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1 Inledning 

”Nej till patent på livet” 1 

 

Det här iögonenfallande citatet från intresseorganisationen Skiftet har florerat på Internet en 

tid och rör två nyligen meddelade patent på modifierade broccoli- och tomatplantor.2  

     Det har länge varit möjligt att genom genmodifikation eller växtförädling uppnå 

ensamrätt till en planta eller växt. Det som upprör eller förbryllar med dessa patent från 

Europeiska patentverket (EPO) är faktumet att både broccoli- och tomatplantan främst tagits 

fram genom ett huvudsakligen biologiskt förfarande, det vill säga genom konventionell 

växtförädling. Huvudregeln är att uppfinningar som har uppkommit genom ett så kallat 

”väsentligt biologiskt förfarande” inte är patenterbara.3 Här menas växter som till sin helhet 

består av naturliga företeelser såsom korsning och/eller urval.4 Ensamrätt till växter kan ges 

antingen genom patent eller genom så kallad ”växtförädlarrätt”, ett sui generis- system för 

växtförädling. För att uppnå patentkriterierna om nyhet, uppfinningshöjd och industriell 

tillämpning måste växten ha tagits fram genom genmodifikation för att anses hänföra sig till 

det tekniska, patenterbara området. Växter som tagits fram genom naturliga företeelser kan 

istället omfattas av växtförädlarrättsskydd under förutsättning att växten är att anse som 

”växtsort”. Detta bedöms utifrån specifika kriterier som skiljer sig från dem som genererar 

patent; regelverken tar således hänsyn till olika delar av växtförädlingen.  

     Patentundantaget om väsentligen biologiska förfarande existerar inte bara inom EU utan 

även i internationella instrument som Avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter (TRIPs-avtalet) och i Europeiska Patentkonventionen (EPC).5 Undantaget 

grundar sig på tanken om att det endast är tekniska lösningar på problem som ska förläna 

patent, inte traditionell växtförädling som klassiskt sett inte inbegriper någon teknisk 

dimension. Funktionaliteten med undantaget har tidigare också varit att det utesluter dubbelt 

skydd för samma växtinnovation. Förut var en sökande förhindrad från att få både patent 

och växtförädlarrätt för samma växt vilket senare har reviderats.6 

                                                 
1 Rubrik till Skiftets digitala namninsamling, https://kampanj.skiftet.org/page/s/nej-till-patent-pa-livet  
2 Skiftets digitala namninsamling, https://kampanj.skiftet.org/page/s/nej-till-patent-pa-livet. Organisationen 
åsyftar EPO-målen G 2/12 och G 2/13. 
3 Art 27(3) TRIPs-avtalet, art 4.1(b) bioteknikdirektivet, art 53(b) EPC.  
4 Art 2.2 och skäl 33 i bioteknikdirektivet om vad som utgör väsentligen biologiskt förfarande. 
5 Art 27.3(b) i TRIPs- avtalet och art 53(b) i EPC. 
6 I och med reformen av UPOV-konventionen 1991 togs ”dual protection-förbudet” bort. 



7 

 

EPO har genom praxis nu gjort en -delvis- ny tolkning av patentförbudet vilket har fått 

många att reagera.7 Målen har resulterat i att fler innovatörer nu har möjlighet att ansöka om 

patent på grödor som tagits fram genom ett väsentligen biologiskt förfarande. Detta på grund 

av att så kallade ”product-by-process-krav” numera uttryckligen får användas, trots förbud mot 

förfarandekrav.  

     Med anledning av patenten har Europaparlamentet utfärdat två resolutioner8 med 

uppmaning till EU-kommissionen att förtydliga art 4 i rådets direktiv 98/44/EC om rättsligt 

skydd för biotekniska uppfinningar (bioteknikdirektivet), som berör patentundantaget för 

väsentligen biologiskt förfarande. I resolutionerna uttrycker parlamentet en oro över de 

meddelade patenten som de menar har tolkats för generöst till förmån för patentinnehavarna. 

Europaparlamentet vill med resolutionerna understryka förbudet och hindra fortsatta 

medgivanden till patent på konventionellt förädlade grödor som EPO givit upphov till.9          

     Immaterialrättsligt skydd är nödvändigt för viljan och förmågan hos klassiska 

växtförädlare och innovatörer att vidareutveckla grödor. Det kostar mycket att ta fram nya 

växter och det är väldigt lätt att reproducera dem när de väl är framtagna varför 

immaterialrättsligt skydd är essentiellt för att undgå otillåtet användande.10 Växtförädling 

fyller en viktig funktion genom att den gör det möjligt att förhöja näringsvärden i grödor 

samt öka deras motståndskraft för sjukdomar, torka och dåliga jordförhållanden.11 Det finns 

därför ett samhällsviktigt intresse i att erbjuda ensamrätt till produkterna. Utsikten att få 

ensamrätt till en innovation stimulerar nytänkande och vetenskaplig utveckling som gagnar 

samhället i stort, så långt allt väl. Varför EU tillsammans med organisationer som Skiftet och 

”No patents on seeds” reagerar kraftigt mot de meddelade patenten är flerbottnat. 

Europaparlamentet framhäver jordbrukarnas rättigheter som det mest problematiska med 

att meddela patent för konventionellt förädlade växter. Medan regelverken inom 

växtförädlarrätten innehåller undantag och privilegier för jordbrukare erbjuder de flesta 

rättsakter inom patenträtten inte detsamma. Det är A och O för växtförädlare att få tillgång 

till biologiskt växtmaterial för att kunna vidareutveckla växtsorter och på så sätt säkerställa 

livsmedelsförsörjningen i världen.12  Detta försvåras genom rigida ensamrätter som kan leda 

                                                 
7 Såsom organisationen Skiftet, ”No patents on seeds”, Europaparlamentet och miljö- samt 
jordbruksorganisationer. 
8 Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt, 
2012/2623 (RSP) samt Europaparlamentets resolution av 17 december 2012 om patent och växtförädlares 
rättigheter, 2015/2981(RSP). 
9 2015/2981(RSP) skäl A. 
10 Helfer, Laurence R., Austin, Graeme W., Human Rights and Intellectual Property s. 379. 
11 Helfer, Austin s. 380. 
12 2015/2981(RSP) skäl. A. 



8 

 

till monopolisering och en minskad biologisk mångfald. Samtidigt är det viktigt att erbjuda 

ett starkt immaterialrättsligt skydd för att stimulera innovationen i samhället i syfte att öka 

den biologiska mångfalden. Liksom andra immaterialrättsliga områden ligger nyckeln i att 

finna en balans mellan immaterialrättslig äganderätt och motstående rättigheter.       

1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar utvecklingen som har skett vad gäller tolkningen av patentundantaget 

för ”väsentligen biologiskt förfarande” av EPO:s besvärskamrar och vilka konsekvenser det 

innebär på EU-nivå. En analys av begreppet görs enligt internationell rätt (med regionalt 

fokus på Europa), EU-rätt och övriga relevanta överenskommelser. Detta för att utreda om 

EPO:s stora besvärskammare har tolkat undantaget i enlighet med de bakomliggande syftena 

till patentundantaget, såsom det är utformat i olika regelverk (framförallt bioteknikdirektivet 

och EPC) eller om besvärskammaren har gått emot lagstiftarens intentioner. Dessutom har 

uppsatsen inte kunnat undgå en utredning av förhållandet mellan växtförädlarrätten och 

patenträtten avseende biotekniska uppfinningar, vilka är nära sammanlänkade i fråga om 

effekt och skyddsintressen. Vad blir konsekvensen av EPO:s meddelade patent? Har 

balansen mellan rättsområdena rubbats eller finns det ett fullgott skydd för jordbrukare 

genom EU-rättens bioteknikdirektiv?  

     EPO:s stora besvärskammare har behandlat patentundantaget vid två tillfällen i 

tvillingmålen G 2/07 (broccoli), G 2/08 (tomat), hädanefter Broccoli I och Tomat I samt i 

G 2/13 (broccoli) och G 2/12 (tomat), hädanefter Broccoli II respektive Tomat II. Genom 

en analys av patentsystemets och växtförädlarrättens uppbyggnad i relation till de olika 

instrument och rättsfall som finns inom växtskyddsområdet ämnar uppsatsen utreda om 

patentsystemet undergräver växtförädlarrätten. Infallsvinkeln som har valts utgår från 

Europaparlamentets resolutioner med de däri uppräknade orosmomenten kopplade till 

EPO: s bedömning i broccoli- och tomatmålen. Resolutionerna betonar: 

i) Genom att meddela patent på produkter som uppkommit genom ett ”väsentligen 

biologiskt förfarande” kan patentundantaget urholkas. Sådana produkter bör inte 

vara patenterbara.13  

Växtförädlarkonsten som sådan har använts av bönder så länge jordbruket har existerat och 

Europaparlamentet använder detta som ett argument för att växtsorter, tillika nya metoder 

för att förädla växter ska förbli opatenterade i syfte att behålla den genetiska mångfalden.14 

                                                 
13 2015/2981(RSP) skäl C, D. 
14 2015/2981(RSP) skäl E. 
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Varför finns undantaget överhuvudtaget och varför anser Europaparlamentet att sådana 

uppfinningar inte ska vara patenterbara? Genom praxisanalys och utredning av 

bakomliggande syften till patentundantaget i art 4.1(b) bioteknikdirektivet och 53(b) EPC i 

jämförelse med de bakomliggande orsakerna till motsvarande patentundantag i TRIPs-avtalet  

försöker uppsatsen besvara frågan. 

ii) Vikten av fritt förfogande till biologiskt växtmaterial för att stimulera innovation 

och förädling av nya växtsorter (…)15  

Detta har jag tolkat som ett varningens finger till EPO att tillåta patent på sådant som 

egentligen hör till växtförädlarrätten. Därför är det väsentligt att utreda skillnaden systemen 

emellan och varför Europaparlamentet upplever att det föreligger en risk för en negativ 

tillgång till genetiskt växtmaterial om EPO tillåter patent på växter som uppkommit genom 

ett väsentligen biologiskt förfarande. Dikotomin mellan det patenträttsliga området (TRIPs-

avtalet och EPC) och det växtförädlingsrättsliga området med UPOV- konventionen och 

förordning 2100/94 i förgrunden klargörs därför i uppsatsen. 

     Uppsatsen ämnar besvara frågorna huruvida EPO:s besvärskammare har tolkat 

”väsentligen biologiskt förfarande” i strid med EU:s uppfattning och om tolkningen vidare 

har satt- eller riskerar att- sätta jordbrukares rättigheter ur spel inom EU? 

1.3 Regelverk och metod 

Patenträtten omfattas av många rättsakter, såväl nationellt, regionalt och internationellt. 

Regleringen av de specifika biotekniska patent- och växtförädlarrättsliga områdena likaså.      

Ett otal traktat, förordningar och övriga regelverk inom patenträtten samt växtförädlarrätten 

överlappar och implementerar varandra. Det är inte för intet som immaterialrätten på 

växtskyddsområdet har kommit att kallas för ”régime complexe”. 16 Denna uppsats fokuserar 

främst på internationell rätt som träffar europeiska länder och EU-rätt där många- för 

uppsatsen- relevanta, internationella traktat har införlivats. När de behandlade rättsakterna 

inkorporerar andra multilaterala överenskommelser nämner uppsatsen detta.  

     Uppsatsen tillämpar en klassisk rättsdogmatisk metod med utredande syfte genom att 

kartlägga gällande rätt (de lege lata) och argumentera för hur rätten borde vara (de lege ferenda). 

Rättskällorna som används är gränsöverskridande lagar, således tillämpas inga nationella 

rättsordningar såtillvida de inte har ett EU-rättsligt eller konventionsrättsligt ursprung. Även 

doktrin och förarbeten används i arbetet men främst praxis från Europeiska patentverkets 

                                                 
15 2015/2981(RSP) skäl A. 
16 Helfer, Austin s. 364. 
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besvärskamrar och EU-domstolen. Då uppsatsen har ett blandat perspektiv med EU i fokus 

men genom internationella och regionala glasögon, är rättskällehierarkin något komplex. 

Somliga regler bygger på multilaterala överenskommelser såsom TRIPs-avtalet och CBD 

samt EPC medan förordning 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt och 

bioteknikdirektivet  har implementerats inom ramen för EU-samarbetet där förordningen 

tillhör primärrätten och direktivet sekundärrätten. Det finns således hierarkier inom 

hierarkierna. Här nedan följer en övergripande beskrivning av hur rättsområdet kring 

biotekniska uppfinningar och växtförädlarrätten är uppbyggt samt hur de förhåller sig till 

varandra.  

     Uppsatsen innehåller även komparativa inslag. Patenträtten i stort jämförs både med 

patenträtten avseende biotekniska patent inom EU såväl som med växtförädlarrätten inom 

EU och internationellt. Undantaget som utgör kärnan i uppsatsen existerar i tre olika 

rättsordningar inom ramen för arbetets geografiska omfattning. Dessa jämförs utifrån 

respektive bestämmelses bakomliggande syfte och nuvarande uppfattning. Anledningen till 

att uppsatsen analyserar relevanta delar av TRIPs-avtalet, trots att EPO inte är part till det är 

på grund av att många EU-länder är bundna av avtalet och att art 27.3(b) däri utgör en 

intressant referenspunkt. Det finns ingen annan konvention på området som innehåller 

samma materiella patentundantag om väsentligen biologiskt förfarande utanför EPC och 

bioteknikdirektivet, varför TRIPs-avtalet ändå får en framträdande roll. Detta i kombination 

med att såväl TRIPs-avtalet som CBD har tagits i beaktande vid utformandet av 

bioteknikdirektivet som i sin tur har angivits som tolkningsunderlag för EPC gör jämförelsen 

relevant. 

1.3.1 Växtförädlarrättskonventionen, UPOV-konventionen 

På 1960- talet uppkom det första skyddet för växtspecifika patent på grundval av amerikanska 

och europeiska önskemål om nationellt och internationellt skydd för växtbaserade 

innovationer.17 Behovet realiserades genom Växtförädlarrättskonventionen, även kallad 

UPOV-konventionen och sammanslutningen namngavs till UPOV (The International 

Union for the Protection of New Varieties of Plants). Konventionen har influerat flera 

kommande rättsdokument, däribland Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Rådets 

förordning 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt och bioteknikdirektivet 98/44. Nya 

växtsorter som tagits fram genom förädling skyddas av en ensamrätt som liknar 

patentskyddet förutsatt att kriterierna för en ny växtsort uppfylls. 

                                                 
17 Helfer, Austin s. 365. 
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1.3.2 Konventionen om biologisk mångfald, CBD 

För att tillgodose skyddet av biologisk mångfald, hållbar utveckling och en rättvis fördelning 

av världens genetiska resurser skapades CBD som trädde ikraft år 1993. Drygt 180 stater, 

inklusive EU har tillträtt konventionen.18 Huvuddragen i konventionen är dels att bevara 

naturresurserna suveräna, alltså att låta staterna där resurserna befinner sig ha primär 

utnyttjanderätt över dessa.19 Om någon önskar profitera från annan medlemsstats genetiska 

resurser ska detta ske efter ömsesidigt beslutade villkor och avgöras av den nationella 

regeringen där resurserna finns och på grundval av nationella regler.20 Konventionen 

innehåller också regler och målsättningar om bland annat: traditionell kunskap, 

tekniköverföring, fördelning av vinster som hänför sig till de genetiska resurserna och 

spridning av forskningsresultat.21 I skäl 55 i bioteknikdirektivet framgår att Europeiska 

unionen är part till CBD och att vissa konventionsbestämmelser därför särskilt ska beaktas 

vid lagstiftning som syftar till att införliva direktivet. 

1.3.3 Europeiska patentkonventionen och patentverket, EPC och EPO 

Europeiska patent beviljas av Europeiska patentverket (EPO) som fattar sina beslut efter 

Europeiska patentkonventionen (EPC). Konventionen trädde i kraft 1977 och har idag 38 

anslutna länder, däribland alla EU-länder.22 EPO är däremot inte anslutet till EU och behöver 

därför inte följa EU- rätten i sina beslut, lika lite som EU- domstolen är bundna av EPO och 

dess besvärskamrars beslut.23 Genom EPO och EPC har ansökningsförfarandet 

centraliserats och gjorts billigare för europeiska patentansökningar. Organisationen har egna 

kvasirättsliga besvärsorgan, Technical Board of Appeal respektive stora besvärskammaren, 

Enlarged Board of Appeal.   

