
   

 

 

Skriv under mod patent monopoler på frø  

 

Vi kræver at udstedelsen af patenter på planter og dyr  

sættes på pause øjeblikkeligt 

 
Vil du støtte kravet om at sætte en stopper for patenter på planter og dyr, som er forædlet eller fremavlet via biologiske/ 

traditionelle processer?  
Så skriv under online på vores krav.  

Alternativt kan du udskrive vores brev og sende det til: 

Keine Patente auf Saatgut / Frohschammerstraße 14 / 80807 München / Tyskland. 

 

Organisationer  som ønsker at støtte må meget gerne sende en mail med logo til johanna.eckhardt@no-patents-seeds.org   

 

Du kan også støtte underskriftsindsamlingen ved at dele på Facebook og Twitter.  

 

 

Stop patentmonopoler på frø! 

 

Vi kræver patenteringen af planter og dyr sat på pause 
 

Vi kræver, at den Europæiske Patent Organisation (EPO) omgående beskytter vores fælles arv ved at stoppe 

monopoliseringen af frø. Så længe vi ikke har en klar tolkning af lovgivningen, så skal alle ansøgninger om 

patenter på planter og dyr sættes på pause.  

 

Efter mere end ti års diskussioner og debatter, så har EPO omsider besluttet at forbyde patenter på traditionelt forædlede 

planter og dyr. MEN alligevel fortsætter EPO med at udstede patenter på planteforædling via tilfældige mutationer 

(random mutations). Flere hundrede traditionelt forædlede plantesorter er allerede påvirket af patentudstedelserne. 

 

I henhold til den Europæiske lovgivning, så er det forbudt at patentere grundlæggende biologiske processer i forbindelse 

med forædling af planter eller avl af dyr.  

Men der savnes en klar juridisk adskillelse mellem, hvad der tekniske processer, og hvad der er genetiske 

manipulationer.  

Denne afklaring og juridiske præcisering kan afklares i det Administrative Råd for EPO, som består af repræsentanter 

for de 38 medlemslande, og som er de ansvarlige for den korrekte administration og tolkning af den Europæiske Patent 

lovgivning.  
 

Det er nødvendigt at handle hurtigt for at forebygge, at multinationale firmaer tiltager sig mere og mere kontrol over 

verdens frømarkeder.  

 

Hvis medlemsstaterne og EPO har brug for en tænkepause, så må de sætte patenteringen af planter og dyr på pause, 

indtil der er fundet en holdbar løsning.  

 

 

Bemærk, at de oplysninger du her giver vil blive videregivet til den Europæiske Patent Organisation! 

 

Fornavn:   

Efternavn:  

By:  

Land:  

 
 

Oplysningerne du giver herunder vil ikke blive videregivet eller oplyst til den Europæiske Patent Organisation:  

 

Ja, jeg vil gerne have Newsletter fra No Patents on Seeds! via email. 
  Jeg har læst The Privacy Policy (https://www.no-patents-on-seeds.org/en/privacy-policy).  

 

Min email-adresse er:  

https://www.no-patents-on-seeds.org/en/activities/petition
mailto:johanna.eckhardt@no-patents-seeds.org
https://www.facebook.com/nopatentsonseeds
https://twitter.com/NoPatentsOnSeed
https://www.no-patents-on-seeds.org/en/privacy-policy

