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Vi viser til epost av 8. februar fra Justisdepartementet vedrørende høringen "Utredning om særskilt pantsettelse av
Immaterialrettigheter".

Så vidt vi kan bedømme, vil pantsettelse av patent eller planteforedlerrett ikke ha innflytelse på adgangen til å
patentere eller få planteforedlerrett til oppfinnelser basert på biologisk materiale eller en foredlet plante. Sett opp
mot MDs ansvarsområde er ett spørsmål om dette vil kunne få innflytelse på oppfølging og gjennomføring av
forpliktelser etter CBD/Nagoyaprotokollen til å fordele fordeler ved utnyttelse av genressurser dersom et patent
eller en planteforedlerrett er basert på slike ressurser.

Slike forpliktelser oppstår gjennom en tillatelse eller avtale i forbindelse med tilgang til slike ressurser i tråd med
CBD/Nagoyaprotokollen og den internasjonae plantetraktaten (ITPGRFA) og nasjonale gjennomføringsregler i landet
som gir tilgang i henhold til disse avtalene. Den som får tillatelse eller inngår avtale, vil i utgangspunktet være den
som er forpliktet til å dele fordelene ved utnyttelse av genressursene. Spørsmålet er hvordan denne forpliktelsen vil
stå seg med hensyn til panthavers rett ved pantsettelse og evt. utløsning av panteretten dersom forpliktelser, som
pantet skal sikre oppfyllelse av, ikke overholdes.

Vi har fått opplyst av JD at innføring av adgang til særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter ikke stiller
rettighetshavere etter tillatelse/avtale om tilgang og utbyttefordeling dårligere enn gjeldende rett, som åpner for
pantsettelse av immaterialrettigheter som del av såkalt driftstilbehørspant.

MD vurderer at saken derfor ikke ser ut til å ha så vesentlig innvirkning på vår gjennomføring og oppfølging av
forpliktelsene etter Nagoyaprotokollen at vi her ikke prioriterer å gå dypere inn i saken og dermed ikke uttaler oss
om hvorvidt og hvordan slik særskilt pantsettelse bør reguleres.
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