Underskriftsindsamling til regeringerne i de 38 medlemslande
af den Europæiske Patent Organisation:
Opfordring til en ministerkonference om at få stoppet patenter på frø!
Den Europæiske Patent Organisation (EPO) har i mere end ti år drøftet, hvorledes man effektivt kan
implementere forbuddet mod at patentere traditionel planteforædling og avl af dyr.
Formuleringen i den Europæiske Patent Convention (EPC) er ikke tilstrækkelig præcis. Indholdet har brug for
præcisering: Teksten i EPC lyder: ”essentially biological processes for the production of plants or animals”
shall not be patented (Article 53b, EPC) - (grundlæggende biologiske processer til produktion af planter og
dyr kan ikke patenteres) .
I 2017 blev der ganske vist vedtaget en ny regel (28 (2), EPC) vedrørende forbuddet mod patenter, men
alligevel udstedes der fortsat patenter på planter der er udviklet ved brug af tilfældige mutationer og
traditionelle metoder – og altså ikke kun på genetisk modificerede planter. Lovgivningerne tillader klart
patenter på Genetisk Modificerede Organismer (GMO), men altså ikke på traditionel forædling.
I de senere år er der udstedt patenter på f.eks., byg, en busk melon og salat.
Hidtil har hverken EPO eller officielle repræsentanter for medlemslandene været villige til at løse
problemerne på trods af jævnlige møder i det Administrative Råd for EPO.
Anvendelsen af de såkaldte nye metoder til genetiske manipulationer gør problemet mere påtrængende:
Redskaber som CRISPR/Cas gensakse kan bruges til at imitere traditionel forædling.
Samtidigt forsøger mange firmaer bevidst at sløre og skjule forskellen mellem traditionel forædling og
genetiske manipulationer i deres patentansøgninger.

Når patentansøgninger på genetiske modificerede planter bliver godkendt, så kan disse patenter i nogle
tilfælde også omfatte planter og dyr, der er udviklet ved hjælp af traditionel forædling. De kan altså også få
patent på andre planter med de samme egenskaber, som ellers er frembragt ved helt almindelige
forædlingsmetoder af traditionelle planteforædlere.
Ved at anvende f.eks. CRISP/Cas teknologien kan store firmaer som Bayer, Corteva (tidligere DowDuPont),
BASF og Syngenta indirekte også få mere og mere kontrol over den traditionelle forædling, hvor der
anvendes biologiske processer.
Hvis vi vil undgå, at de nuværende forbud mod patenter på planter og dyr bliver meningsløst, så er der
behov for klare juridiske retningslinjer for udstedelsen af patenter på planter og dyr.
Vi opfordrer til, at medlemsstaterne tager deres ansvar alvorligt, og at de afholder en international
ministerkonference for at få etableret klare retningslinjer, som følger lovgivningens intentioner på området.
I henhold til EPCs artikel 4a, så skal en sådan konference finde sted hver femte år for at drøfte spørgsmål
der relaterer sig til patentlovgivningerne.
Imidlertid har der ikke været afholdt en sådan konference i de seneste 20 år.
Der er nu brug for, at der tæffes beslutninger på højeste niveau efter mange år med juridisk rod og
usikkerhed på området.
Forbuddet mod patenter på traditionel forædling kan kun gennemføres effektivt, hvis de nationale
regeringer tager de nødvendige politiske skridt og initiativer.
Skriv under på underskriftindsamlingen her: https://www.no-patents-on-seeds.org/en/petition
De agrokemiske firmaer fortsætter med at søge og få patenter på traditionelt forædlede frugt, grøntsager og
korn, f.eks. byg, selvom det er ulovligt i henhold til den Europæiske patentlovgivning. Der er desuden
indgivet patentansøgninger på dyr.
Men traditionelt forædlede planter og dyr er ikke en opfindelse, der kan patenteres.
Håndhæv den eksisterende lovgivnings forbud for at forhindre de store agrokemiske firmaer i at overtage
kontrollen med fødevareproduktionen.
Indkald til en ministerkonference for at få sat en stopper for patenter på frø!
Vore krav:
Vi kræver, at der indenfor år afholdes en ministerkonference med deltagelse fra alle den Europæiske Patent
Organisations 38 medlemslande. Ministrene må omgående tage initiativ til effektivt at få sat en stopper for
patentudstedelsen på traditionel forædling af planter og dyr.
De nødvendige midler må tages i brug for at få stoppet patenter på traditionelt forædlede planter og dyr.
Både på nationalt og EU niveau.
Dette må indebære forbud mod patenter på processerne der vedrører krydsning, selektion og tilfældige
mutationer. Der er brug for at stoppe den praksis som tillader patenter, der er udstedt på baggrund af
genetiske manipulationer, også kan omfatte traditionelt forædlede planter og dyr med de samme
egenskaber.
Patenternes rækkevidde må straks begrænses til kun at omfatte den specifikke proces af genetisk
manipulation, hvis de eksisterende forbud skal kunne opretholdes effektivt.

Dansk version af online underskriftformularen.
Du kan underskrive online her: (https://www.no-patents-on-seeds.org/en/petition)
Bemærk: De oplysninger du giver her kan blive overført til modtagerne af denne underskriftindsamling og
de kan i den forbindelse blive offentliggjort.
Fornavn:*
Efternavn *

Land *

De følgende oplysninger vil ikke blive medsendt eller offentliggjort.
Ja, jeg vil gerne have No Patents On Seeds Nyhedsbreve tilsendt pr. mail.
Ja, jeg har læst Privacy PolicyMin e-mail adresse *

*: Nødvendige