     Det finns i dagsläget ingen utsikt att få ett internationellt ”världspatent”. Det närmaste 

alternativet är att genom Konventionen om patentsamarbete (PCT) med drygt 130 anslutna 

länder, lämna in en patentansökan till en nationell patentmyndighet eller behörig organisation 

(däribland EPO och WIPO) som sedan vidarebefordrar ansökan till konventionsstaterna 

varpå dessa isolerat får avgöra ansökningen efter sina nationella regler.24 En annan möjlighet 

att täcka in många geografiska territorier med sitt patent är att lämna in ansökan till EPO 

                                                 
18 Prop. 2003/04:55 s.33. 
19 Art. 3 CBD. 
20 Art. 15.3, 15.1 CBD. 
21 Prop. 2003/04:55 s. 33.  
22 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 
163. 
23 Dr. Zimmer, Franz- Joseph, Dr. Grammel, Markus, Plant Patents in Europe s. 4. 
24 Prop. 2003/04:55 s. 29. 
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som genomför en samlad bedömning för alla önskade europeiska länder i ansökan.25 EPO 

kan inte ge ett sammanhängande europeiskt patent utan patent i de, i ansökan designerade 

medlemsstaterna som sedan valideras i varje enskild stat. Det går snarare att liknas vid ett 

”knippe” nationellt bundna patent än ett enhetligt, europeiskt sådant. Det är vidare den 

nationella rätten som styr vilka rättsverkningar patentet får.26 Intrångsbedömningar av patent 

meddelade av EPO görs också utefter nationella regler och inte av EPO:s besvärskamrar.27    

År 2017 förväntas dock ett enhetligt EU-patent introduceras som kommer att ge ensamrätt 

i alla medlemsstater utan föregående validering i varje land, en särskild patentdomstol 

kommer dessutom att komplettera det nya patentet (se rubrik 1.3.7). EPC reglerar 

förutsättningarna (den materiella rätten) för att få patent och hur ansökningsförfarandet går 

till.28 Konventionen reviderades år 2000 och kallas numera EPC 2000 men refereras här i 

uppsatsen till enbart EPC om inte annat är nödvändigt. Till EPC hör tillämpningsföreskrifter, 

”Implementing regulations” som används som tolkningsunderlag till konventionen. I dessa 

tillämpningsföreskrifter hänvisas till  bioteknikdirektivet som kompletterande 

tolkningsunderlag kring biotekniska uppfinningar.29 Till konventionen hör också protokoll 

och riktlinjer, ”Guidelines” som anger hur patentgranskningen ska genomföras. Praxis från 

EPO:s besvärskamrar utgör också en viktig rättskälla för EPO.  

1.3.4 Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, TRIPs-avtalet 

Medlemskapet i Världshandelsorganisationen medför en bundenhet till TRIPs-avtalet som 

stipulerar minimiregler för i princip alla immateriella rättigheter, dock med växtförädlarrätten 

undantagen.30 Avtalet från 1994 syftar till att stävja olikheter i världshandeln som 

uppkommer på grund av olika uppfattningar om vilken betydelse immaterialrättsligt skydd 

har.31 Generellt sagt ålägger överenskommelsen medlemsstaterna att ge de övriga 

medlemmarna ett likvärdigt immaterialrättsligt skydd som de ger sina egna medborgare samt 

att privilegier som ges till sökande från annat land än medlemsstaten självt, ska ges till alla 

medborgare i WTO-länder.32 Avtalet föreskriver vilka patentkrav som är accepterade, hur en 

ensamrättsinnehavare får hindra andra från att utnyttja deras uppfinningar och krav på hur 

                                                 
25 Bernitz m. fl. s. 163. 
26 Prop. 2003/04:55 s. 30 f. 
27 Art 64(3) EPC. 
28 Prop. 2005/06:189 s.13. 
29 Regel 26 i tillämpningsföreskrifterna. 
30 Prop. 2003/04:55 s. 32. 
31 Domeij, Bengt, Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och 
företagshemligheter s. 21. 
32 Detta framgår av principen om nationell behandling i art 3 samt ”mest-gynnad-nationsbehandling” i art 4 i 
avtalet. 
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tvångslicenser får föreskrivas av medlemsstaterna.33 Reglerna om patent finns i art 27 till 34 

i avtalet. När det finns unionsrättsliga regler som reglerar samma område går unionsrätten 

före men ska tolkas i enlighet med TRIPs-avtalet i den mån det är möjligt. Det innebär inte 

detsamma som att TRIPs-avtalets enskilda bestämmelser har direkt effekt när de olika 

regelverken överlappar varandra.34 

     Uppfinningar inom alla tekniska områden ska kunna meddelas patent med en viss frihet 

för avtalsparterna att föreskriva angivna undantag, exempelvis växter och djur som sådana 

eller växter och djur som blivit framställda genom ett väsentligen biologiskt förfarande, art 

27.3(b). I samma bestämmelse framgår dock att medlemsstaterna måste erkänna något skydd 

för växtsorter, om inte via patent, genom ”an effective sui generis system” eller genom en 

kombination av de båda. Staterna får inte neka patent till mikrobiologiska eller icke-

biologiska (exempelvis gentekniska)35 uppfinningar under förutsättning att de uppfyller 

patentkraven.  

1.3.5 Rådets förordning 2100/94/EC om gemenskapens växtförädlarrätt 

År 1994 trädde förordning 2100/94 ikraft och konstituerar ett parallellt skydd för 

växtförädling utöver medlemsstaternas nationella dito.36 Förordningen tillhör primärrätten 

inom EU och är därmed direkt tillämplig i alla medlemsstater utan förgående 

implementering. I ingressen till förordningen framgår det att bland annat UPOV-

konventionen i relevanta delar har beaktats. Denna förordning har bidragit med att det 

numera räcker med en enda ansökan för att få så kallad gemenskapsväxtförädlarrätt inom 

EU. Skyddet gäller då i hela unionens område och registreras hos Gemenskapens 

växtsortmyndighet.37  

1.3.6 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EC om rättsligt skydd för 

biotekniska uppfinningar, bioteknikdirektivet 

Det finns inte samma harmoniseringstendens på patentområdet som inom andra 

rättsområden i EU, något som dock har harmoniserats är reglerna kring biotekniska 

uppfinningar, genom bioteknikdirektivet, 98/44/EC.38  Vägen dit var snårig, det första 

utkastet presenterades redan 1988 men återförvisades vid omröstningen i Europaparlamentet 

                                                 
33 Domeij s. 21. 
34 C-428/08 Monsanto Technology LLC mot Cefetra BV och andra p. 72, 73. 
35 Prop. 2003/04:55 s. 32. 
36 Prop. 1996/97:128 s. 23. 
37 Prop. 1996/97:128 s. 65. 
38 Maunsbach, Ulf, Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt s. 206. 
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1995 bland annat på grund av bristande etiska principer i förslaget. Det ansågs för 

kontroversiellt att patentera levande materia som växter och mänskliga gener utan att ange 

tydliga riktlinjer för hur bedömningen skulle gå till.39 1998 antogs så det nya, reviderade 

bioteknikdirektivet som inte heller det mottogs utan kritik.40 Direktivet utesluter möjligheten 

för patent på växter och djur som tagits fram genom ett väsentligen biologiskt förfarande, 

art 4.1(b). Direktivet ska inte påverka efterlevnaden av andra internationella åtaganden, 

särskilt inte TRIPs-avtalet eller konventionen om biologisk mångfald vilka uttryckligen 

nämns i ingressen.41 Bioteknikdirektivet har angetts i EPO:s tillämpningsföreskrifter som 

sekundär tolkningsdata, i regel 26(1) avseende europeiska patentansökningar på biotekniska 

uppfinningar. Av art 164(2) EPC framgår dock att EPC har företräde framför 

tillämpningsföreskrifterna vid tolkningskonflikt och därmed överträffar konventionstexten i 

EPC också bioteknikdirektivet. 

1.3.7 Den europeiska patenträttens framtid 

I skrivande stund ligger ett förslag hos regeringen avseende ett enhetligt EU- patent med 

tillhörande patentdomstol som väntas göra entré år 2017.42 Med samarbetet följer nya 

rättsakter: ”översättningsförordningen”, ”patentförordningen” 43 och ”domstolsavtalet”. 

Tanken är att EPO ska kunna pröva och meddela patent som gäller i hela EU och därigenom 

utökas både uppfinnarnas möjligheter likväl som patentverkets behörighet.44 Den materiella 

rätten kommer att vara densamma som föreskrivs i EPC idag. Domstolsavtalet kommer dock 

att reglera materiella bestämmelser angående vissa inskränkningar i ensamrätten 

(experimentella undantag, jordbruksundantag med mera).45  Den nya domstolen kommer 

varken att vara EU- förankrad eller tillhöra EPO:s besvärskamrar, avtalet bygger istället på 

ett mellanstatligt samarbete (mellan alla EU- länder utom Spanien).46 

Ansökningsmöjligheterna kommer att existera parallellt, en sökande behöver inte ansöka om 

ett enhetligt patent utan kan istället punktmarkera de länder inom Europa som han eller hon 

                                                 
39 Maunsbach, Wennersten s. 206. 
40 C377/98 Konungariket Nederländerna mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. 
Nederländerna försökte få direktivet ogiltigförklarat, bland annat med argumentet att det inte borde vara 
möjligt att patentera levande ting, ens i genmodifierad form. Invändningen ogillades i EU-domstolen och 
direktivet står fortfarande fast. 
41 Art 1(2) bioteknikdirektivet. 
42 Prop. 2015/16:124 s. 8. 
43 Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett 
enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang, (”översättningsförordningen”) och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete 
för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen). 
44 SOU 2013:48 s. 36. 
45 Se art. 27 i domstolsavtalet. 
46 SOU 2013:48 s. 37. 
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vill validera sitt patent i, likt det system som råder idag.47 Det kommer att vara förbjudet med 

dubbelt patentskydd, den sökande kommer inte att kunna få patent meddelat både genom 

den nuvarande modellen, och patent meddelat på grundval av den nya ordningen.48  

     Något som komplicerar det hela är att den nya domstolen bara kommer att avgöra 

patenttvister mellan EU- länder; domstolen kommer inte ha behörighet att slita en tvist 

mellan en EU- medlemsstat och tredje land. En annan förändring från nuvarande 

besvärsinrättning är att den nya enhetliga domstolen kommer att kunna begära 

förhandsavgörande från EU- domstolen, något som EPO:s besvärskamrar inte kan göra.49 

Domstolen kommer vidare ha exklusiv behörighet i vissa måltyper som har med de enhetliga 

patenten och de därtill hörande rättsverkningarna att göra.50 Rättskällorna den enhetliga 

patentdomstolen kommer att använda sig av är främst EU- rätten och de speciellt skapade 

rättsakterna för det fördjupade patentsamarbetet och i andra hand EPC, internationell rätt, 

nationell rätt och domstolsavtalet.51 Som rättsläget ser ut idag måste tvister som uppstår kring 

europeiska patent handläggas av nationell domstol i varje land för sig, i och med den nya 

domstolen kommer detta istället att göras centralt. Domstolen kommer att pröva mål om 

ogiltighet och intrång kommer att få rättsverkningar både med och utan enhetlig verkan i 

hela gemenskapen.52  

1.4 Avgränsning 

Det finns en uppsjö av aspekter som berör biotekniska patent och växtförädlarrätt som är 

värda att belysa. Den här uppsatsen inriktar sig på patent av biotekniska uppfinningar 

avseende växter samt ensamrätt till växtsorter genom växtförädlarrätt. Patentundantag som 

avser mänskligt och animaliskt material eller processer som innehåller dessa komponenter 

behandlas inte såtillvida de inte bidrar till förståelsen av uppsatsens problemformulering. 

Området är vidsträckt och låter sig ogärna avgränsas, uppsatsen tar dock inte ställning i den 

politiska debatten kring etiska och moraliska implikationer med EPO:s domar (såsom 

biopiracy och GMO- debatten). Den har heller ingen moralfilosofisk diskurs. Fokus ligger på 

den materiella, legala diskussionen kring grönsaksmålen och huruvida the Enlarged Board of 

Appeal (EBA) har beaktat alla relevanta konventioner i sin bedömning av patentundantaget i 

                                                 
47 Prop. 2013/14:89 s. 32 f. 
48 Prop. 2013/14:89 s. 34 f. 
49 SOU 2013:48 s. 36 f. 
50 SOU 2013:48 s. 37. 
51 SOU 2013:48 s. 40. 
52 Art 1, domstolsavtalet. 
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art 53(b) EPC. Traktat som behandlar immateriella rättigheter generellt men inte specifikt 

just växtförädlarrätt eller biotekniska uppfinningar såsom Pariskonventionen (PK), 

Patenträttskonventionen (PLT) och Konventionen om patentsamarbete (PCT) behandlas 

inte närmare då de inte är direkt hänförliga till uppsatsens frågeställning. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleder med en generell överblick och genomgång av de olika delämnena i syfte 

att lägga grunden inför praxisgenomgången och analysen. För att förstå skillnaden mellan 

patenträtten avseende biotekniska uppfinningar i förhållande till konventionell patenträtt och 

växtförädlarrätt inleder uppsatsens andra avsnitt med en beskrivning av den grundläggande 

patenträtten som sådan. I det generella patentavsnittet ingår också en beskrivning av olika 

patentkrav som senare spelar en viktig roll i praxisgenomgången. Genomgången av de 

grundläggande patentkriterierna är fruktsam för en vidare fördjupning i varför växter och 

växtdelar kan betraktas som uppfinningar och när de inte kan -eller -bör det, i avsnitt 3. Efter 

beskrivningen av patent- och växtförädlarrättssystemen grundkomponenter följer avsnitt 4 

om begränsningar och undantag från patenträtten för att närma sig uppsatsens kärna om 

väsentligen biologiska förfaranden och prejudikaten i grönsaksmålen i avsnitt 5. Avsnitt 6 

utgör en kommentar till grönsaksmålen med analys och problematisering av de meddelade 

domarna. Avsnitt 7 behandlar likheter och skillnader mellan de båda immaterialrättsliga 

skyddsverkningarna där ambitionen är att exponera problemet ur ett vidare perspektiv. I 

avsnitt 8 följer en analys av praxis i en vidare kontext tillsammans med en utvärdering av 

Europaparlamentets farhågor. 

2 Vad kan patenteras? 

Grundtanken med patenträtten är att stimulera den industriella utvecklingen i samhället.53 

Till skillnad från andra immaterialrätter, såsom upphovsrätt och mönsterrätt, skyddar patent 

en konkret lösningsmetod på ett tekniskt problem. Det är alltså inte ett uttryck eller en design 

som skyddas utan en idé på problemlösning.54 Det kan till exempel röra sig om en metod för 

att framställa en produkt, ämne eller alster av något slag.55 Förutom att  innovationen ska gå 

att använda industriellt finns det inga andra avgränsningar om exakt vad som kan patenteras. 

                                                 
53 Bernitz m. fl. s. 149. 
54 Maunsbach, Wennersten s. 197. 
55 Bernitz m. fl. s. 170 f.  
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Detta avsnitt inleds allmänt med en beskrivning av vad som krävs för att få patent och hur 

ansökningens utformning styr det slutliga patentets omfång. Uppsatsen övergår sedan till 

särregleringen av växtförädlarrätt och biotekniska uppfinningar och redovisa deras 

rättsverkningar. Efter genomgången av den allmänna patenträtten och sui generissystemet för 

växter fokuserar uppsatsen på skillnaderna i skyddsomfång för patent respektive 

växtförädlarrätt. 

2.1 Förutsättningar för patent 

För att en idé ska kunna patenteras måste det kunna betecknas som en ”uppfinning”. Vad 

som definierar uppfinning står att finna i art 52 EPC. 

     För att det ska röra sig om en uppfinning måste den sökta idén:   

i) uppfylla nyhetskriteriet, 

ii) uppnå uppfinningshöjd och, 

iii) kunna tillgodogöras industriellt.      

2.1.1 Nyhetskriteriet 

För att få patent meddelat måste innovationen vara att se som en nyhet art 54(1)-(5) EPC.  

När en teknisk nyhet skiljer sig från tidigare ”känd teknik” har den uppfyllt ett av kraven för 

att uppnå patentskydd. Känd teknik innefattar allt som vid tidpunkten för ansökningsdagen 

såväl i muntlig som i skriftlig form finns tillgängliggjort för allmänheten, vare sig detta har 

tagit sig uttryck genom användning eller på annat sätt, art 54(2).56 Detta implicerar även 

ansökningar som har lämnats in till EPO tidigare än det aktuella datumet trots att de ännu 

inte har publicerats, art 54(3). EPO:s praxis har till stor del format nyhetsbegreppet och givit 

det en innebörd. Enligt Nilsson och Holtz var begreppet till en början tänkt att vara väl 

definierat och absolut men det har kommit att få en bred tolkning med otydliga 

avgränsningar. Det har lett till svårigheter för sökanden att själv ta ställning till om en sökt 

innovation är ny eller om den de facto redan existerar.57 Knäckfrågan ligger i att definiera hur 

och vad det är uppfinningen söker att lösa och sedan lägga dessa kännetecken till grund för 

sökningsprocessen.58 Vad gäller tillgängliggörandet för allmänheten behöver informationen i 

ansökningen inte vara allmänt känd, det räcker att den finns åtkomlig för tredjeman. 

