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Vedrørende høring av forslag til lov om ny planteforedlerrett - Nærings- og
handelsdepartementets høringssvar

Vi viser til brev fra Landbruks-  og matdepartementet av  12. januar 2005 om ovennevnte.

Nærings -  og handelsdepartementet har ingen innvendinger til høringsutkastet.

Vi slutter oss til endringer i lovgivningen som gjør det mulig for Norge å slutte seg til
Den internasjonale konvensjon om vern av nye plantesorter  (UPOV)  versjon 1991, og til
at Norge tiltrer avtalen og dermed bl.a.  får medbestemmelse  i UPOVs  organer. Dette vil
føre til en harmonisering med resten av Norden og Europa av adgangen for norske
bedrifter til å beskytte nye plantesorter og av omfanget av vern som oppnås.  I tillegg
oppdateres reglene om forholdet mellom sortsrettigheter og patenter.  Dermed vil
norske bedrifter få mer like konkurransevilkår på dette området som bedrifter i EU og
andre EØS-medlemsland.

Vi har enkelte kommentarer av mer teknisk karakter:
- Det bør gjøres nærmere rede for reglene om tvangslisens i tilfeller hvor patenter er
avhengige av plantesortrettigheter og omvendt,  både når det gjelder nåværende
rettstilstand  (jf. patentlovens § 46 a og § 28 b i gjeldende lov om planteforedlerrett) og
hva, om noe, som vil endre seg i dette forholdet med den nye loven ,  jf. foreslåtte nye §
35.

-  Videre viser vi til at utsagnet på høringsnotatets s. 10  første avsnitt om at statene ihht.
UPOV kan gi både  patent- og sortsbeskyttelse  "på en og samme plantesort",  kan bli
misforstått.  Her bør det legges til presiserende tekst om at EU-direktivet om
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patentering av bioteknologiske oppfinnelser ikke gir adgang til å ta patent på
plantesorter som sådanne, samtidig som et patent på en "gruppe" planter etter
oppformering av disse kan omfatte en eller flere nyutviklede plantesorter. Slik er disse
reglene også gjennomført i norsk lov, jf. patentlovens nye § 15.ledd.

Med hilsen,

Bent F. Sunde (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Kopi : Patentstyret, att. sen. rådg. Jostein Sandvik

Bernd Ewald
rådgiver
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