
Comunicado de imprensa 



Apelo internacional ao Presidente do Instituto Europeu de Patentes,
António Campinos

 
Solicitacão de uma moratória imediata de patentes de plantas e animais

  
24  de  janeiro  2019  /  A  No  Patents  on  Seeds!  Juntamente  com  40  outras  organizações,
apresentará hoje um apelo internacional ao presidente do Instituto Europeu de Patentes (EPO),
António Campinos. Ao presidente, que é português, solicita-se a suspensão de todos os pedidos
pendentes de patentes de plantas e animais derivados da criação convencional. Essas patentes
abrangem vegetais, incluindo brócolos e tomate. Empresas como a Bayer e a Syngenta querem
monopolizar  a  criação  de  plantas  e  alimentos  seus  derivados  através  do  uso  indevido  de
patentes. Em dezembro de 2018, o EPO declarou que essas patentes poderiam ser autorizadas,
ao contrário de uma decisão tomada em 2017 pelos governos dos seus 38 estados membros, que
proibiram as mesmas.
 
Nos últimos anos,  o EPO concedeu cerca de 200 patentes em plantas  alimentícias,  como tomate,
brócolos,  pimentão  e  alface  derivados  de  cruzamentos  convencionais  e  não  geneticamente
modificados. Após protestos públicos, tais patentes foram proibidas numa decisão tomada pelos 38
estados membros do EPO; esta decisão foi também apoiada pela Comissão da UE e pelo Parlamento
da UE. Agora, essa decisão foi questionada depois de a Syngenta - surpreendentemente - ter sido bem
sucedida numa audiência sobre uma patente de plantas de pimenta em dezembro de 2018.
 
“Isto levou ao tipo de caos legal que pode e será aproveitado por grandes empresas como a Bayer, a
Syngenta  e  BASF  para  monopolizar  ainda  mais  os  nossos  recursos  alimentares  diários.  Nestas
circunstâncias,  os  pedidos  de  patente  pendentes  devem  ser  imediatamente  interrompidos”,  diz
Christoph Then pela No Patents on Seeds!. “Agora, é da responsabilidade de António Campinos evitar
maiores danos aos interesses públicos.”

 
O presidente do EPO tem o poder de suspender os procedimentos pendentes tal como o fizeram os
seus  antecessores  em  situações  semelhantes.  A moratória  deve  dar  tempo  suficiente  aos  estados
membros do EPO para tomarem medidas adicionais na implementação das proibições existentes.
 
A indústria já começou a explorar o caos legal: no final de outubro de 2018, o EPO revogou uma
patente sobre brócolos cultivados convencionalmente (EP1597965), que crescem um pouco mais e
podem  assim  ser  colhidos  mais  facilmente.  A patente  foi  concedida  em  2013  à  empresa  norte-
americana Monsanto, que agora pertence à Bayer. Em 2014, uma ampla aliança de organizações fez
oposição e obteve sucesso. Agora a Bayer interpôs recurso contra a decisão. Se António Campinos não
agir, a patente pode ser restabelecida.



Signatários: 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL); Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der 
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (AGU); Arche Noah; Bäuerliche Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall (BESH); Bäuerliche Gesellschaft Demeter im Norden; Bingenheimer Saatgut; Bioland; Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW); Bundesverband Deutscher Milchviehhalter; Bundesverband 
Naturkost Naturwaren (BNN); Bundesstelle Katholische Landvolkbewegung (KLB); BUND Naturschutz in 
Bayern e.V.; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND); Brot für die Welt; Cultivari 
Getreidezüchtung Darzau; Die freien Bäcker; Evangelischer Dienst auf dem Land (EDL); FIAN; Forschung 
und Züchtung in der Landbauschule Dottenfelder Hof;Frøsamlerne; Gäa e.V.- Vereinigung ökologischer 
Landbau; Gen-ethisches Netzwerk; GLOBAL 2000; Gesellschaft für ökologische Forschung; Getreidezüchtung
Peter Kunz; IG Nachbau – Gegen Nachbau-Gebühren; IG Saatgut; Katholische Landvolk Bewegung Freiburg; 
Kein Patent auf Leben!; No Patents on Seeds!; Keyserlingk-Institut; Kultursaat e.V.; Sambucus; Sativa; 
Verband Katholisches Landvolk (VKL); Plataforma Transgénicos Fora; ProSpecieRara; Public Eye; Save our 
Seeds!; Slow Food Deutschland; Swissaid; Umweltinstitut München; WeMove Europe; Zivilcourage Miesbach;
Zukunftsstiftung Landwirtschaft. 

Contacto: 
Christoph Then, Spokesperson No Patents on Seeds!, Tel +49 (0) 151 54638040,
info@no-patents-on-seeds.org 

Johanna Eckhardt, Project coordination No Patents on Seeds!, Tel + 43 (0) 680 2126 343,
johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org 

Links: 
O Apelo ao Presidente
Comunicado de imprensa sobre a decisão do IEP de Dezembro de 2018
Comunicado de imprensa da revogação da patente sobre brócolos 
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