Tredjeman behöver vidare inte ha utnyttjat möjligheten att ta del av informationen, blotta 

                                                 
56 Nilsson, Bengt G., Holtz, Catarina, Patentlagen-en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT s. 
349. 
57 Nilsson, Holtz s. 349. 
58 Nilsson, Holtz s. 350. 
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möjligheten är tillräcklig vilket bland annat konstaterades i T 0444/88: “(…) under the EPC 

the question of whether a document forms "part of the state of the art" depends on its availability, i.e. whether 

it is knowable to third parties; and not on proof that there had been no actual inspection, i.e. that it was not 

actually known.”59 

2.1.2 Uppfinningshöjd 

Generellt för att få ensamrätt till en idé måste den nå ”uppfinningshöjd”, alltså får den 

tekniska lösningen inte vara uppenbar för en fackman på området.60 Fackmannen är en 

person som är insatt i det som är allmänt känt om tekniken på området men behöver inte 

vara en framstående talang inom detsamma. 61 Nilsson och Holtz talar om den springande 

punkten som differentieringsförmågan, ju fler särdrag från den mest närliggande kända tekniken 

som föreligger, desto troligare är det att idén når uppfinningshöjd. 62 De uppslagsverk, 

läroböcker, handböcker och i viss mån facklitteratur som finns på ansökningsdagen i den 

aktuella tekniska ämnessfären är det material som fackmannen förväntas utgå ifrån vid 

uppfinningshöjdbedömningen.63 För att utreda särskiljningsförmågan har EPO utformat den 

så kallade ”problem-lösningsmetoden” vilken indelas i tre steg; inledningsvis söker man 

kartlägga den mest närliggande kända tekniken, sedan det ”objektiva problemet”, det 

problem innovationen syftar till att lösa. Det sista steget utgörs av hypotetiska resonemang 

kring huruvida den mest närliggande kända tekniken gör den valda lösningen uppenbar för en 

fackman.64 ”Uppenbar” lösning ska enligt EPO: s riktlinjer G VII 4. tolkas som sådant: ”The 

term ”obvious” means that which does not go beyond the normal progress of technology but meerly follows 

plainly or logically from the prior art, i. e. something which does not involve the exercise of any skill or ability 

beyond that to be expected of the person skilled in the art.”  

2.1.3 Industriell användning 

En idé måste gå att tillämpas industriellt för att kunna meddelas patent, art 57 EPC. Med 

industriellt tillgodogörande menas också vad som kan tillgodogöras genom jordbruk, det 

behöver alltså inte vara en uppfinning som endast kan användas i en fabrik för att 

uppfinningen ska anses ha teknisk karaktär, vilket bisatsen i art 57 EPC visar . I fotnot 5 till 

art 27 TRIPs-avtalet (vilken föreskriver de allmänna patenteringskriterierna) står vidare att 

                                                 
59 T 0444/88 p. 3.1 i beslutsdelen. 
60 Art 56 EPC. 
61 Nilsson, Holtz s. 348. 
62 Nilsson, Holtz s. 360. 
63 Domeij s. 84. 
64 Nilsson, Holtz s. 360. 
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det räcker med att uppfinningen är ”useful” för att anses uppfylla industrikravet. Att en 

innovation ska kunna tillgodogöras industriellt ska med andra ord ges en vid tolkning.65 Som 

genomgången av art 52 EPC (om vad som inte kan vara föremål för patentering) kommer att 

visa, utesluts idéer som inte är av teknisk karaktär. Gränsdragningen mellan ”practical arts” (de 

tekniska konsterna) och ”aesthetic arts” (de estetiska konsterna), tydliggörs genom detta krav.66 

Utöver de ovan beskrivna kriterierna ska uppfinningen dessutom kunna reproduceras gång 

på gång med samma resultat.67  

2.2 Patentkrav  

Det är patentkraven som styr vad som kommer att skyddas av patentet och vilka utformas av 

den sökande, art 69 EPC. Beroende på hur sökanden utformar sina patentkrav skyddas olika 

aspekter, önskas själva skapandeprocessen skyddas får sökanden formulera så kallade 

förfarande- eller metodkrav (metodpatent). Är det istället slutprodukten som söks skyddas får 

sökanden och/eller ange produktkrav (produktpatent).68 Slutligen finns det möjlighet att 

patentera brukandet av uppfinningen, genom ansökande av användningspatent.69 Om ett 

förfarande leder till ett alster skyddas både det tekniska förfarandet såväl som produkten 

genom indirekt produktskydd.70 Skyddsomfånget beslutas genom patentbeskrivningen, 

instruktionen om hur uppfinningen ska utföras, stäms sedan av mot det kraven vill skydda. 

Skyddet tolkas i ljuset av dessa, art 84 och 83 EPC. Något som är omstritt vad gäller 

biotekniska uppfinningar är fenomenet med oinskränkt produktskydd. I sin patentbeskrivning 

behöver nämligen inte sökanden ange exakt användningsområde för uppfinningen, det 

räcker med att beskriva produkten i form av ett produktkrav för att skydda alla 

användningsområden för produkten (med undantag för gener och gensekvenser vars 

användningsområde måste anges)71, till och med de som inte är kända på ansökningsdagen.72  

  

                                                 
65 Nilsson, Holtz s. 365. 
66 Nilsson, Holtz s. 365. 
67 Levin s. 267 f.  
68 Prop. 2010/11:82 s.10.  
69 Prop. 2003/04:55 s. 55. 
70 Prop. 2010/11:82 s.10. 
71 Levin s. 273. 
72 Domeij s. 51f. 
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2.3 Product-by-process-krav i EPC  

I EPC:s riktlinjer talar man om product-by-process claims,73 som utläses ur art 64(2) EPC: 

“If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend 

to the products directly obtained by such process.”  

När ett alster inte går att beskriva på något annat sätt än genom dess tillverkning erbjuder 

EPC uppfinnaren att utforma product-by-process-krav. Vid första anblick ter det sig som ett 

paketpatent som omfattar både processen och den slutliga produkten, så är inte riktigt fallet. 

Utöver nämnda förutsättning måste den uppkomna produkten uppnå uppfinningshöjd och 

nyhetsvärde, möjligheten att använda kraven är därför ganska snäv. Något värt att notera är 

besvärskammarens uttalande kring separationen mellan metodkrav och product-by-process-

krav i G 1/98 Novartis. EBA förtydligar där att i de fall metodpatent utfärdas, utsträcks 

skyddet till att även omfatta den uppkomna produkten som processen leder fram till, även 

om produkten inte är patenterbar per se.74 När det kommer till product-by-process-krav 

härleds processkyddet istället från produkten.75 Så här uttryckte EBA saken i grönsaksmålen: 

”A product claim is directed to a physical entity described as a concrete physical technological embodiment of 

an inventive idea” 76A product- by- process claim defines a product in terms of the method (manipulative) 

steps used to manufacture that product.”77  

     Även produkter som är strukturellt identiska med den patentskyddade produkten men 

som har tillverkats genom ett annat förfarande skyddas genom det ursprungliga product-by-

process-patentet.78 Det är med andra ord en variant på ett produktkrav, där det är produkten 

som skyddas men egentligen inte processen. Effekten av att få igenom ett sådant krav blir 

dock ungefär densamma som om processen uppnådde uppfinningshöjd eftersom den 

specifika processen kopplad till den specifika produkten tillsammans uppnår skydd. 

Kombinationspatentet är dock beroende av sin egen symbios, om man skulle plocka isär 

komponenterna är det endast produkten som är öronmärkt patentet medan processen inte 

är det, processen skulle alltså i princip kunna skyddas i en ny symbios som resulterar i ett 

annat alster. Det ligger väl kanske också i product-by-process-kravens natur att de används 

när förfarandet ensamt inte uppfyller uppfinningskriterierna. Skulle förfarandet göra det,  

skulle patentsökanden sannolikt stärka upp sin ensamrätt genom att både ange produkt- och 

                                                 
73 Guidelines for Examination, kap. IV, del F avsnitt 4.12 om product-by-process-krav.  
74 G 1/98 avsnitt 4 i beslutsdelen. 
75 Guidelines for Examination part. F, chap. IV, avsnitt 15. 
76 G 2/12 och G 2/13 Beslutsdelen IV (3). 
77 G 2/12 och G 2/13 Beslutsdelen IV (4). 
78 G 2/12 och G 2/13 Beslutsdelen, avsnitt III, IV (5). 
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processkrav. Sammanfattningsvis uppnår ensamrättsinnehavaren ett relativt starkt skydd om 

han eller hon når framgång med sina product-by-process-krav.  

     Genomgången är relevant ifråga om tomat-och broccolimålen där det i underrätterna 

konstaterades att det inte gick att patentera metoderna för att framställa växterna som sådana 

(på grund av att de kännetecknades av ett väsentligen biologiskt förfarande), men där stora 

besvärskammaren slutligen godkände product-by-process-krav för grönsakerna. Det får till 

följd att metoden ”smittas” av produktpatentet och därigenom kunde sökanden ta bakdörren 

in till samma skydd som ett giltigt metodkrav hade resulterat i. Just en sådan farhåga uttryckte 

EBA i G 2/06 ”WARF”, det vill säga risken att göra undvikande av patentförbud till ”a matter 

of clever and skilful claim drafting” 79 som avgör patentets skyddsomfång.  

3 Växtskydd, växtförädlarrätt eller bioteknisk 

uppfinning- vad är skillnaden?   

Skyddet för växtinnovationer är indelade i två skilda regelkonstruktioner, det om biotekniska 

uppfinningar, respektive växtförädlarrätt. Vart skiljelinjen dras är inte alltid helt självklart. I 

broccoli- och tomatmålen hänvisar och analyserar EPO:s instanser bestämmelser som hänför 

sig både till det biotekniska och växtförädlarrättsliga området. Skydden avser olika aspekter 

av växtförädlarkonsten: en växtförädlarrätt skyddar bara produkten - sorten som sådan - 

medan det biotekniska patentet skyddar tekniska användningsmetoder som inte hänför sig 

till endast en eller flera specifika växtsorter.80 Områdena kompletterar varandra men i och 

med den snabba utvecklingen av bioteknologin har de i viss mån kommit att överlappa 

varandra och skapat förvirring kring vilket skydd som egentligen omfattar vilken innovation. 

Som uppsatsen snart kommer visa är växtsorter exkluderade från patentskydd och kan istället 

omfattas av växtförädlarrätt, hur gör en då med ansökningar som innehåller patentkrav vilka 

omfattar växtsorter men där sökanden inte avser patentering av en specificerad växtsort?81 Det 

är sådana svårbedömda frågor som kan uppstå i gränslandet mellan bioteknik och 

växtförädling. 

  

                                                 
79 G 2/06 p. 22 i beslutsdelen. 
80 Levin s. 285. 
81 Frågan i mål G 1/98. 
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3.1 Växter som betecknas som biotekniska uppfinningar 

När en växt har modifierats med hjälp av genteknik, hör den hemma inom patenträtten.82 

Med ”genteknik”, ”genetic engineering”, menas förenklat: ”alla tekniker som syftar till att analysera 

eller påverka arvsmassan hos levande materia.” 83 Alla flercelliga organismer har celler med 

cellkärnor som innehåller organismens arvsmassa (gener) och med hjälp av gentekniken kan 

vi överföra gener från en organism till en annan.84 Det går som nämnt inte att patentera 

organismer som sådana utan föregående modifiering eller organismer utan känd funktion. 

Däremot kan man patentera metoder som kan abstraheras och appliceras på diverse växtsorter 

eller andra organismer. Möjligheten finns också att patentera en ny, genmodifierad växt. 

Regelverk som är hänförliga till biotekniska uppfinningar är den generella EPC och på EU-

rättslig nivå finns det mer specifika bioteknikdirektivet (som ju dessutom ska användas som 

tolkningsdata till EPC vad gäller biotekniska uppfinningar). Definition av bioteknisk 

uppfinning ges i regel 26(2) i EPC:s tillämpningsföreskrifter: 

”"Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological 

material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.” 

Biologiskt material är vidare material som innehåller genetisk information som antingen 

klarar av att reproducera sig självt, alternativt kan reproduceras i ett biologiskt system, art 

2.1(a) bioteknikdirektivet samt regel 26(3) i tillämpningsföreskrifterna till EPC. Vad som är 

essentiellt när det kommer till biotekniska uppfinningar är att det tydligt måste bevisas vilken 

funktion eller användning uppfinningen har. Patenten som meddelas får heller inte vara för 

breda och därmed täcka in för många aspekter med anledning av att ensamrätten kan 

förhindra forskningen på området under en tid.85  När det rör sig om organiskt material som 

finns inneboende i naturen måste sökanden kunna visa på ett nytt användningsområde för 

substansen som inte tidigare varit känt.86  

     Alla växtförädlarmetoder eller framtagna växtvarianter kan inte uppnå ensamrätt, det är 

endast genetiska förfaranden som skyddas genom det biotekniska patentskyddet.87 Syftet 

med att inte tillåta patentering av växtsorter (se avsnitt 4.3.1 definition) är för att detta skydd 

istället ges genom växtförädlarrätten.88 Ett annat viktigt undantag, som också utgör 

                                                 
82 Domeij s. 150. 
83 Prop. 1990/91:52 s. 8. 
84 Prop. 1990/91:52 s. 8. 
85 Levin s. 299. 
86 Nilsson, Holtz s. 366. 
87 Bernitz m. fl. s. 215. 
88 G 1/98 avsnitt 5.3 i beslutsdelen. 
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uppsatsens huvudfokus, är patentundantaget för väsentligen biologiska förfaranden som 

kommer att behandlas ingående i avsnitt 4 och 5.  

3.2 Växtförädlarrättsskydd 

Anledningen till att konventionell växtförädling (korsning och urval) renderar ett annat skydd 

än patent är till följd av att den uråldriga växtförädlingsmetoden skiljer sig från det mer 

ingenjörspräglade uppfinningsarbetet. Domeij menar att en förädlare inte kan uppnå ett 

identiskt resultat vid varje korsning av unika växter (på grund av den genetiska slumpen) 

varför det patenträttsliga reproducerbarhetskravet inte kan uppfyllas genom klassisk 

förädling.89 Rättsakter inom växtförädlarrätten är UPOV- konventionen och förordning 

2100/94. Alla växtsorter kan få skydd genom detta system men Bernitz m. fl. menar att det 

största ekonomiska värdet ligger i köks- och prydnadsväxter samt frukt och bär.90 Med 

ensamrätt till en växtsort medföljer också skydd för sorter som är väsentligen avledda från den 

registrerade växtsorten. Genom 1991-års revidering av UPOV- konventionen ville 

lagstiftaren undvika bioteknikens utnyttjande av traditionella växtförädlare och stärkte därför 

den klassiska växtförädlarens ställning genom att ge dem skydd även för väsentligen avledda 

växter. Numera måste alltså sortinnehavarens tillstånd inhämtas på grund av beroendet till 

den tidigare registreringen.91 Liksom de allmänna patenträttsliga kraven ska växtsorter 

uppfylla nyhetskriteriet men utöver detta ska de även uppfylla tre andra, områdesspecifika 

kriterier. De agrotekniska kraven kallas DUS (distinct, uniform, stable).92 Av art 5 UPOV- 

konventionen framgår dessa karakteristiska villkor för växtförädlarskydd: 

 (1) [Criteria to be satisfied] The breeder’s right shall be granted where the variety is  

(i) new,  

(ii) distinct,  

(iii) uniform and  

(iv) stable.  

(2) (…) 

Växten ska innebära en ny kommersiell produkt, art 6 UPOV-konventionen, kunna särskiljas 

från andra kända växtsorter vid tillfället för ansökningsdagen, art 7 , vara enhetlig (vad gäller 

                                                 
89 Domeij s. 150. 
90 Bernitz m. fl. s. 215. 
91 Levin s. 287. 
92 Bernitz m. fl. Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens s. 216. 
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de utmärkande egenskaperna), art 8 och stabil (kännetecknen ska bestå efter flera 

förökningar), art 9.93   

     Att växtsorten ska tillföra något nytt i kommersiell mening innebär att den inte får ha varit 

ute på marknaden med förädlarens samtycke, i den aktuella konventionsstaten i mer än ett 

år innan ansökningsdagen; denna frist benämns ”period of grace”, på svenska ”nyhetsfrist”.94 

Ettårsfristen utgör huvudregeln, undantagsfrister framgår av konventionen. 

     Särskiljningsförmågan innebär närmare att sorten tydligt måste avvika från redan kända 

växtsorter, antingen morfologiskt eller fysiologiskt. En definition av dessa begrepp ges i 

proposition 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag:  

”Morfologi är läran om bl.a. växters yttre och inre byggnad. Särdrag av morfologisk art kan normalt 

fastställas visuellt. Fysiologiska kännetecken utgörs av andra egenskaper t.ex. tidighet, stråhöjd, stråstyrka, 

vinterhärdighet, resistens mot sjukdomar och skadedjur, avkastningsförmåga, bakningsduglighet, 

näringsvärde, smak etc.”95 

En växtsorts (en grupp av växter) genotyp ska gå att särskilja från andra sorters genotyper 

eller om det är en kombination av genotyper ska dessa skilja sig från andra växtsorters 

motsvarighet.96 Om sorten vidare till exempel finns upptagen i en officiell sortlista eller om 

någon annan sökt om ensamrätt på densamma kan den inte heller vara att anse som särskild.97 

Det som får växtsorten att anses som stabil är nästa generations förmåga att behålla de 

särskiljande egenskaperna, de utmärkande egenskaperna får inte saknas hos den större 

andelen i det nästkommande ledet.98 

       Kriterierna för växtförädlarrättsskydd uttrycks någorlunda lika i skälen till Rådets 

förordning 2100/94:  

”Sorter som kan skyddas skall uppfylla internationellt erkända krav, dvs. vara särskiljbara, enhetliga, 

stabila och nya, samt vara försedda med en fastställd sortbenämning.”  

