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EU-patent og EU-patentdomstolen
”Nej, man kan ikke få patent på et varemærke!”
Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser kan finde vej til
spalterne. Stoffet ER kompliceret, og kun meget få journalister beskæftiger sig
med det jævnligt.
Aktuelt står vi foran en folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Vi formoder, at
det vil betyde et større fokus på både det kommende EU-patent og den tilhørende
EU-patentdomstol, selv om det kun er sidstnævnte, vi skal stemme om.
Der er allerede skrevet en del om begge dele, og desværre har mange artikler været behæftet med fejl og misforståelser. Derfor har vi udarbejdet dette dokument,
der forhåbentligt vil bidrage til at eliminere fremtidige fejl og misforståelser.
Med venlig hilsen

Leif Nielsen
Adm. direktør og partner

Du er velkommen til
at kontakte mig på
mobil 28958555, hvis
du har spørgsmål eller
vil vide mere.
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Først når man står med sit udstedte
patent, vil der være en forandring
Fakta: Det nye EU-patent og den tilhørende EU-patentdomstol udgør tilsammen
en patentreform, der bygger oven på det nuværende europæiske patentsamarbejde. Alle eksisterende patenteringsmuligheder fortsætter uanfægtet. Det betyder, at EU-patentet og den tilhørende EU-patentdomstol blot bliver én af flere
valgmuligheder, når man skal vælge det geografiske område, hvor man vil sætte
sit patent i kraft.

I dag er det således, at når man har fået sit patent udstedt, kan man fx vælge,
at det skal gælde i alle de 38 lande, der hører under det nuværende europæiske
patentsamarbejde. Eller man kan vælge at nøjes med nogle af landene som fx
Sverige, Tyskland og England, hvis det primært er de markeder, man vil satse på.

Det nye er, at man fremover også kan vælge det såkaldte enhedspatent – eller
i folkemunde det nye EU-patent. Vælger man EU-patentet, vil ens patent gælde i
alle EU-landene – bort set fra Spanien og Italien, der har valgt at stå uden for patentreformen. (Hvis Danmark stemmer nej til EU-patentdomstolen, vil det heller
ikke gælde i Danmark, fordi EU-patentet kun får effekt i de lande, der tilslutter sig
EU-patentdomstolen).

Opsummering: Intet vil være
forandret i forhold til i dag – fra
man får sin ide til man står med
sit udstedte patent. Først når man
har sit udstedte patent i hånden,
vil man mærke en forandring –
nemlig den ekstra valgmulighed,
som det nye EU-patent (enhedspatent) udgør.
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Ingen krav om oversættelse
og kun ét årligt fornyelsesgebyr
Fakta: Et patent er geografisk afgrænset, og det har kun effekt i de lande, hvor
det enten er udstedt eller valideret (gjort gyldigt).

I dag skal man foretage validering i hvert enkelt land, og de fleste lande kræver
en oversættelse af dele af patentet for at acceptere valideringen. Der er således
ofte omkostninger til oversættelse, ligesom der betales årlige fornyelsesgebyrer
for patentet i hvert enkelt land.

Det nye er, at man kan validere det nye EU-patent (enhedspatent) i alle EU-lande

Opsummering: Det nye EU-

på én gang - bortset fra Spanien og Italien, der har valgt at stå uden for patentreformen. (Hvis Danmarks stemmer nej til EU-patentdomstolen, vil det heller
ikke gælde i Danmark, fordi EU-patentet kun får effekt i de lande, der tilslutter
sig EU-patentdomstolen). Hvis patentansøgningen er skrevet på tysk, engelsk
eller fransk, er der ingen krav om oversættelse i forbindelse med valideringen.
Desuden vil det nye EU-patent kun koste ét årligt fornyelsesgebyr. Størrelsen af
gebyret er endnu ikke fastlagt.

patent (enhedspatent) gælder i alle
de EU-lande, der har underskrevet
patentreformen. Patentindehaveren sparer omkostninger til oversættelse, hvis patentansøgningen
er skrevet på enten tysk, engelsk
eller fransk, og der skal kun betales ét årligt fornyelsesgebyr.
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EU-patentdomstolens afgørelser
gælder i alle de deltagende lande
Fakta: Et patent giver eneret til i en periode på op til 20 år at udelukke andre fra
at udnytte den patenterede opfindelse. Hvis andre alligevel gør dét – krænker de
patentet, og ejeren af patentet kan anlægge en retssag om krænkelse.

I dag skal man anlægge en sag om krænkelse i det land, hvor krænkelsen sker.
Og hvis krænkelsen sker i flere lande, skal man føre sagen i hvert enkelt land.

Det nye er, at man kan føre én sag ved EU-patentdomstolen, og afgørelsen vil
gælde i alle de lande, der har tilsluttet sig patentreformen. EU-patentdomstolen
bliver en domstol med appelmulighed – dvs. den vil bestå af to instanser. Hvis
Danmark stemmer ja til EU-patentdomstolen, har et flertal i Folketinget besluttet, at der skal oprettes en lokal afdeling af EU-patentdomstolen i København.
Det kan de andre deltagende lande gøre tilsvarende. Desuden vil der være centrale afdelinger af EU-patentdomstolen i München, London og Paris. Dommerne
er eksperter inden for patentområdet, og ved den lokale afdeling i Danmark vil der
minimum medvirke én dansk dommer.

Opsummering: EU-patentdomstolen gør det muligt at føre én sag
om krænkelse og få én afgørelse,
der gælder i alle de deltagende
lande. I dag skal man føre retssager om krænkelse i hvert enkelt
land.
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Hvad sker der, hvis danskerne
stemmer ja til EU-patentdomstolen?
Så bliver Danmark omfattet af det nye EU-patent (enhedspatent) og af
EU-patentdomstolen. Der bliver oprettet en lokal afdeling af EU-patentdomstolen i København.

Hvad sker der, hvis danskerne stemmer
nej til EU-patentdomstolen?
Så bliver Danmark ikke omfattet af det nye EU-patent (enhedspatent). Hvis man
vil opnå patent i Danmark, skal man altså fortsat søge nationalt. Til gengæld kan
danske virksomheder sagtens få et EU-patent (enhedspatent) – det vil blot ikke
gælde i Danmark.

Hvis du vil vide mere?
Se evt. vores Q/A om det nye EU-patent på www.patrade.dk/?ID=566
Eller kontakt adm. direktør Leif Nielsen, Patrade A/S, mobil 28958555
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