
 

Geen patenten op natuurlijk verkregen planten en
zaden
 

Op fruit, groenten of dieren verkregen uit conventionele veredelingsprocessen, zoals
kruising, mag geen patent worden verleend, zeggen EP-leden donderdag in een niet-
wetgevende resolutie.
 
Patentvrije  toegang  tot  biologisch  plantmateriaal  is  essentieel  om  de  innovatie  en  het
concurrentievermogen van de Europese plantenveredelings- en landbouwsector te stimuleren,
om nieuwe rassen te ontwikkelen, de voedselzekerheid te verbeteren en de klimaatverandering
aan te pakken, aldus de parlementsleden tijdens het plenaire debat maandag in Straatsburg.
Bovendien  moet  vrije  toegang  tot  genetische  rijkdommen  worden  gewaarborgd,  om  te
voorkomen  da t  s lech ts  enke le  mu l t i na t i ona ls  een  monopo l ie  hebben  op
p lan tenverede l ingsmater iaa l ,  ten  nade le  van  EU-boeren  en  consumenten.
 
Het Parlement roept de EU-Commissie op er alles aan te doen om het Europees Octrooibureau
(EOB)  ervan  te  overtuigen  geen  patenten  te  verlenen  voor  producten  verkregen  uit
hoofdzakelijk biologische processen. Het Parlement dringt er bij het EOB tevens op aan om
onmiddellijk juridische duidelijkheid te verschaffen en benadrukt dat geen van de 38 staten die
het  Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend toestaat  dat  conventioneel  genetisch
materiaal  wordt  gepatenteerd.
 
Achtergrond:
 
De raad van beroep van het Octrooibureau besloot in maart 2015 in de zaken rond een tomaat (
G0002/12) en broccoli (G0002/13) dat producten verkregen uit traditionele kweektechnieken,
zoals kruising, gepatenteerd kunnen worden. Het Octrooibureau stelt echter dat essentiële
biologische  processen  weliswaar  niet  gepatenteerd  kunnen  worden,  maar  de  daar  uit
voortkomende  planten  of  vruchten  wel.
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/debate-details.html?date=20190916&detailBy=date
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g130002ex1.pdf


EP-leden vreesden toen al dat zo'n rigide interpretatie van huidige EU-regels een negatieve
invloed zou hebben op het Europese concurrentievermogen en zou leiden tot monopolisten op
de voedselmarkt. In een niet-wetgevende resolutie van december 2015 verzocht het Parlement
daarom om verduidelijking van de EU-regels. In de resolutie herhaalden de EP-leden hun
bezwaar  (van  mei  2012)  tegen  het  patenteren  van  producten  verkregen  uit  traditionele
plantveredeling.
 
Nadat de Europese Commissie in november 2016 tussenbeide was gekomen besloot het EOB
om  geen  patenten  meer  te  verlenen  op  producten  verkregen  uit  in  wezen  biologische
veredelingsprocessen. In december 2018 verwierp de technische kamer van beroep van het
EOB dit besluit echter en betoogde dat het Europees Octrooiverdrag voorrang heeft op de
uitvoeringsregels van het EOB.
 
De niet-wetgevende resolutie die het Parlement vandaag heeft aangenomen loopt vooruit op de
deadline van 1 oktober voor het indienen van verklaringen over de octrooieerbaarheid van
natuurlijk verkregen planten bij de laatste beroep-instantie in het Europees Octrooibureau . Het
definitieve oordeel komt van de uitgebreide kamer van beroep van het EPO.
 
De parlementsleden wijzen er op dat talloze patentaanvragen voor producten die zijn verkregen
uit in wezen biologische processen in afwachting zijn van een EOB -besluit, waardoor zowel de
aanvragers van deze patenten als degenen die hierdoor potentieel worden getroffen geen
rechtszekerheid hebben.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
De aangenomen tekst is hier binnenkort beschikbaar (klik op 19.09.2019)
Video-opname van het debat (16.09.2019)
Mondelinge vraag aan de Commissie
Informatie over de procedure

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

+32 2 284 26 23 (BXL)
+32 477 45 42 84
persdienst-NL@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0473_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20151210IPR06813/safeguard-farmers-traditional-plant-breeding-rights-say-meps
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108%2801%29&from=EN
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20190916-0900-PLENARY&start=2019-09-16T17:06:00Z&end=2019-09-16T17:46:00Z&language=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000026_NL.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2800(RSP)
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https://twitter.com/EP_Agriculture