Villkoren för skydd i Rådets förordning överensstämmer i mångt och mycket med UPOV-

konventionen, endast smärre skillnader föreligger.99 

                                                 
93 Inofficiell svensk översättning av art 6 UPOV- konventionen hämtad ur prop. 1996/97:128 s. 26.  
94 Prop. 1996/97:128 s. 26. 
95 Prop. 1996797:128 s. 30. 
96 Nilsson, Holtz, s. 41. 
97 Prop. 1996/97:128 s. 26. 
98 Domeij s. 151. 
99 Prop. 1996/97:128 s. 67. 
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4 Begränsningar och undantag 

Det är nästan lättare att tala om vad som inte utgör en uppfinning för att fastställa vad som 

kan utgöra en uppfinning. Vad som inte kan patenteras är upptäckter, uppfinningar som 

strider mot ordre public och växter och djur som tagits fram genom ett väsentligen biologiskt 

förfarande vilket framgår av art 52-53 EPC. Viktigt att poängtera är att det rör sig om 

innovationer som uppfyller patentkriterierna och betecknas som uppfinningar men där 

lagstiftaren ändå har beslutat att undanta dem från ensamrätten av olika skäl.  

4.1 Upptäckter 

Något som inte kan patenteras är upptäckter, art 52(2) EPC. En skiljelinje dras mellan 

uppfinning och upptäckt där den senare utgör en observation eller iakttagelse, till skillnad 

från den nyskapelse som en uppfinning innebär.100 En upptäckt kan inte påverka sin fysiska 

omgivning, något en uppfinning däremot syftar till att göra med hjälp av naturlagarna men inte 

genom att låta de naturliga krafterna verka utan någon slags manipulering.101 En uppfinning 

som sådan måste- som bekant-  innebära en teknisk lösning på ett problem. Med andra ord 

är det möjligt att söka patent på en genmodifierad gröda som uppträder på ett annat sätt än 

dess naturliga förlaga men man kan inte patentera en redan existerande växt med sina 

naturliga egenskaper oförändrade. Bernitz med flera uttrycker det som att: “Uppfinnaren bygger 

alltså på upptäckterna och omsätter dem i praktisk teknik.”102  

4.2 Omoraliska innovationer 

I princip går det att meddela patent på uppfinningar som kan användas i strid mot gällande 

lag, patentet meddelas för den tekniska konstruktionen och fokuserar inte på den moraliska 

eller icke-moraliska användningen av densamma.103 Undantaget för ordre public i art 53(a) EPC 

medger dock en begränsning avseende innovationer som strider mot goda seder eller allmän 

ordning. Det framgår vidare i artikeln att förhållandet att en uppfinning är förbjuden i en 

eller flera konventionsstater är inte tillräckligt för att anse att den strider mot ordre public. 

Sådant som inte går att patentera är uppfinningar som till sin natur innefattar ett olagligt 

                                                 
100 Levin s. 261. 
101 Bernitz m. fl. s. 171. 
102 Bernitz m. fl. s. 172. 
103 Bernitz m. fl. s. 174. 
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användande, som till exempel tortyrredskap.104 Innebörden av ordre public i TRIPs-avtalets 

motsvarande lydelse i art 27.2 framgår inte av avtalstexten men vägledning finns, även om 

något otydlig: ”… it has been understood to represent ideas such as the general security and core values of 

society.”105 Olika länder har olika kulturer och skilda moraliska uppfattningar vilket gör att det 

här undantaget tolkas annorlunda från land till land. Patent på mänskligt material utgör en 

sådan här skiljelinje. Ett uppmärksammat EPO- mål i hänseendet är den så kallade 

”Onkomusen” T 315/03, avseende en kontroversiell bioteknisk uppfinning. Bedömningen 

om huruvida möss som blivit exponerade för en genetisk förändring som gjorde dem mer 

mottagliga för cancer tvingade besvärskammaren att beakta art 53(a). När sökanden ändrade 

ansökan till att bara omfatta genmodifierade gnagare (och inte djur generellt) ansåg 

besvärskammaren att kraven inte längre stod i strid mot god sed, lidandet för mössen (och 

risken för spridning av cancergenerna) ställdes mot vinningen inom cancerforskningen som 

slutligen ansågs överväga de negativa aspekterna. Uppfinningar som genererar en medicinsk 

vinning för människor och djur är med andra ord tillåtna medan forskningsresultat som 

involverar genförändringar hos djur som inte innebär medicinsk nytta för människor eller 

djur inte är patenterbara.106 Målet tjänade till att ändra uppfattningen om att patenträtten helt 

ska ignorera värderingar om skada och nyttovärde så länge uppfinningar inte strider emot 

ordre public.107  

4.3 Växtsorter och väsentligen biologiska förfaranden 

Art 53(b) EPC European patents shall not be granted in respect of:   

plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this 
provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.  

4.3.1 Växt eller växtsort? 

Lika lite som att uppdelningen mellan växtförädlarrättsområdet och det patenterbara 

området är glasklar vållar även distinktionen mellan växt och växtsort huvudbry. Det är inte 

möjligt att patentera en växtsort eller en djurras, art 53(b) EPC, första delen av meningen. 

Distinktionen spelar en avgörande roll vid skyddsbedömningen inom båda områdena. En 

icke manipulerad, redan existerande växtsort kan inte meddelas patent men däremot kan en 

                                                 
104 Levin s. 288. 
105 (Edited by) Taubman, Antony, Wager, Hannu, Watal, Jayashree, A handbook on the WTO TRIPS 
Agreement s. 102. 
106 Regel 28(d) i EPO:s Guidelines. 
107 Nilsson, Holzt s. 339. 
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nyframställd växtsort få skydd genom växtförädlarskyddet. Det juridiska begreppet 

”växtsort” (se även avsnitt 3.2) är detaljerat och svårt att förstå utan vissa grundläggande 

naturvetenskapliga kunskaper, så här är begreppet utformat i art 5.2 i förordning 2100/94: 

2.  I denna förordning avses med "sort" en grupp av växter inom ett enskilt botaniskt taxon av lägst kända 

nivå som, oavsett om alla villkor för beviljande av växtförädlarrätt är uppfyllda, kan  

— definieras genom uttrycken av de kännetecken som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination 

av genotyper,  

— särskiljas från alla andra växtgrupper genom uttrycken av minst ett av dessa kännetecken, och  

— betraktas som en enhet beträffande dess lämplighet att förökas oförändrad.  

 I skälen till bioteknikdirektivet beskrivs begreppet aningen mer koncist:  

(30) Begreppet växtsort definieras enligt lagstiftningen om sortskydd. Enligt denna rätt kännetecknas en sort 

av sitt samlade genom, har därför individualitet och skiljer sig tydligt från andra sorter.  

The Technical Board of Appeal (TBA) ansåg i T 83/05 (ett av precedensmålen till grönsaksmålen) 

att en ny broccolivariant inte föll in under växtsortsexkluderingen i art 53(b) EPC. Detta för 

att den nya broccolin kännetecknades av en egenskap- ökning av cancerhämmande ämnen- 

som endast kan uppkomma som resultat av korsning av specifika växtsorter och utmärks 

med andra ord inte längre av en mängd karaktärsdrag som kan kopplas till en given genotyp 

eller kombination av genotyper.108 

     Skillnaden mellan begreppsparen behandlades 1999 i EPO:s stora besvärskammare i mål 

Novartis. I målet analyserades dels metodkrav för att framställa transgena växter (genetiskt 

modifierade växter) och dels den av metoden genererade produkten i form av växter (ej 

växtsort) som sådana. Det speciella med växterna var att de kunde förhindra tillväxten av- 

eller eliminera- sjukdomsframkallande ämnen, så kallade patogener. Produkten resulterade 

dock inte i en specifik växtsort, trots att kraven omfattade sådana. Stora besvärskammaren 

konstaterade att det inte går att patentera en växtsort eller djurras alldeles oavsett om det 

framtagits på bioteknisk väg eller inte. Om patentkraven däremot inte är utformade så att de 

omfattar en specifik växtsort, ska patentundantaget i art 53(b) ignoreras, även om kraven 

innehåller växtsorter. 

     Vid analysen av ordvalet i art 53(b) konstaterade stora besvärskammaren att ”växtsort” 

istället för ”växt” var ett medvetet val av lagstiftaren. Det går alltså inte att undanta växter 

som grupp från patenterbarhet utan enbart resultat i form av specifika växtsorter, annars 

skulle undantaget bli onödigt exkluderande.109 EBA uttryckte det så här: “The [plant variety 

                                                 
108 OJ 2014, A39 p.16 som även hänvisar till G1/98. 
109 G 1/98 avsnitt 3.3.1 i beslutsdelen. 
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rights] are only granted for specific plant varieties and not for technical teachings which can be implemented 

in an indefinite number of plant varieties.”110 Distinktionen framträder också i regel 27(b) i 

tillämpningsföreskrifterna till EPC som stadgar att en uppfinning måste vara generellt 

tillämpbar på olika växtsorter för att kunna patenteras och inte begränsas till en särskild 

växtsort som därigenom skulle vara berättigad växtförädlarrättsskydd istället. Det föreligger 

dock en semantisk skillnad vid en jämförelse mellan TRIPs-avtalets djur-och växtundantag 

kontra EPC:s och bioteknikdirektivets ordalydelse. TRIPs-avtalet exkluderar ”plants and 

animals” till skillnad från direktivet och EPC som utesluter ”plant and animal varieties”. Ordvalet 

torde öppna upp för vida tolkningsmöjligheter där liknande diskussioner som den om 

skillnaden mellan växt och växtsort i Novartis görs gällande.  

     Enligt EBA är anledningen till patentundantaget av växtsorter ursprungligen idén om att 

utesluta ”dual protection”, ett sätt för stater att kontrollera att en person eller ett företag inte 

får både patentskydd och växtförädlarrätt för samma alster. Art 53(b) tjänar med andra ord, 

endast till att förtydliga skillnaden mellan växtförädlarrätt och patenträtt.111 Dubbelt skydd 

förbjöds redan i första  UPOV- upplagan från 1961, vilken beaktades vid utformningen av 

EPC. Då många EPC- anslutna stater tillät växtsortsskydd genom nationella sui generissystem 

var det enklare att genomföra ett allomfattande förbud mot patent på växtsorter i EPC än 

att bara göra det för länder med sådant skydd.112 Förbudet mot dubbelt skydd är sedan 1991- 

års version av UPOV- konventionen dock borttaget.113 Hur det kommer att påverka EPC i 

framtiden är svårt att sia om.  

     Så länge en uppfinning inte identifierar individuella växtsorter är den patenterbar. Det 

finns alltså ingen moralisk aspekt till växtsortsundantaget utan det kommer sig av 

praktikaliteter, vid skapandet av EPC undantog lagstiftaren växtsorter på grund av risken för 

dubbelt skydd för de anslutna länderna som redan hade ett system för 

växtförädlarrättsskydd.114  

4.3.2 Väsentligen biologiska förfaranden 

Undantaget för väsentligen biologiskt förfarande finns upptaget i art 4.1(b) 

bioteknikdirektivet, art 53(b) EPC och i art 27.3(b) TRIPs-avtalet. Undantaget har tagit sin 

form genom praxis och är i ständig förändring på grund av bioteknologins dynamiska  

karaktär.  

                                                 
110 G 1/98 avsnitt 3.10 i beslutsdelen. 
111 G 1/98 avsnitt 5.3 i beslutsdelen. 
112 G 1/98 avsnitt 3.5, 3.6 i beslutsdelen. 
113 Levin s. 285 f. 
114 G 1/98 avsnitt 3.5 i beslutsdelen. 
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Vad som menas med undantaget avseende bioteknikdirektivet och EPC framgår i regel 26(5) 

i tillämpningsföreskrifterna till EPC samt i art 2.2 i bioteknikdirektivet: 

Ett förfaringssätt för framställning av växter eller djur är väsentligen biologiskt om det i sin helhet består 

av naturliga företeelser som korsning eller urval. 

Som tillåtlig bioteknisk uppfinning är mikrobiologiska förfaranden.115 Skillnaden mellan de 

tillåtliga mikrobiologiska förfarandena och de biologiska processerna är svår att definiera 

precist. Mikrobiologi är läran om bakterier, svampar, encelliga organismer, såsom alger och 

vissa parasiter.116 Vad som innebär väsentligen biologiskt förfarande är inte givet trots 

förtydligandet i hjälpregel 26(5) i EPC:s tillämpningsregler och art 2.2 bioteknikdirektivet. 

Frågor om huruvida korsning och urval är de enda naturliga företeelserna som spelar in vid 

bedömningen och huruvida inslag av teknik vid förädlingen gör att en växt kan ses som en 

bioteknisk uppfinning uppstår. Dessutom är en naturlig följdfråga hur kombinationen och 

eventuell förekomst av multipla steg av korsning och urval gör att växtförädlingen faller 

utanför undantaget. Alla dessa frågor tillsammans med en utredning av undantagets syfte 

följer i grönsaksmålen vilka är revolutionerande i så mån att detta är första gången EBA 

upptar samma (gemensamma) mål för prövning två gånger.117 Praxisdelen i avsnitt 5 

behandlar därför närmare undantagets historik, utveckling och bakomliggande syfte. 

     Undantaget för väsentligen biologiskt förfarande i art 27.3(b) TRIPs-avtalet omgärdas av 

en tydligare diskussion än vad som är fallet för uppsatsens behandlade EPC-grundade 

undantag, vilket redovisas här nedan.      

4.4 Dohadeklarationen och undantaget för väsentligen biologiskt 

förfarande i TRIPs-avtalet 

Det finns en inneboende motsättning i äganderätten avseende immateriell egendom och 

andra rättigheter såsom rätten till hälsa och rätten till mat. Motsättningen mellan 

läkemedelsföretagens immateriella rättigheter och människors rätt till hälsa är en särskilt svår 

och omstridd fråga men också kontroversen kring rätten till mat kontra ensamrätt till grödor 

genom patent och växtförädlarrätt. Forskare som finner ekonomiska incitament i att forska 

fram nyttigheter såsom läkemedel och genmodifierade grödor ser ogärna att ensamrätten blir 

                                                 
115 Regel 27(c) i EPC:s tillämpningsföreskrifter.  
116 SOU 2006:70 s. 50.  
117 Minssen, Timo, Nordberg, Ana, The Impact of Broccoli II & Tomato II om European patents in conventional 
breeding, GMO’s and Synthetic Biology: The grand finale of a juicy patents tale? s. 3. 
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en kollektiv sådan. Detta är och förblir ett kontroversiellt område där den gyllene medelvägen 

är svår att finna.  

     Vid Dohakonferensen år 2006 behandlades fyra TRIPs-relaterade angelägenheter där art 

27.3(b) och förhållandet mellan TRIPs-avtalet och CBD var några av ärendena på agendan.118 

Problematiken hör till kategorin ”outstanding implementation issues” inom WTO-samarbetet på 

grund av svårigheterna för medlemsländerna att komma överens om vad bestämmelsen bör 

innefatta.119 Närmare handlade frågan vid konferensen om art 27.3(b) inverkan eller, konflikt 

med traditionell kunskap och biologisk mångfald. Fenomenen bioteknik, traditionell kunskap 

och biologisk mångfald har kommit att informellt kallas ”trillingarna” inom TRIPs-

samarbetet på grund av deras sammanlänkade karaktär.120 Länder som USA, Japan och 

Schweiz har valt att inte uppta patentundantag för varken djur, växter eller väsentligen 

biologiska förfaranden för framställning av djur och växter i sin nationella patenträtt.121 

Motsättningarna mellan utvecklingsländer, såsom Kuba, Thailand, Pakistan med flera och 

industriländer som USA och Japan och EU, delar WTO- medlemmarna avseende artikelns 

utformning.  

