuală (IP).
În plus, şi cel mai important, Parlamentul European afirmă, de asemenea, poziţia sa că 
această excludere de la brevetare se aplică, de asemenea, produselor derivate din astfel de  
procese, în esenţă biologice. De asemenea, această parte din poziţia PE, prin urmare, este acum 
pe deplin în conformitate cu poziţia ESA privind  IP.
Rezoluţia, ataşată (esa_12.0301) a fost adoptată cu o foarte largă majoritate de 356 voturi, o 
majoritate absolută a membrilor!  Aceasta trimite un semnal politic foarte puternic pentru 
Comisia Europeană, pentru EPO, dar nu în ultimul rând statelor membre, având în vedere că încă 
sunt în curs discuţii privind viitorul sistem European de Brevete de invenţie.
Ataşat veţi găsi, de asemenea, amendamentele care au fost adoptate la rezoluţie (esa_12.0302), 
precum şi două amendamente, care ar fi slăbit textul care a fost respins (esa_12.0303).
ESA va încerca acum să profite de acest succes prin apel la statele membre şi Parlamentul 
European să pună în aplicare, practic, această declaraţie politică prin adăugarea unei scutiri 
limitate a amelioratorilor ( breeders exemption) la prevederile sistemului European de Brevete de 
invenţie.
Aici, este de remarcat faptul că Parlamentul European nu numai abordează în mod special numai 
Comisia şi statele membre, cu solicitarea că o scutire a amelioratorilor ar trebui să existe în 
cadrul dreptului de brevet de invenţie în întreaga Uniune Europeană (care ar putea fi interpretată 
ca o referire la măsuri naţionale, cum ar fi în Franţa şi Germania), dar şi "invită Comisia şi  
statele membre să se asigure că UE va continua să aplice o scutire a amelioratorului  
cuprinzătoare în dreptul său de  brevet de invenţie pentru ameliorarea plantelor şi animalelor". 
Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare, de asemenea, ca o referinţă clară la sistemul 
European de Brevete de invenţie.
Mai multe informaţii specifice vor fi puse la dispoziţia organismelor în cauză în timp util.

Cu cordialitate, 
Garlich von Essen  
Secretarul General al ESA


