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Høringssvar angående Meddelelse fra Kommissionen til Europaparlamentet og Rådet ved-
rørende forbedring af det europæiske patentsystem KOM(2007) 165

Patentagentforeningen har med tak modtaget Patent- og Varemærkestyrelsens høringsnotat date-

ret 24. april 2007 og skal i den anledning fremkomme med følgende bemærkninger.

Vedr. Fælles europæisk patentdomstol

Patentagentforeningen kan tilslutte sig Kommissionens kompromisforslag, der indebærer, at der 

inden for EU-systemets rammer etableres et samlet og specialiseret europæisk patentdomsstols-

system med kompetence til afgørelse af sager vedrørende såvel krænkelse som gyldighed både af 

europæiske patenter, som i dag er undergivet national lovgivning og bedømmelse hos nationale 

retsinstanser i medlemslandene, og (eventuelle) kommende fællesskabspatenter. 

Det forekommer således ikke ressourcemæssigt rimeligt at etablere to konkurrerende europæiske 

patentdomstolssystemer efter hhv. EPLA-modellen og det tidligere for EF-patentet foreslåede cen-

traliserede domstolssystem.  
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Der lægges i Kommissionens udspil vægt på, at der sikres en passende grad af nærhed (an ap-

propriate degreee of proximity) i forhold til sagens parter og sagens relevante omstændigheder, 

men der lægges endvidere op til, at der skal være et begrænset antal 1. instans-kamre. 

Patentagentforeningen finder i den forbindelse, at i det mindste i de sager, som føres mellem to 

parter, der er hjemmehørende i samme medlemsland, bør sagen føres på landets sprog og for en i 

landet hjemmehørende domstol. I sager, hvor en af parterne er bosat i et medlemsland, mens den 

anden part er bosat uden for medlemslandene, bør sagen ligeledes kunne føres i det medlems-

land, hvor den ene part er bosat. Ligeledes bør en sag, hvor der kun er patent i ét land, kunne fø-

res for det pågældende lands nationale domstol i første instans.

For et land som Danmark, der jf. Annex 3 til Kommissionens meddelelse hører til den kreds af lan-

de, der betegnes som ”Innovation Leaders”, finder Foreningen ikke nogen saglig begrundelse for 

ikke at gøre brug af den specialiserede nationale patentdomstol, som Sø- og Handelsretten efter 

det oplyste skal udvikle sig til efter den danske domstolsreform.

Patentagentforeningen finder, at systemet bør baseres på samme struktur som de faktisk virkende 

domsstolssystemer for varemærke- og designområderne, d.v.s. at retssager i 1. instans behandles 

for nationale domstole, som udpeges til at varetage funktionen som europæiske 1. instans-kamre –

i Danmark Sø- og Handelsretten.  

Det vil være en stor fordel for den mindre og mellemstore del af dansk industri, at en virksomhed, 

som sagsøges i en patentretssag (krænkelse eller gyldighed), kan møde for en dansk domstol, og 

hvor sagen føres på dansk. Dette passer i øvrigt godt sammen med et andet af emnerne i Kom-

missionens meddelelse, nemlig at SME’er kræver særlig støtte.

Foreningen har derimod ikke nogen betænkelighed ved, at Danmark tilslutter sig forslaget om en 

central appeldomstol, f.eks. i form af en specialiseret patentdomstol i forbindelse med eller som del 

af EU 1. instans-domstolen.

Vedr. Kvalitet og effektivitet i det europæiske patentsystem

Patentagentforeningen hilser det velkomment, at der igangsættes initiativer til at effektivisere pa-

tentsagsbehandlingen i Europa. Foreningen støtter således kraftigt samarbejdet mellem de euro-

pæiske patentkontorer med henblik på at sikre en optimal ressourceudnyttelse og undgåelse af 

dobbeltarbejde.
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Vedr. Særlige initiativer til fordel for små og mellemstore virksomheder

Foreningen støtter initiativer, der fremmer oplysningsniveauet vedrørende patenter for små og mel-

lemstore virksomheder.

Vedr. Håndhævelse af patentrettigheder

Patentagentforeningen hilser det velkomment, at der undersøges alternative konfliktløsningsmo-

deller, idet de forholdsvis høje omkostninger til de eksisterende domstolsbehandlinger især for små 

og mellemstore virksomheder kan udgøre en barriere for en effektiv retshåndhævelse.

På Patentagentforeningens vegne 

Marianne Johansen

Sekretær