     En grupp av utvecklingsländer höjde sina röster under Dohakonferensen för att stärka 

skyddet för den genetiska mångfalden och traditionell kunskap. De opponerade sig mot att 

det inte fanns någon bestämmelse i avtalet som förhindrade biopiracy 122, liksom det inte fanns 

något som försäkrade tidigare samtycke eller lika vinstfördelning av intäkter hänförliga till 

genetiska resurser (vilket CBD reglerar). Det nuvarande starka patentskyddet hindrar även 

bönder från att byta frön och utsäden med varandra (så kallad ”brown bagging”).123 De kritiska 

länderna ville därför införa ett krav på ursprungsangivelse till de biologiska resurserna och 

sammanhörande traditionell kunskap samt införa krav på bevis om samtycke och 

nyttofördelning. Industriländerna å sin sida hävdade att det inte fanns någon konflikt med 

CBD och att sådana krav skulle konstituera ytterligare (icke önskade) patenteringskriterier 

som skulle bromsa upp den tekniska utvecklingen och därför inte bör ingå i TRIPs-avtalet.124 

Utöver det ansåg industriländerna att det var nödvändigt med ett adekvat skydd för 

växtsorter och djuruppfinnar, detta för att uppmuntra investering och underlätta spridning 

                                                 
118 Gervais, Daniel, The TRIPS agreement, drafting history and analysis s. 50. 
119 Taubman m. fl. s. 105. 
120 Gervais s. 205. 
121 Gervais s. 444. 
122 Fenomen där företag söker immaterialrättsligt skydd för ”vilda”, omanipulerade biologiska resurser som 
anses tillhöra ursprungsbefolkning och som finns fritt i naturen, Helfer, Austin s. 395. 
123 Handelsmetod där bönder byter frön med varandra efter att någon har köpt en ursprunglig licens till fröna,  
Gervais s. 454.  
124 Gervais s. 76. 
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av teknologi. Därför ansågs det också vara av stor vikt att skyddet gavs även på internationell 

nivå och inte bara nationell sådan.125 Diskussionerna pågår fortfarande och flera debatter, 

rapporter och förslag har lagts fram i frågorna och skillnaderna i implementering är fortsatt 

stor i medlemsstaterna. Övergripande konsensus har nåtts i vissa aspekter såsom rättvis 

vinstfördelning enligt CBD men problemen fortsätter att sälla sig till de mest svårlösta inom 

samarbetet.126 

 

5 Väsentligen biologiskt förfarande i praxis 

Detta avsnitt refererar rättsfallen som har kommit att skapa debatt kring uppsatsens 

behandlade patentundantag. Frågan om hur undantaget ska appliceras i praktiken har pågått 

i flera år och har genom praxis förtydligats vad gäller ordalydelse samt praktiskt 

tillämpningsområde. I det första grönsaksmålet skärpte besvärskammaren undantaget för att 

i det senare godkänna product-by-process-krav som omfattar väsentligen biologiska 

förfaranden. Anledningen till den efterkommande diskussionen är den omständigheten att 

besvärskammaren till viss del har underlättat möjligheten till patent på konventionellt odlade 

grödor vilket problematiseras och analyseras mer ingående i avsnitt 6 och 8. 

5.1 Första intermistiska besluten om broccoli- och tomatpatent  

I det första intermistiska broccolibeslutet från 2004 handlade frågan om huruvida ett redan 

meddelat patentet på en broccolivariant egentligen inte borde falla under de uppräknade 

patentundantagen i art 53(b) EPC om väsentligen biologiskt förfarande. Patentansökan för 

broccolin innehöll både produkt- och metodkrav. Genom korsning och urval av plantor hade 

företaget Plant Bioscience Limited framställt en ny broccolivariant med cancerhämmande 

egenskaper, detta genom en metod som ökar  broccolins inneboende glukosinolater (viktiga  

aromämnen med cancerhämmande effekt som framförallt finns i kålväxter)127 I sina 

patentkrav ville företaget skydda dels processen för framställningen och dels slutprodukten i 

form av broccoliplantan, de ätliga delarna av växten och dess utsäde. Två opponenter 

menade att metoden för att framställa broccolin inte kunde patenteras men gjorde inga 

                                                 
125 Gervais s. 454. 
126 Gervais s. 209f.  
127 Bruun Esselin, Lotten, Välj hur nyttiga dina grönsaker ska vara, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/valj-
hur-nyttiga-dina-gronsaker-ska-vara 
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invändningar mot själva slutprodukten i sig. TBA hänsköt två frågor till EBA. Frågorna rörde 

under vilka omständigheter en process ses som väsentligen biologisk och därmed innebär 

undantag enligt art 53(b). Mer specifikt undrade TBA hur stort ett tekniskt inslag behöver 

vara för att förfarandet ska falla utanför undantaget och vad det tekniska inslaget måste bidra 

med till uppfinningen för att den inte ska anses väsentligen biologisk. Frågorna besvarades 

senare av EBA i Broccoli I år 2010 (se nedan).  

      Patenthavaren till en tomatplanta med reducerat vatteninnehåll, Israeliska 

jordbruksdepartementet, fick erfara samma invändningar avseende likartade patentkrav. I T 

1242/06 utreddes invändningen mot en tomat som genom korsning och urval hade resulterat 

i en planta med mindre vatteninnehåll än vanliga tomater och som kan sitta kvar längre på 

kvisten utan att bli dålig. Klagandena ansåg att såväl metoden som produkten föll in under 

patentundantagen i art 53(b) om växtsorter och väsentligen biologiska förfaranden. Frågan 

som ställdes här var huruvida korsnings- och urvalsprocessen måste korrespondera med vad 

som kan uppkomma i naturen för att träffas av undantaget. I övrigt överensstämde frågorna 

med de hänskjutna i T 83/05 varför EBA valde att ta upp alla frågorna i ett gemensamt mål.  

5.2 De förenade målen G 1/08 (Broccoli I) och G 2/7 (Tomat I) 

I dessa mål utreds lydelsen av ”väsentligen biologiskt förfarande” i EPC som sedan  kommer 

att ligga till grund i de kommande målen G2/13 (Broccoli II) och G2/12 (Tomat II). 

Tvillingmålet avgjordes i december 2010 av EBA och behandlar de hänskjutna frågorna från 

T 83/05 och T 1242/06. Essensen av frågorna från TBA består i huruvida en  icke-

mikrobiologisk process med inslag av naturlig växtkorsning och urval kan uteslutas från art 

53(b) enbart med motiveringen att ett tekniskt moment också krävs för att nå slutprodukten. 

Om så är fallet, vill TBA veta vad som utgör den springande punkten för att definiera en 

icke-mikrobiologisk process. För att utreda frågorna, inleder besvärskammaren med en 

praxisgenomgång av mål där undantaget tidigare har aktualiserats. 

5.2.1 T 320/87 LUBRIZOL/Hybrid plants och T 356/93 Plant Genetic Systems 

TBA har redan tidigare år 1990 i mål T 320/87 Lubrizol laborerat och tagit ställning till 

”väsentligt biologiskt förfarande”, då enligt EPC 1973 (samma lydelse som i dagens EPC 

2000). Målet gällde en invändning mot en patentansökan avseende snabbproducerande 

hybridfrön som gav en mer storskalig kommersiell produktion  än icke- manipulerade frön.  

För att bedöma undantaget i art 53(b) måste man definiera essensen av uppfinningen, både vad 

gäller processen och resultatet.  Därtill ska EPO se till den totala mänskliga inblandningen och 



33 

 

ingripandets betydelse för uppfinningen. Det är dock inte möjligt att meddela patent på 

biologiska förfaranden enkom på grund av att det har förekommit mänsklig inblandning.128  

Vad som var avgörande i Lubrizol och som fick vågskålen att väga över till ett icke väsentligen 

biologiskt förfarande var omständigheten att den presenterade metoden för att ta fram fröna 

inte kunde ha uppkommit självmant i naturen och motsvarade inte klassiska ”breeder’s 

processes”.129  

     Målet tjänar föga till att klargöra rättsläget vilket T 356/93 Plant Genetic Systems ämnade 

utreda vidare. Utöver att det har förekommit mänsklig intervention måste det röra sig om ett  

”(…) essential technical step, which cannot be carried out without human intervention and which 

has a decisive impact on the final result (...) (emfas adderad)” ha inbegripits för att uppfinningen 

inte ska träffas av undantaget i 53(b).130 Besvärskammaren i Broccoli och Tomat I 

sammanfattar praxis till sex bedömningspunkter: 

1. Omfattningen av mänsklig inblandning och inblandningens inverkan på resultatet.  

2.  Bedömningen i 1 görs i ljuset av uppfinningens essens.  

3. Är inverkan av mänsklig inblandning avgörande för resultatet? 

4. Är det mänskliga bidraget av trivial karaktär?  

5. Skulle innovationen kunna uppkomma naturligt, samt: hänför den sig till konventionella 

förädlingsmetoder?  

6. Den avgörande växtförändringen ska kunna kopplas antingen till särskilda moment i 

förfarandeprocessen eller till den speciella ordningen som särskilda delmoment görs i, om 

flera steg är nödvändiga.131  

5.2.2 Regelgenomgång och traktattolkning 

Efter praxisgenomgången konstaterar EBA att varken hjälpregeln 26(5) i 

tillämpningsföreskrifterna (angående vad som utgör biologiskt förfarande, det vill säga 

exempelvis korsning och urval), lika litet som den identiska definitionen i bioteknikdirektivet 

art 2(2) ger någon vägledning till hur ”korsning och urval” ska tolkas. EBA övergår därför 

till traktattolkningsreglerna i art 31 och 32 Wienkonventionen om traktaträtten för att utreda 

innebörden av begreppsparet. Ordalydelsen av korsning och urval i 

tillämpningsföreskrifterna, regel 26(5) fungerar som exempel på naturliga fenomen vid 

växtförädling men säger egentligen ingenting om hur de ska tolkas enligt EBA. De finner, 

                                                 
128 T 320/87 avsnitt 6 i beslutsdelen. 
129 T 320/87 avsnitt 8 i beslutsdelen. 
130 T 356/93 avsnitt 28 i beslutsdelen. 
131 G 1/08 och G 2/07 p. 3.2.3. 
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tvärtom att exemplet är otydligt och motsägelsefullt, systematiska korsningar och urval kan 

ju inte att vara att anse som naturliga fenomen då de måste utföras av människor för att nå 

ett kontrollerat resultat.132 Vid en syftestolkning finner besvärskammaren att biodirektivet 

inte säger något om syftet bakom det debatterade patentundantaget. Detta är märkligt enligt 

mig eftersom andra undantag i direktivet motiveras utefter etiska och moraliska argument, 

såsom det om förbud mot patent på beståndsdelar av den mänskliga kroppen som skäl 16 i 

bioteknikdirektivet illustrerar.133 

     Den historiska utredningen om begreppen ger bara information om att debatter pågick 

vid utkastet till bioteknikdirektivet om huruvida korsning och urval skulle vara uttömmande 

eller fungera exemplifierande. Vid de preliminära utkasten angavs korsning och urval som de 

enda naturliga fenomenen men i slutversionen heter det nu ”såsom” korsning och urval. Vid 

utkastet formulerades också kriteriet om att det krävs mer mänsklig inblandning än endast 

urval av plantor som sedan sexuellt förökar sig själva.  

     Summa summarum ansåg EBA inte att biodirektivets historik kastade något ljus över 

frågan huruvida någon ytterligare metod än renodlad korsning och urval kan ses som 

konventionell förädling. Med tanke på att regel 26(5) i tillämpningsföreskrifterna inte har 

någon egen legislativ historik eftersom bioteknikdirektivets lydelse överfördes till regel 26(5) 

verbatim finns ingen egentlig förklaring till begreppen.134 Då hjälpregeln och 

bioteknikdirektivet föga förtydligar vad som innebär ett väsentligt biologiskt förfarande 

egentligen, fick EBA övergå till att utreda lydelsen i art 53(b) istället. 

5.2.4 Semantisk skillnad 

Enligt det första utkastet till EPC från 1973 var det förbjudet att patentera metoder som 

framställde växtsorter ”plant varieties” vilket sedan ändrades till metoder för att framställa 

växter, ”plants”.135 I Novartis konstaterade EBA: ”(…) whereas the exclusion for processes is related 

to the production of plants, the exclusion for products is related to plant varieties. The use of the more specific 

term ”variety” within the same half-sentence of the provision relating to products is supposed to have some 

meaning.”136 Det framgår inte i förarbetena varför det mindre specifika begreppet ”plants” 

valdes men besvärskammaren menar att det andra undantaget i art 53(b) måste förstås som 

                                                 
132 G 1/08 och G 2/07 p. 4.5. 
133 ”Patenträtten bör utövas med respekt för de grundläggande principer som säkerställer människans 
värdighet och integritet och det är viktigt att bekräfta den princip enligt vilken människokroppen i alla sina 
bildnings- och utvecklingsstadier, inklusive könscellerna (…)” 
134 G 1/08 och G 2/07 p. 4.7-5. 
135 G 1/08 och G 2/07 p. 6.1.1. 
136 G 1/98 p 3.3.1. 
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att det inte begränsar sig till förfaranden som gäller växtsorter.137 Argumentet att väsentligen 

biologiska förfaranden endast fungerar som ett förtydligande av förbudet mot produktpatent 

avseende växtsorter förkastas härmed. 

5.2.5 Väsentligen biologisk 

- ”Laws are not restricted in their application to situations known to the legislator.”138  

Lubrizol har fungerat som utgångspunkt för tolkningen av begreppet väsentligen biologisk 

och EBA ansåg att kriterierna som extraherats från målet fortfarande är gångbara. I målet 

var ett av kriterierna att den använda metoden inte skulle sälla sig till klassiska 

växtförädlarmetoder för att undslippa undantaget i art 53(b). Lantbrukare strävar alltid efter 

att använda de mest effektiva, alltså tekniskt moderna metoder som finns tillgängliga för att 

uppnå bästa tänkbara resultat. Det som är nytt idag kan med andra ord anses vara en 

konventionell metod imorgon.139 Därför kan man inte längre ha utgångspunkten att 

”klassiska” förädlingsmetoder per se alltid är väsentligen biologiska i ordets rätta bemärkelse. 

Den aktuella broccolin hade till exempel förädlats i labb där urvalsprocessen gjorts med hjälp 

av så kallade ”molekylära markörer”. Förfarandet hänför sig likväl till konventionell, klassisk 

förädlarmetod då användandet av molekylära markörer i labbmiljö i dagsläget är en gängse 

metod vid växtförädling menade EBA.140  

5.2.6 Syfte, kontext och legislativ historik 

Värt att nämna är att art 53 innebär ett undantag från art 52, det som undantas från 

patenterbarhet klassas fortfarande som uppfinningar. Mänsklig inblandning för att 

manipulera naturliga krafter är kärnan i uppfinningsrikedomen. För att besluta vilka 

förfaranden inbegripandes mänsklig inblandning som undantas från EPC är det essentiellt att 

utreda syftet med bestämmelsen. På grund av att syftena bakom undantagen skiljer sig så 

pass mycket åt i (a)-(c) i artikel 53 går det inte att utläsa någon förklaring av den kontextuella 

positionen av väsentligen biologiskt förfarande.141 EPC härleds ursprungligen från 

Strasbourg Patent Convention (SPC)142 där art 53(b) härstammar från art 2(b) SPC. I utkastet 

till EPC från 1973 sades att biologiskt ska ses som motsatsen till tekniskt.143 Vid det första 

                                                 
137 Besvärskammaren refererar ur G 1/98 angående ordvalet i art 53(b) EPC.  
138 G 1/98 avsnitt 5.3 i beslutsdelen. 
139 G 1/08 och G 2/07 p. 6.1.3-6.4.1. 
140 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.1. 
141 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.2.1.  
142 The Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention.  
143 T 83/05 p. 40 i beslutsdelen. 
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utkastet till EPC 1973 ändrades den ursprungliga formuleringen ”purely biological” till ”essentially 

biological”. Genom att välja ordet ”essentially” istället för ”purely” menade lagstiftaren att små 

inslag av tekniska användningsmedel inte ska innebära att uppfinningen faller utanför 

patentförbudet.144 Sammanfattningsvis ska tekniska inslag som fungerar som hjälpmedel vid 

korsning och urval inte utesluta undantag från art 53(b) EPC. Om det tekniska inslaget å 

andra sidan introducerar någonting nytt till växten som inte kan uppnås genom endast 

korsning och urval, ska växten eller växtdelarna gå att patenteras.145 EBA tillägger att det inte 

spelar någon roll hur många sexuella korsningar och urval som görs, om det spelade roll 

skulle patentsökande kunna överdriva behovet av multipla steg för att kringgå förbudet.146  

     Trots tillbakablicken finner besvärskammaren inte någon framträdande orsak till 

patentundantaget om väsentligen biologiskt förfarande. EBA presenterar en teori om att 

lagstiftaren vid utkastet till SPC ansåg att det var svårt att skapa identisk reproduktion av 

biologiskt material och att det därför exkluderats men avfärdar att detta skulle vara 

anledningen till undantagets existens. Det vore inte logiskt,  innovationen skulle sådana fall 

inte uppnå patentkriterierna, varför ett undantag vore överflödigt.147  

5.3 Besvärskammarens slutliga bedömning 

Slutligen stannar EBA vid att en uppfinning inte faller utanför art 53(b) enbart för att 

mänsklig inblandning och tekniska hjälpmedel har förekommit. Ordbytet från ”purely” till 

”essentially” tyder på att lagstiftaren ville minska omfånget för när växtförädling anses vara av 

teknisk, patenterbar karaktär. Växtförädlare har i alla tider använt sig av tekniska hjälpmedel 

men det gör inte att det per automatik rör sig om uppfinningskonst. Om det tekniska inslaget 

däremot tillför något nytt till växtens genom eller modifierar genomet på ett sätt som inte 

har med de sexuellt förökade växternas blandade egenskaper att göra faller innovationen 

utanför undantaget.148 Besvärskammaren påpekar också det faktum att växtförädling alltid 

kräver mänsklig intervenering för att nå ett bevakat resultat (även underlåtenhet är för övrigt 

mänsklig inblandning resonerar EBA) varför det inte går att säga att samma förutsägbara, 

biologiska process skulle kunna ske i naturen. Som svar på TBA:s fråga om naturens 

                                                 
144 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.2.2. 
145 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.2.3. 
146 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.2.3. 
147 G 1/08 och G 2/07 p. 6.4.2.3. 
148 G 1/08 och G 2/07 p 6.4.2.3. 
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uppfinningsförmåga menade EBA att växtförädling till sin natur kräver mänsklig 

inblandning.149  

5.4 Det andra intermistiska beslutet efter Broccoli I och Tomat I 

2013 kommer så det andra intermistiska beslutet i grönsaksmålen. Efter första domen 

ändrade Israeliska jordbruksdepartementet sina patentkrav till att bara bestå av product-by-

process-krav kopplade till själva tomatplantan och plantprodukter därav. Plant Bioscience Ltd 

ändrade också sin patentansökan sedan frågorna hade besvarats till att nu inte omfatta patent 

av själva metoden utan endast omfatta produktkrav och product-by-process-krav. Båda 

justeringar protesterades varefter fler frågor uppstod och en andra hänskjutning till EBA 

följde i Broccoli II och Tomat II (se nedan). Liksom besvärskammaren i G 2/06 WARF 

dryftade nämnden i det andra intermistiska beslutet här risken med en ändring av 

patentkraven som kan resultera i ett indirekt är ett kringgående av metodförbudet som 

utdömdes i Broccoli I och Tomat I. Om patentundantag helt sonika kan bortses från genom 

kravens semantiska utformning riskerar kravutformningen att bli ”a matter of skilful claim 

drafting”, vars resultat riskerar att stå i strid med lagstiftarens intentioner med bestämmelsen.  

