Plantesortsnemnda viser til Landbruks- og matdepartementets
forsalg til ny lov om planteforedlerrett sendt på høring 12/01/05.
Nemnda støtter forslaget om å iverksette ny lov om
planteforedlerrett som bygger på UPOV-konvensjonen av 1991.
Den nye loven vil gi en bredere basis for finansieringen
av planteforedling i Norge. Offentlig støtte til foredling har blitt
redusert betydelig i den senere tid. Aktiviteten innen foredling i Norge er
ikke stor og for å kunne opprettholde den som er, er det viktig at
forholdene legges til rette finansielt. I praksis vil flere av de som har
nytte av foredlingsinnsatsen, nå måtte bidra til finansieringen av denne.
Dette synes rimelig.
Den nye loven vil også styrke eiernes kontroll over sine
sorter. Utviklingen av nye foredlingsmetoder og muligheter for patentering
av bioteknologiske oppfinnelser, har gjort det nødvendig å styrke eiernes
rettigheter, også når de velger å beskytte sine immaterielle rettigheter
etter lov om planteforedlerrett. Noen sortseiere, kanskje særlig
utenlandske, vil se det som en forutsetning at de oppnår en kontroll
tilsvarende den som den nye loven gir, for at de skal være interessert i å
markedsføre sortene sine hos oss.
Med den nye loven vil bestemmelsene i Norge bli mer på
linje med de som gjelder i våre naboland.
Nemnda har følgende kommentarer til det konkrete
innholdet i den nye loven;
1.
Det bør i utgangspunktet betales avgift for all bruk av egetprodusert
formeringsmateriale. Av praktiske grunner innser man at det er fornuftig å
innføre en nedre grense for arealer hvorfra avgift kan innkreves. Disse
arealene bør komme til fratrekk også for de som dyrker arealer over denne
grensen.
2.
Loven er uklar når det gjelder forståelsen av hva som menes med
avledede sorter (Essential Derived Varieties). Dette kan bli vanskelig å
handtere i fremtiden.
3.
Det bør lovfestes rett til produksjon av formeringsmateriale til eget
bruk på egen eiendom, forutsatt at det betales avgift som beskrevet i slike
tilfeller. På denne måten vil man avskjære sortseiers rett til å nekte
egenproduksjon av formeringsmateriale og indirekte kunne kanalisere
produksjonen.
4.
Det bør tas inn bestemmelser som forhindrer bruk av beskyttede
produktbetegnelser som sortsnavn.
Leder for Plantesortsnemnda, Kåre Selvik, har deltatt i
departementets utarbeidelse av høringsnotatet og ga ikke uttrykk for sine
synspunkter på lovforslaget.
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