5.5 G 2/13 (Broccoli II) och G 2/12 (Tomat II). Product-by-process 

År 2015 meddelades det slutgiltiga beslutet från EBA. Nu gällde frågan inte längre 

innebörden av väsentligen biologiskt förfarande utan konsekvensen av att de aktuella 

grönsakerna bedömts vara produkter uppkomna av huvudsakligen biologiska processer. 

Patenthavarna undrade i detta skede om de kunde nå framgång med product-by-process-

krav trots att deras tidigare metodkrav avslogs av såväl tredje man som av EBA. Frågan löd 

som sådant: hindrar begränsningen i art 53(b) EPC själva produkten från att patenteras då 

den uppkommit, åtminstone delvis, genom korsning och urval? 

5.5.1 Traktattolkning 

Det är inte första gången besvärskammaren besvärar sig över de föreskrivna 

patentundantagen. Trots att lydelsen av ”väsentligen biologiskt förfarande” utreddes i 

Broccoli I och Tomat I menade EBA i detta mål att kammaren inte besvarade hur EPO ska 

tolka produktkrav som hänför sig till sådana processer. Med den motiveringen gav sig EBA 

in på en utdragen tolkning av begreppet enligt traktattolkningens alla regler. EPC innehåller 

                                                 
149 G 1/08 och G 2/07 p 6.4.2.3. 
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inga riktlinjer för hur patentundantagen ska tolkas varför EBA brukade sig av art 31 och 32 

Wienkonventionen. Det första steget i tolkningsoperationen var att fastställa ordalydelsen, 

”den objektiva meningen”. Därefter skulle bestämmelsen ses i sin kontext och i ljuset av 

syftet med EPC. Slutligen förde besvärskammaren ett resonemang om huruvida en dynamisk 

tolkning av begreppet krävdes.  

5.5.2 Ordalydelse och kontextuell tolkning 

Ordvalet om förbudet mot väsentligen biologiskt förfarande ger ingen uttrycklig ledning om 

huruvida undantaget ska innefatta både produkt- och förfarandepatent, varför 

besvärskammaren övergår till en kontextuell tolkning.150 Genom att se grönsakspatenten i 

ljuset av hur första undantaget i art 53(b) (det om växtsorter) görs bedömningen att 

patentundantag generellt ska göras restriktivt. ”Article 53 EPC is not designed as a general exclusion 

of inventions in the sphere of animate nature and has been interpreted by the boards of appeal rather 

restrictively”151 Huvudregeln i art 52(1) EPC är att om patentkriterierna är uppfyllda, ska 

innovationen kunna få europeiskt patent. Undantag ska därför motiveras specifikt och med 

en tydlig juridisk grund.152 I Novartis konstaterade EBA att det måste anges individuella 

(specifika) växtsorter i ansökan för att det ska röra sig om ett undantag i lagens mening. Den 

första delen av meningen om växtsortsundantag ger dock ingen ledning i hur det andra 

undantaget ska tydas. Det finns därför inget stöd för att tolka art 53(b) restriktivt i en 

kontextuell utblick.  

5.5.3 Teleologisk tolkning; syfte, värden och legala, sociala och ekonomiska mål.  

Besvärskammaren vill inte gå emot bestämmelsens ”anda” men citerar EBA från Broccoli I 

och Tomat I där det konstaterades att det inte går att finna ett syfte bakom den kontextuella 

placeringen av undantaget i 53(b). Något resonemang om legala, sociala och ekonomiska mål 

förs inte heller vilket i min mening hade kunnat ske utifrån TRIPs-problematiken där många 

sociala, legala och ekonomiska problemområden har uppdagats. Inte heller senare 

överenskommelser som bioteknikdirektivet ger någon anledning att tolka in produktförbud 

i förfarandeförbudet anser EBA.  

                                                 
150 G 2/12 och G 2/13 VII 1 (3). 
151 G 2/12 och G 2/ 13 VII 2.3 (a). 
152 G 2/12 och G 2/13 VII 2.3 (b). 
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5.5.4 Historisk och dynamisk tolkning  

Vad gäller historiken bakom väsentligen biologiskt förfarande pekar besvärskammaren på 

samma omständighet som EBA i Novartis och precedensmålen. Undantaget uppkom genom 

SPC och UPOV- konventionen med anledning av ”dual protection”-problematiken. 

Förarbetena behandlade aldrig frågan om hur besvärsrätten ska se på produktkrav kopplade 

till väsentligen biologiska förfaranden.153 Det har tillkommit många nya odlingsmetoder som 

till och med kan skapa plantor och plantmaterial som med en bred tolkning varken kan få 

skydd genom patent eller växtförädlarrätten varför undantaget ska ges en snäv innebörd.  

5.5.5 Juridisk härdsmälta och skilful drafting 

Intressant är att besvärskammaren för farhågan om ”skilful drafting” på tal. Risken avfärdas 

med motiveringen att art 53(b) uppenbarligen bara exkluderar förfarandekrav med hänsyn 

till undantagets semantiska konstruktion: ”(..) essentially biological processes for the production of 

plants (…) (emfas adderad)”. Besvärskammaren tycks finna det nästintill löjligt att påstå att 

sökandenas ändring till product-by-process-krav skulle göra undantaget obsolet. Om 

lagstiftaren hade velat utesluta produktkrav hade denne gjort det.154 Utöver konstruktionen 

konstaterar EBA att det finns en anledning till uppdelningen mellan patenteringskritrier och 

skyddsverkningsregler av patent. EPO:s uppgift är att se till att (de restriktiva)  kriterierna för 

att få bruka sig av product-by-process-krav är uppfyllda och att kraven möter 

uppfinningskriterierna enligt EPC. Det föreligger med andra ord inga hinder att meddela 

patent beskrivna genom product-by-process-krav trots att konsekvensen blir att även 

processen därigenom får skydd eftersom att besvärskammaren inte ska ägna sig åt sådana 

överväganden.155  

5.5.6 Irrelevanta invändningar 

I sista delen av domskälen uppger besvärskammaren att de har noterat bland annat 

Europaparlamentets resolution från 2012 tillsammans med andra sociala, ekonomiska och 

etiska invändningar mot patentering av produkter av huvudsakligen biologiska förfaranden. 

Deras respons till de amici curiae som intervenerat: “It has to be borne in mind that the role of the 

Enlarged Board of Appeal is to interpret the EPC using generally accepted principles of interpretation of 

international treaties. It is not mandated to engage in legislative policy.”156 Här kan man invända att 

                                                 
153 G 2/12 och G 2/13 VII 5 (4). 
154 G 2/12 och G 2/13 VIII 2 (5). 
155 G 2/12 och G 2/13 VIII 2.6.b.  
156 G 2/12 och G 2/13 VIII 2.6.c. 
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EPO tidigare visst har tagit politiskt ställning i vissa patent.157 Det innebär inte att det är rätt 

av EPO att göra det men det fungerar som exempel på att de inte är helt konsekventa i sitt 

ställningstagande. Därtill poängterar besvärskammaren att länder som velat utesluta 

produkter som uppkommit genom huvudsakligen väsentligt förfarande har exkluderat 

sådana i sin patentlagstiftning. Tyskland och Nederländerna är två exempel på sådana 

länder.158  

     Summa summarum föreligger ingen anledning för EPO att vare sig tolka art 53(b) 

dynamiskt eller förbjuda product-by-process-krav kopplade till undantaget om väsentligen 

biologiskt förfarande. Det skulle enligt EBA till och med gå emot lagstiftarens intentioner 

om EPO skulle utvidga förbudet till att också inbegripa produktförbud.159 

5.6 Besvärskammarens slutliga bedömning 

Här kan man säga att besvärskammaren gjorde en kursändring. De konstaterade att 

begreppet väsentligt biologiskt förfarande ska tolkas snävt och inte utesluta produkter som 

tagits fram genom ett sådant förfarande och som inte kan beskrivas på annat sätt än genom 

sin tillverkningsprocess. Bestämmelsen avser endast att utesluta metodpatent eftersom 

ingenting annat har nämnts i EPC eller bioteknikdirektivet enligt EBA:s traktattolkning. 

Därför påverkas inte förfarandekopplade produktkrav, product-by-process-krav av 

undantaget i art 4.1(b) bioteknikdirektivet samt art 53(b) EPC. Besvärskammaren såg heller 

ingen anledning att tillämpa en dynamisk tolkning då det enligt dem inte finns någon risk för 

att undantaget blir obsolet genom tolkningen. 

6 Kommentar 

Broccoli II och Tomat II har blivit kritiserade från många håll.160 Kritikerna menar att EPO 

genom domen gynnar stora agrokemiska bolag med betydande inflytande på marknaden och 

skapar monopolisering på marknaden.161 Vidare ligger kritiken i att domen banar väg för 

uppfinnare att helt bortse från bioteknikdirektivets bestämmelser vid patentansökan hos 

EPO. 120 patent har sedan 2011 blivit beviljade för växter som uppkommit genom 

                                                 
157 SOU 2008:20 s. 344 kommenterar detta i förhållande till bland annat: Onkomusen och den s.k. Edinburgh-
ansökningen ang. stamceller. 
158 G 2/12 och G 2/ 13 VIII 2.6.d.  
159 G 2/12 och G 2/13 VIII p. 6.3. 
160 Från bl. a. motståndare till GMO-grödor, miljörättsliga organisationer och jordbrukssammanslutningar, se 
Minssen, Nordberg s. 21. 
161 Minssen, Nordberg s. 21. 
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huvudsakligen naturliga företeelser som korsning och urval.162 I sammanhanget bör dock 

nämnas att 2000 andra växtrelaterade uppfinningar har beviljats, ett faktum som får 

statistiken för patent grundade på väsentligen biologiska förfaranden att upplevas ganska 

marginell.163 Det är trots allt fortfarande otillåtet att patentera väsentligen biologiska 

processer. Den enda skillnaden är att det explicit har sagts att product-by-process-krav 

numera är tillåtna oaktat ett icke-patenterbart förfarande.  

     Efter långa resonemang och tolkningsoperationer finns det fortfarande inte en tydlig 

förklaring till varför undantaget över huvud taget existerar i EPC och bioteknikdirektivet. 

Detta är märkligt med tanke på Gervais kommentar till motsvarande undantag i art 27.3(b) 

TRIPs-avtalet: “The reasons for such exclusions [undantag för väsentligen biologiska förfaranden] may 

be ethical or moral, as is the case in a number of European countries and under the 1973 Convention on the 

Grant of European Patents [EPC]”164 Om domstolen inte finner någon moralisk orsak till 

exkluderingen, är det märkligt att detta kan konstateras så lättvindigt av Gervais. 

     Undantaget för växtsorter i den första delen av art 53(b) EPC får anses tala sitt tydliga 

språk: växtsorter får inte patenteras på grund av det kompletterande sui generissystemet för 

växtförädlarrätt. Även förbudet mot att patentera delar av människan är väl underbyggt, här 

med etiska överväganden om mänsklig värdighet och integritet som bland annat skäl 16 i 

bioteknikdirektivet illustrerar. En följd av att EPO inte är anslutna till bioteknikdirektivet, 

utan använder det som sekundär tolkningsdata, är att de inte har befogenhet att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Även om EU-domstolen skulle göra en annan 

bedömning i ett likvärdigt mål skulle EPO dessutom inte behöva förhålla sig till prejudikatet. 

EPO har frivilligt anslutit sig till bioteknikdirektivet och opassande nog har inte heller 

bioteknikdirektivet levererat en tydlig förklaring av undantaget.        

     Smått ironiskt är att besvärskammaren i Broccoli I och Tomat I höjde tröskeln för det 

tekniska inslagets vikt i bedömningen om när en uppfinning inte ska betraktas som en 

väsentlig biologisk process. Inte ens användningen av molekylära markörer räckte i målet till 

för att broccoliprocessen skulle falla utanför patentundantaget. Ställningstagandet 

urvattnades sedan i Broccoli II och Tomat II där besvärskammaren enligt mig lyckades gå 

runt förbudet och skapa goda förutsättningar för andra innovatörer med liknande växtalster 

att uppnå patent.  

                                                 
162 Minssen, Nordberg s. 21. 
163 Then, Cristoph, Tippe, Ruth, European Patent Office at Crossroads: Report about Patents on Plants and Animals 
granted in 2011 s. 3. 
164 Gervais s. 442. 



42 

 

6.1 Förhållandet till TRIPs-avtalet och CBD 

Det är underligt att två identiska bestämmelser kan ha så olika konnotationer som art 53(b) 

EPC i förhållande till TRIPs-avtalets dito i art 27.3(b). De tycks ta fasta på helt olika saker. 

Där TRIPs-avtalet har traditionell kunskap och genetisk mångfald i förgrunden representerar 

EPC:s undantag endast en obegriplig kvarleva vars existens tycks berättigas av den 

separerande funktionen den fyller till växtförädlarrätten. Det står mycket riktigt föga om 

syftet bakom bestämmelsen i ingressen till bioteknikdirektivet som skulle kunna ge 

vägledning vid tolkningen. Däremot betonar direktivet bundenheten till både TRIPs-avtalet 

och CBD som kan motivera undantaget, åtminstone vad direktivet beträffar. 

Bioteknikdirektivet ska tolkas i enlighet med TRIPs-avtalet och hänsyn ska tas till aspekterna 

i CBD trots att konventionen inte innehåller någon materiell rätt beträffande biotekniska 

uppfinningar.165 EPO är dock inte bundna av CBD eller TRIPs-avtalet varför en 

tolkningsoperation inte sträcker sig till dessa traktat som hade kunnat ge mer vägledning. 

Värt att reflektera över är att de flesta medlemsstater inom EU är bundna av TRIPs-avtalet 

samt CBD och vissa länder som Nederländerna och Tyskland har valt att förbjuda både 

produkter och processer inom ramen för väsentligen biologiskt förfarande. En kan lika gärna 

hävda att dessa stater har tolkat bioteknikdirektivet som att direktivet inkluderar ett 

produktförbud, en slutsats som besvärskammaren inte reflekterade över.166  

     Med detta sagt har EBA dock inte gjort en felaktig bedömning utefter den givna 

rättskällehierarkin enligt min mening: primärt ska besvärskammaren tolka EPC i ljuset av 

syftet och målen med konventionen. Som sekundärt tolkningsunderlag hänvisas till 

tillämpningsföreskrifter och det däri angivna bioteknikdirektivet.167 Där EU har misslyckats 

med att motivera undantaget å sin sida, kan det inte åläggas EPO att spekulera i hur 

lagstiftaren har resonerat kring vilket mått av hänsyn som ska tillmätas TRIPs-avtalet och 

CBD. Med tanke på att alla EU- medlemsstater har valt att följa TRIPs-avtalet olika grad i 

och med dess dispositiva karaktär måste det vara upp till bioteknikdirektivet att uttryckligen 

ange på vilket sätt konventionerna ska tas i beaktande. 

6.2 Product- by- process- en lek med ord? 

Trots att EBA i min mening har gjort en korrekt bedömning utifrån patentundantagets 

historik och bakomliggande syfte, kan inte detsamma sägas om tillåtandet av product-by-

                                                 
165 Prop.2003/04:55 s. 50 samt art 1.2 i bioteknikdirektivet. 
166 Något som organisationen “No Patents on Seeds” menar. Then, Tippe s. 3. 
167 Se rubrik 1.3.3 för rättskällehierarkin som binder EPO:s besvärskamrar. 
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process-krav för uppfinningar som uppkommit genom ett väsentligen biologiskt förfarande. 

En inneboende utvidgning med besvärskammarens tolkningsmanöver är att de genom att 

skilja på patentkriterierna och skyddsverkningarna av ett meddelat patent, går emot 

ordalydelsen i art 53(b). Det uppfattas som motsägelsefullt att först konstatera att ett visst 

förfarande inte går att patentera för att i nästa stund ge samma uppfinning skyddsverkningar 

baserat på hur den uttrycks i ord och ignorera att den omfattas av ett legalt undantag. 

Patentförbudet är verkningslöst om sökanden de facto kan patentera väsentligen biologiska 

processer genom att semantiskt utforma sin ansökan på rätt sätt.  

     Det föreligger mycket riktigt specifika krav för att ens få använda sig av product-by-

process-krav men är tanken verkligen att dessa ska få användas när förfarandet per se är 

undantaget från det patenterbara området? Det ter sig som en omöjlig ekvation: för att få 

använda product-by-process-krav måste produkten isolerat uppfylla uppfinningskriterierna. 

Om produkten dock inte går att beskriva på annat sätt än genom sin tillverkning som i sig 

inte är patenterbar så får uppfinningen patenteras. Till saken hör också att det enligt 

Westerlund är lättare att patentera biologiska processer som leder fram till produkter eftersom 

produkterna ofta angränsar till rena upptäckter.168 Det innebär med andra ord att det är 

tveksamt att tillåta product-by-process-krav utifrån flera aspekter. Att besvärskammaren inte 

problematiserar mer kring att resultatet av att tillåta product-by-process-krav indirekt leder 

till metodpatent är märkligt. I Europaparlamentets resolution från 2012 påpekar parlamentet 

att man måste se till den totala tekniska lösningen så som den är och inte enbart hur den är 

uttryckt i ord.169 Både EU-domstolen har understrukit detta i Brüstle-domen likväl som EPO 

i G 2/06 WARF. I resolutionen hänvisar parlamentet till ett resonemang i Brüstle-domen där 

domstolen bedömer omständigheten att sökanden utelämnat delar av sin innovation som 

omfattas av patentförbud enkom av denna anledning.  En av frågorna till EU-domstolen var 

huruvida sökanden kunde utesluta ett patentkrav som innebar förstöring av embryon i syfte 

att framställa ”neurala prekursorceller”, en tillverkningsprocess som kräver stamceller 

utvunna ur mänskliga embryon. Sökanden hävdade att de inte använde sig av embryon i sin 

uppfinning, men de upptog inte heller i patentkraven att man var tvungen att förstöra 

embryon för att uppnå resultatet.170 Sökanden ansåg att förstöringen av cellerna snarare var 

ett medel som helgade målet. Domstolen accepterade inte argumentationen som domstolen 

menade innebär att sökanden kan undslippa patentförbud enbart genom utformningen av 

                                                 
168 Westerlund, Li, Biotech patents: equivalency and exclusions under European and U.S. patent law s. 35. 
169 2012/2623 (RSP), sjätte strecksatsen. 
170 C-34/10 Oliver Brüstle mot Greenpeace e V, p. 47. 
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patentkraven. Detta skulle strida mot ändamålet med förbudet.171 EU-domstolen förtydligade 

således i målet att man ska se till resultatet av uppfinningen. Ett liknande resonemang fördes 

i EPO:s besvärskammare i WARF-målet. Med ledning av domstolarnas och 

besvärskammarens uttalande har EBA inte tillräckligt utrett effekten av att tillåta product-

by-process-krav enligt mig. Man kan här fråga sig om EBA själva har ägnat sig åt skilful 

drafting? Broccoli II och Tomat II förutspås nämligen underlätta för uppfinningar bestående 

av grödor som framtagits genom ett väsentligen biologiskt förfarande.172  

     Enligt mig borde en eventuell minskning av undantagets tillämpningsområde istället ha 

skett vid första prövningen i Broccoli I och Tomat I. Där hade det varit befogat att låta ett 

bestämmande tekniskt inslag, som användandet av molekylära markörer räcka till för att 

tillåta patentering. Det hade varit mer rimligt att låta ett laboratorieinslag omkullkasta hela 

argumentet om konventionell växtförädling istället för att gå runt – det nu- ännu starkare 

patentundantaget och öppna upp möjligheten för desto fler ansökningar. 

 

7 Gemensamma nämnare och vattendelare 

Ibland lägger ensamrätter krokben för andra överstående intressen, exempelvis nya 

uppfinningar som samhället anser viktiga eller behövliga. För detta finns systemet med 

tvångslicenser och andra undantag som ger tredje man möjlighet att begagna sig av vissa 

privilegier som annars endast tillfaller patentinnehavaren respektive sortägaren själv.173 

     Som nämndes inledningsvis, föreligger det skillnader växtskydden emellan och detta är en 

av anledningarna till kontroversen kring patent på konventionellt förädlade grödor. I 

Europaparlamentets resolutioner görs en lista med orosmoment över att tillåta patent på 

konventionellt odlade växter istället för växtförädlarrätt. Det torde med andra ord föreligga 

markanta skillnader skydden emellan som fått parlamentet att reagera. Det här avsnittet 

utreder likheterna och skillnaderna i skyddsverkningarna mellan växtförädlarrätten och 

patenträtten i syfte att förstå Europaparlamentets argument emot patent på konventionellt 

odlade grödor. Framförallt farhågan om låg tillgång på biologiskt material för jordbrukare 

står här i fokus.  

                                                 
171 Brüstle-domen p. 50. 
172 Minssen, Nordberg s. 1. 
173 Prop. 2006/07:56 s.122. 
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7.1 Ensamrättens innebörd 

Ensamrättens innehåll inom patent- och växtförädlarrättssystemet uppvisar vissa skillnader 

där patentet ger ett mer ogenomträngligt skydd än det som omfattar konventionell 

växtförädling. Det är svårare att uppnå patentkriterierna än växtsortskriterierna men skyddet 

som ges genom patent är -generellt- desto starkare.174 Patentinnehavare kan få skydd för  mer 

än endast slutprodukten såsom tillverkningsprocessen och beståndsdelarna till växten: frö 

och växtdelar. Detta är inte möjligt inom ramen för växtförädlarrätt där sortägaren får nöja 

sig med ett renodlat produktskydd. Medan växtförädlarrätten genom UPOV- konventionen 

och förordning 2100/94 erbjuder jordbruksundantag ”breeder’s exemption” och 

jordbrukarprivilegium ”farmer’s privilege”, har lagstiftarna i TRIPs-avtalet sett till att det är 

svårare att tillskansa sig en nyttjanderätt (i form av tvångslicens) till ett meddelat patent.  

     När sökanden av ett patent har uppnått uppfinningskraven och därigenom fått ensamrätt 

till sin uppfinning är det endast denna person (fysisk eller juridisk) som får rätt att 

yrkesmässigt utnyttja produkten under en viss tid.175 Växtförädlarrätten liknar ensamrätten 

inom patentsystemet där förädlaren får ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja den skyddade 

växtsorten under en tidsbestämd period. Skyddstidens omfattning i UPOV-konventionen 

framgår av art 8 som stipulerar att tiden inte får understiga 15 år eller 18 år vad gäller 

exempelvis, vin.176 I ingressen samt i art 19 till förordning 2100/94/EC framgår 

minimiskyddet för växtförädlarrätten: minst 25 år och 30 år avseende vinstockar och träd. 

Konsekvensen av att EPO inte meddelar allomfattande europeiska patent utan ett ”knippe” 

nationella patent (se rubrik 1.3.3 ang. EPC och EPO), är den att skyddstiden avgörs av 

medlemsstaternas nationella ensamrättsbestämmelser. TRIPs- avtalet stadgar dock en 

minimumskyddstid för sina konventionsstater på 20 år räknat från inlämningsdagen.177  

Enligt EPC art 64. 1 ska datumet för ensamrätten ta avstamp i uppfinningens 

publiceringsdatum i ”European Patent Bulletin”.   

     Spärreffekten av ensamrätten är den att ingen annan än ensamrättsinnehavaren själv 

yrkesmässigt får nyttja sig av uppfinningen eller växtförädlarrätten. Patentinnehavaren eller 

växtförädlarrättens ägare kan genom avtalslicenser låta andra aktörer på marknaden utnyttja 

det som skyddas i kommersiellt syfte.178 Undantag från den exklusiva användarrätten som 

                                                 
174 Helfer, Austin s. 389. 
175 Prop. 2003/04:55 s. 25. 
176 Prop. 1996/97:128 s. 27.  
177 Skyddstiden framgår av art 33 TRIPs-avtalet. 
178 Prop. 2006/07:56 s. 123. 
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patent ger är delvis experimentella undantag och tvångslicenser. Inom växtförädlarrätten 

finns områdesspecifika undantag som också beskrivs nedan.  

7.2 Begränsade undantag och tvångslicens 

Helfer och Austin framhåller TRIPs-avtalets rigorösa murar kring tvångslicenser som ett av 

de största problemen med att medge patent på grödor istället för att låta de omfattas av 

växtförädlarrätt. TRIPs-avtalet inkluderar nämligen inte jordbrukares rättigheter på samma 

sätt som växtförädlarrätten gör. Författarna menar att överenskommelsen rent utav 

förhindrar WTO-medlemmarna att medge de jordbruksundantag som finns inom 

växtförädlarrätten på grund av kravet på överensstämmelse med avtalets övriga 

bestämmelser.179 

     TRIPs-avtalet har inbyggda flexibiliteter avseende staters möjlighet att tvinga en 

ensamrättsinnehavare utge licens mot sin vilja. Art 8.1 TRIPs-avtalet erkänner motsättningen 

mellan immateriella äganderätter och andra intressen, artikeln föreskriver därför möjlighet 

till undantag i de nationella rättsordningarna från det immaterialrättsliga skyddet till förmån 

för bland annat folkhälsan. Det innebär att behöriga statliga organ till exempel kan tvinga ett 

läkemedelsföretag att utge licens till annan i syfte att tillverka generiska, billigare läkemedel 

till behövande som inte har råd med avtalslicens. Medlemsstaterna får också genom 

lagstiftade undantag: ”(…) promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic 

and technological development (…).”180 Det finns alltså goda möjligheter för medlemsstater att 

föreskriva undantag såsom jordbruksundantag även inom patenträtten trots att det vanligen 

hör hemma inom växtförädlarrätten. Kruxet är att undantagen måste vara förenliga med 

övriga bestämmelser i TRIPs-avtalet: ”(…) provided that such measures are consistent with the 

provisions of this Agreement.”181 Vid första anblick ger bestämmelsens konstruktion bra 

förutsättningar till samhällsnyttiga undantag men i praktiken är det svårt att förena sådana 

avvikelser med den starka ensamrätten.  

     Det finns dels så kallade ”begränsade undantag” och tvångslicenser föreskrivet i TRIPs-

avtalet. Art 30 öppnar upp för begränsade undantag från ensamrätten under förutsättning att 

det inte innebär en orimlig konflikt med den konventionella användningen av patentet. 

Artikeln tillåter:  

i) begränsade undantag,  

                                                 
179 Helfer, Austin s. 388. 
180 Art 8.1 TRIPs- avtalet. 
181 Art 8.1 TRIPs- avtalet, sista meningen. 
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ii) som inte otillbörligt hindrar ett normalt utnyttjande av patentet samt,   

iii) inte otillbörligt skadar patenthavarens legitima intressen, med beaktande av tredje 

mans legitima intressen.  

Kriterierna är kumulativa och har resulterat i att många länder tillåter forsknings- och 

experimentella undantag med stöd av bestämmelsen.182 Undantaget kallas ”Bolar-

undantaget” när det rör sig om tvångslicenser vid läkemedelsforskning men har även kommit 

att legitimera ett jordbruksundantag i art 11 i bioteknikdirektivet.183 Här har alltså EU valt att 

tillåta en bredare undantagskategori än vad TRIPs-avtalet föreskriver och på så sätt 

missgynnas inte jordbrukare enkom för att växtskyddet ges i patentform istället för genom 

växtförädlarrättsskydd. I Europaparlamentets resolution understryks ju vikten av tillgång till  

biologiskt material, något som alltså tillgodoses genom bioteknikdirektivet. 

     Tvångslicensers tillåtlighet och tågordning stadgas i art 31, TRIPs-avtalet. Liksom de 

begränsade undantagen måste intressenten först ha sökt licens från rättighetsinnehavaren 

och blivit nekad för att kunna ansöka om tvångslicens hos domstol eller behörig myndighet. 

Levin menar att möjligheten till tvångslicenser kan ses som ”garant för patenträttens 

konkurrensfrämjande effekt”.184  

7.2.2 Korsvisa tvångslicenser 

När innehavaren till antingen ett patent eller växtförädlarrätt hindras från att utnyttja denna, 

kan han eller hon ansöka om en korslicens. Den vars patent eller växtförädlarrätt som 

exploateras har i sin tur rätt till en motlicens. Ingreppet existerar på grund av bioteknikens och 

växtförädlingens tilltagande överlappning som har resulterat i ett större behov av tillgång till 

brukande av andras rättigheter. 185 Art 12(3) i bioteknikdirektivet och art 29(5a) i förordning 

2100/94 medger så kallad ”korsvis tvångslicens” för det fall att en möjlighet till brukande av 

en ensamrätt hindras av att ett växtförädlarskydd, eller tvärtom. För den som försökt att ingå 

licensavtal med patenthavaren eller sortägaren utan resultat, i kombination med att den 

uppfinning som åsyftas utgör ett viktigt tekniskt framsteg av betydande ekonomiskt intresse i förhållande 

till den skyddade växtsorten, ska kunna erhålla tvångslicens (utan ensamrätt).186 Till följd av 

möjligheten till korsvis tvångslicens ansåg EBA i  Novartis att det inte finns någon anledning 

till oro i fråga om tillgång till plantmaterial. Besvärskammaren menade att tvångslicensen i 

                                                 
182 Gervais s. 109. 
183 Europaparlamentets hemsida: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-
2003-2514&language=SV 
184 Levin s. 329. 
185 Prop. 2006/07:56 s. 122 f. 
186 art 29(5a), rådets förordning 2100/94/EC. 
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art 12(3) bioteknikdirektivet väsentligt begränsar en patenthavares eller sortägares möjlighet 

att hindra tillgången till växtmaterial.187  

7.2.3 Farmer’ s privilege och Breeder’s exemption  

Jordbruksprivilegiet och jordbruksundantaget har funnits med i UPOV- konventionen sedan 

den första upplagan. När konventionen reviderades år 1991 inskränktes dock privilegierna i 

förhållande till den ekonomiska ensamrätten.  

     ”Breeder’s exemption” framgår i art 15(c) i förordning 2100/94. Undantaget innebär att det 

står förädlare fritt att vidta ”åtgärder som utförs i syfte att förädla, eller upptäcka och utveckla andra 

sorter”. Det som förut var ett generöst jordbruksundantag har nu begränsats. Det som andra 

generationens jordbrukare förut fritt fick göra med en skyddad växtsort: vidareförädla och 

saluföra den utan sortägarens tillstånd, har nu fått sin rätt inskränkt till sorter som inte är 

väsentligen avledda från sortägarens, vilket ofta torde vara fallet. Då krävs sortägarens 

tillåtelse. Bestämmelsen skärptes till för att undvika immaterialrättsligt skydd för sorter som 

uppvisar minimal genetisk diskrepans i förhållande till sin föregångare.188  

     Farmer’s privilege finns upptaget i art 15.1 UPOV-konventionen och art 14.3 i förordning 

2100/94. Privilegiet innebär: ”[ett] tillstånd för vissa kategorier av jordbrukare att fritt använda 

skyddat reproduktionsmaterial för ytterligare reproduktion eller mångfaldigande i det egna jordbruket.” 189 

Privilegiet innebär att jordbrukare har rätt att använda utsädet190 från köpt förökningsmaterial 

av en skyddad sort, på sina egna ägor utan att behöva medgivande från växtförädlarrättens 

innehavare.191 Förmånen gäller endast vissa typer av foderväxter, spannmål, olje- och 

fiberväxter samt potatis.  

     I UPOV-konventionen är jordbruksförmånerna tillåtna men inte tvingande för 

konventionsstaterna. I förordning 2100/94 är jordbruksförmånerna dock inte dispositiva. I 

och med TRIPs-avtalets konstruktion behöver de anslutna WTO-länderna inte inkludera ett 

jordbruksundantag i sina patentregler med stöd av art 30 på grund av avtalets minimikaraktär. 

USA tillåter till exempel inte något jordbruksundantag i sin nationella patentlagstiftning.192 

Emot Helfer och Austins farhåga om att de TRIPs-anslutna staterna per automatik skulle 

utesluta jordbruksundantag talar faktumet att EU har valt att tillåta ett jordbruksundantag i 

                                                 
187 G 1/98 avsnitt 3.9 i beslutsdelen. 
188 Helfer, Austin s. 383. 
189 Europaparlamentets hemsida: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-
2003-2514&language=SV  
190 Definition av utsäde: ”kärnor, frön eller vegetativa enheter, exempelvis lökar och utsädespotatis, som 
används för sådd, sättning eller annan form av förökning av högre växter.” Från Nationalencyklopedins 
hemsida: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uts%C3%A4de   
191 Bernitz m. fl. s. 216. 
192 Helfer, Austin s. 387 f. 
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art 11, bioteknikdirektivet. Somliga anser att EU går emot TRIPs-avtalets lydelse genom att 

tillåta undantaget i bioteknikdirektivet med den inskränkning det innebär i 

rättighetsinnehavarens ensamrätt då det strider mot patenthavarens ”legitima intressen”.193 

Det bör noteras att diskrepansen mellan patenträtten kontra växtförädlarrätten följaktligen 

inte är lika stor vad gäller jordbruksförmåner inom EU som i övriga länder, såsom USA som 

inte har något jordbruksundantag.194  

7.2.4 Experimentella undantag 

Vid utförande av experiment tillhandahåller de flesta EU- medlemsstater ett experimentellt 

undantag i sin lagstiftning för att tillgodose den tekniska utvecklingen. Det innebär att någon 

som vill använda en patenterad uppfinning i forsknings- eller experimentellt syfte inte 

behöver inhämta samtycke från patentinnehavaren om användningen.195 Det följer också av 

syftet med patenträtten att man ska ha möjlighet till ”reverse engineering” för att förstå 

konstruktionen av en uppfinning och bygga vidare på tekniska lösningar som redan 

patenterats.196 Undantaget fyller också en slags kontrollfunktion som möjliggör granskning 

av innovationer. Detta i syfte att andra än ensamrättsinnehavaren ska kunna kontrollera 

kvaliteten hos uppfinningen och eventuellt föra en talan om hävning om den inte fungerar 

enligt instruktionen.197 Bioteknikdirektivet och EPC erkänner dock inget experimentellt 

undantag varför denna fråga får hanteras av medlemsstaternas nationella regler istället.198 

Med stöd av den generella regeln om begränsade undantag i art 30 TRIPs-avtalet kan stater 

tillåta experimentella undantag.199 Återigen bör påpekas att TRIPs-avtalets bestämmelser är 

dispositiva och därför påverkar de anslutna parternas lagstiftning olika mycket men den 

härskande, internationella uppfattningen är att inskränkningar i ensamrätten ska tolkas 

snävt.200 Tillåtligheten till forskningsundantag skiljer sig mycket åt mellan unionsstaterna och 

kommittén till SOU 2008:20 förespråkade därför en enhetlig definition och ett gemensamt 

EU-patent som nu är nära förestående.201 Det kommande domstolsavtalet kommer att 

inkludera ett experimentellt undantag och även begränsa ensamrätten i så mån att en 

                                                 
193 Helfer, Austin s. 388. 
194 Helfer, Austin s. 388. 
195 SOU 2008:20 s. 360. 
196 Levin s. 325. 
197 SOU 2008:20 s. 360. 
198 SOU 2008:20 s. 361. 
199 SOU 2008:20 s. 361. 
200 Levin s. 325. 
201 SOU 2008:20 s. 390. 
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patentinnehavare inte kan begränsa tillgången till biologiskt material.202 Bestämmelserna 

vidgar tillgången och utvecklingen av biologiskt material ytterligare, mer än hur rättsläget ser 

ut idag då det inte finns någon direkt motsvarighet i EPC.203 

7.3 Reflektion 

Som denna utredning visar tillgodoses nästintill alla jordbruksrättigheter och undantag i EU 

som finns inom det europeiska växtförädlarsystemet, även om en växt omfattas av patent. 

Ensamrätten uppvisar vidare många likheter med varandra men något att ha i åtanke är det 

faktum att växtförädlarrätten endast ger ett produktskydd medan patent kan ge skydd i flera 

nivåer, något som ändå gör patenträtten till ett immaterialrättsligt starkare alternativ. Det 

experimentella undantaget som i dag saknas i bioteknikdirektivet och EPC kommer att 

tillgodoses i det nya domstolsavtalet. Domstolsavtalet kommer vidare att stärka 

växtförädlarnas tillgång till-och vidareförädling av växter. Med det sagt tillfredsställs 

jordbrukarnas behov väl inom patentsystemet enligt mig varför jag ifrågasätter de starka 

farhågorna i Europaparlamentets resolutioner. 

8 Slutsatser  

För första gången på 40 år har EPO valt att pröva samma patent två gånger i stora 

besvärskammaren, något som tyder på att det var ett viktigt ställningstagande och en 

normerande dom för växtindustrin. Utfallet innebär inte bara att EBA har öppnat upp för 

patentering av processer avseende konventionellt odlade växter vilka beskrivs genom 

product-by-process-krav. Även produkter som genererats genom konventionell förädling 

kommer att kunna patenteras.204 Prejudikatet är förmånligt för innovativa växtförädlare och 

agrokemiska företag men motståndet från andra aktörer är fortsatt stort.205 Besvärskammaren 

i Broccoli II och Tomat II vill inte kännas vid frågan om sociala och ekonomiska 

konsekvenser av olika tolkningsresultat. EU har reagerat på detta icke-ställningstagande. 

Därtill har olika intresseorganisationer opponerat sig och TRIPs-länderna har 

uppmärksammat problem med biopiracy och traditionell kunskap av en alltför generös 

patentpolitik. Trots detta vill EPO inte beröra aspekterna i fråga. Det är förståeligt att 

besvärskammaren inte vill ägna sig åt politik, men att utvidga ett begrepp som inte har 

                                                 
202 Se art 27(b) domstolsavtalet ang. experimentellt undantag och art 27(c) ang. tillgång till biologiskt material i 
syfte att utveckla, odla fram eller upptäcka nya växtsorter. 
203 SOU 2015:42 s.151. 
204 Minssen, Nordberg s. 1. 
205 Minssen, Nordberg s. 21. 
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uppenbart stöd i lag i syfte att tillgodose växtindustrins önskan om vidgat immaterialrättsligt 

skydd kan också sägas vara en politisk handling. Att jämföra EPC-undantaget med det 

identiska undantaget i TRIPs-avtalet och den tillhörande Doha-problematiken hade varit 

fruktsamt och något traktattolkningen enligt Wienkonventionen anmodar.206 Kanske är 

domstolsbedömningen en kritik av det gamla patentundantaget? Möjligtvis anser 

besvärskammaren att undantaget är förlegat med tanke på att det inte längre är förbjudet 

med dubbelt immaterialrättsligt skydd på växter och systemen inte längre skiljer sig så mycket 

åt. I de berörda målen har det inte rört sig om genteknik, utan snarare om klassiska 

växtförädlarmetoder som brukats sedan mycket långt tillbaka, dock med hjälp av den 

moderna tekniken. Detta är något som lagstiftaren de facto kunnat ta ställning till redan 1973 

i utkastet till EPC. Undantaget kan ifrågasättas men att gå runt skrivelsen på det vis som 

besvärskammaren gjorde i Broccoli II och Tomat II kan enligt mig ifrågasättas. 

8.1 Ringar på vattnet - konsekvenser av domarna 

Det torde ligga i EPO:s intresse att patent som meddelas inom Europa följer 

konventionsstaternas lagstiftning, som till stor del är av EU-rättslig karaktär. Trots att EPO 

inte är bundna av EU-domstolens avgöranden händer det att EPO tar ledning av mål från 

EU-domstolen och vice versa.207 Inställningen att patenträtten inte är rätt forum för etiska 

överväganden är visserligen en fråga för sig. Med det annalkande gemenskapspatentet finns 

det dock en poäng i att åtminstone hörsamma EU-institutioners invändningar, i detta fall 

från Europaparlamentet.  Det vore både orimligt och opraktiskt om EPO skulle stämma av 

med EU-rättsliga regler i varje enskilt patentärende men nog vore det lämpligt att göra så i 

frågor som utgör vattendelare inom Europa. Argumentet att nationella lagar ska fylla ut 

eventuella ”omoraliska luckor” i den lokala patentanvändningen är svårt att upprätthålla när 

det gäller 28 länders olika lagstiftningar. Enklare vore om detta bedömdes genom en 

samordnad manöver, likt i fallet Onkomusen där frågan om omoraliskt användande kom på 

tal utan att uppfinningen ansågs strida mot ordre public. 

     Även om EPO inte ska ägna sig åt moraliska utsvävningar är det hög tid för EU:s 

medlemsstater att diskutera moraliska och etiska överväganden för att skapa en gemensam 

harmonisering. Ledning kan här tas från det resonemang EU-domstolen förde avseende det 

laddade begreppet ”mänskligt embryo” i Brüstle-domen. Domstolen hänvisade i domen till 

                                                 
206 Art 31.1 Wienkonventionen om traktaträtten ang. teleologisk tolkning utifrån sociala och ekonomiska 
målsättningar. 
207 T2221/10, p. 39 när kammaren påpekade att: “although judgements of the ECJ are not legally binding on the EPO 
or its boards of appeal, they should be considered as being persuasive.” 
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en rad olika internationella, nationella och EU-rättsliga regler och poängterade vikten av en 

enhetlig tolkning inom unionen. Trots att frågan främst handlade om att tolka ”embryo” 

enligt bioteknikdirektivets lydelse kunde domstolen inte undgå att ta ledning från bland annat 

TRIPs-avtalet och EPC för att finna en gemensam förståelse.208 Risken med att inte ha en 

enhetlig uppfattning om vissa nyckelbegrepp menade domstolen var risken för forum shopping, 

det vill säga att upphovsmän till biotekniska innovationer skulle kunna vända sig till det land 

där embryo tolkas snävast och därigenom medges patent lättare.209 Den omstridda frågan om 

vad som utgör mänskligt embryo hade tidigare varken definierats i bioteknikdirektivet eller 

inom unionen på annat sätt. Till skillnad från vad som gäller för undantaget om väsentligen 

biologiskt förfarande kunde domstolen i Brüstle-domen finna ledning i skälen till 

bioteknikdirektivet om varför det är problematiskt att patentera mänskliga embryon. Där 

anges att medlemsstaterna ska ta hänsyn till den mänskliga värdigheten och integriteten vid 

meddelande av patent på biotekniska uppfinningar.210 Domstolen kom därför fram till att 

mänskligt embryo skulle ges en vid betydelse.211 Domen illustrerar att oberoende 

rättsordningar kan läsas i ljuset av varandra för att nå en fördjupad harmonisering. I och med 

det kommande gemenskapspatentet och tillhörande domstolsavtal kommer det krävas ett 

ännu större samförstånd kring patentundantag på grund av att framtida patenttvister kommer 

att avgöras EU-internt och inte på nationell basis. Om medlemsstaternas materiella rätt inte 

överensstämmer och reglerna för EPO och EU går isär riskerar patenträtten att polariseras 

ytterligare istället för att samordnas genom det nya patentet. 

     En ytterligare dimension Minssen och Nordberg framhåller är att besvärskammaren i 

Broccoli II och Tomat II tolkar skyddsomfånget för product-by-process-patent brett medan 

nationella domstolar vid intrångstalan tenderar att tolka skyddsomfånget mer restriktivt.212 

En produkt kopplad till ett väsentligen biologiskt förfarande kan i dagsläget inte patenteras i  

Nederländerna eller i Tyskland men däremot i andra medlemsstater. I framtiden kommer 

intrångsmål för enhetliga patent att behandlas i den nya patentdomstolen som styrs av EU-

rätt och inte nationell rätt. Det som idag möjligen är en eller några nationers avvikande 

uppfattning om när product-by-process-krav inte får användas kan framöver skapa större 

disharmoni. Ponera att EPO godkänner product-by-process-krav för en gröda som 

huvudsakligen betecknas av naturliga företeelser som korsning och urval. Om patentet 

                                                 
208 C-34/10 Oliver Brüstle mot Greenpeace e V p. 3-5 hänvisar domstolen till art 27 TRIPs-avtalet och art 53 
EPC såsom tillämpliga bestämmelser. 
209 Brüstle-domen p. 28. 
210 Skäl 16 i bioteknikdirektivet. 
211 Brüstle-domen p. 34. 
212 Minssen, Nordberg s. 17. 
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klandras i den enhetliga patentdomstolen kan ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

påvisa en skiljaktig uppfattning om vad som utgör väsentligen biologiskt förfarande och 

förenligheten med product-by-process-patent enligt EU-rätten. Utfallet kommer att få en 

större räckvidd och kan bli ett annat än den enskilda medlemsstaten hade stannat vid. Sådana 

skillnader torde skapa gemensamma konfliktytor och därför inte vara önskvärda vid 

gemenskapspatentets intåg.  

     Sammanfattningsvis bör medlemsstaterna inom EU och EPC inte bara enas om en 

enhetlig definition av vissa nyckelbegrepp samt vilken roll internationella konventioner ska 

spela in i det gemensamma patentsystemet. De bör också samlas vid förhandlingsbordet för 

att besluta i vilken omfattning product-by-process-krav får brukas.  

8.2 Befogade farhågor? 

Uttalandet som citerades inledningsvis, ”Nej till patent på livet”, må hänföra sig till 

patentering av annat biologiskt material än växter, såsom djur eller människor. Att hävda att 

patent avseende grödor skiljer sig avsevärt ifrån en växtförädlarrätt inom EU, är dock 

oegentligt i min mening. Oaktat den kritik som kan riktas mot EPO och dess besvärskamrar 

kan det konstateras att det system som EU har skapat kring växtundantag, både inom patent- 

och växtförädlarrättsområdet, är generöst. Det har dessutom länge varit möjligt att få 

ensamrätt till växtrelaterade produkter genom växtförädlarrätt med skyddsverkningar som 

ligger  nära de som omfattar patenterade innovationer. Det är med andra ord inget nytt 

påfund att utge ensamrätter för växter, alltså kunde citatet lika gärna lyda ”Nej till 

växtförädlarrätt på livet”. Skillnaden är således inte speciellt stor mellan den ensamrätt som 

råder inom växtförädlarrättssystemet och den som råder inom patenträtten, lika litet som 

skillnaden mellan privilegier och jordbruksundantag inom respektive system inom EU är det. 

Själva sakfrågan tycks därför egentligen vara en fråga om ensamrättens vara eller icke vara 

och därmed väsensskild från kritiken mot patent på grödor. Vad naturen kan uppbåda 

handlar till stor del om tillfälligheter och omgivningar.  Å ena sidan kan vinden bära frön 

långväga ifrån, vilket kan leda till diverse växtvariationer som inte går att förutspå av 

människan. Å andra sidan bistår till syvende och sist naturen med alla råvaror i alla 

uppfinningar. Det går därför inte att dra resonemanget om naturens nycker för långt. 

Människans innovationsförmåga kan åtminstone snabba på de här processerna och vi kan 

aldrig veta exakt vad naturen är i stånd med att skapa. Detta kan uppfattas som hårklyverier 

men någonstans har lagstiftaren dragit en gräns vid vad som är mänsklig innovation och 

därmed kan belönas med ensamrätt.  
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EBA:s utslag har i viss mån undergrävt växtförädlarrätten men har för den sakens skull inte 

undergrävt jordbrukarnas rättigheter inom EU. Med tanke på systemet med 

jordbruksundantag som ges såväl inom den EU-rättsliga växtförädlarrätten som i reglerna 

för biotekniska uppfinningar saknas fog för djup oro för sämre tillgång på biologiskt material 

och hinder mot att spara utsäde på sina egna ägor. Detta i kombination med det nya 

domstolsavtalets materiella begränsningar avseende ensamrätten gör att Europaparlamentets 

resolutioner framstår som mindre övertygande. Faktumet att det finns likvärdiga 

begränsningar inom patentsystemet och växtförädlarrättssytemet är en möjlig anledning till 

att EU-kommissionen inte har valt att följa Europaparlamentets uppmaning om 

förtydligande av undantaget för väsentligen biologiskt förfarande i bioteknikdirektivet. 

     Det är svårt att uppskatta det faktiska genomslaget av systemets tvångslicenser och 

privilegier. Möjligen har jordbrukare trots allt en godare utsikt att få sina rättigheter 

tillgodosedda genom växtförädlarrättssystemet än patenträtten. Uppsatsen inte har något 

empiriskt underlag för att bedöma exakt hur dessa mekanismer används i praktiken men på 

pappret tycks det inte finnas större skäl för Europaparlamentets farhågor. Därtill har UPOV 

själv uttunnat jordbrukarnas rättigheter inom växtförädlarrätten genom den reviderade 

UPOV-konventionen från 1991. Det nuvarande jordbruksprivilegiet och undantaget är inte 

alls lika starkt som det var i 1978-års upplaga, varför patenträtten inom EU korrelerar i än 

större mån med växtförädlarrättens jordbruksrelaterade privilegier.  

     Som nämnts ovan hävdar Helfer och Austin att svårigheten att utfå tvångslicenser är det 

största problemet med att meddela patent på en gröda istället för att låta grödan omfattas av 

en växtförädlarrätt. Argumentet utgår ifrån att ensamrätten är mer rigid inom patenträtten. I 

och med bioteknikdirektivet behöver jordbrukare i EU inte ta vägen genom reglerna om 

tvångslicens för att få tillgång till de privilegier som garanteras genom  växtförädlarrätten, då 

direktivet innehåller ett likvärdigt jordbruksundantag. Tillgången till biologiskt material och 

möjligheterna till vidareutveckling av växter bör därför förbli opåverkade, oberoende av 

vilken sorts kategori av immaterialrättsligt skydd växten omfattas av.  
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