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Deres ref.: EM 1998 02093 

 

Vedr.:  Høring om EU’s tiltrædelse og Danmarks ratifikation af Genève-aftalen om Haag-

arrangementet vedrørende international designregistrering 

 

 

Idet Patentforeningen med tak har modtaget Styrelsens høringsskrivelse af 13. marts 2006 skal 

foreningen hermed give udtryk for sine fulde tilslutning til de foreliggende forslag om EU’s  tiltræ-

delse og Danmarks ratifikation af Genève-aftalen om international registrering af design. 

 

Ved at lade såvel Det europæiske Fællesskab som Danmark indgå i den kreds af stater og mel-

lemfolkelige organisationer, der er tilsluttet denne aftale opnår virksomheder og designere, som er 

hjemmehørende eller har forretningssted i Danmark den fordel, at der gennem en enkelt internati-

onal designansøgning med relativt beskedne formalitetskrav og med moderate omkostninger kan 

erhverves designbeskyttelse i de lande, som er omfattet af Genève-aftalen. 

 

For danske virksomheder har international designbeskyttelse under Haag-arrangementet hidtil kun 

været mulig ved indgivelse af ansøgning i et udenlandsk datterselskabs navn og udnyttelse af 

denne mulighed har haft et beskedent omfang.  
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Ud fra de med høringsskrivelsen fremsendte bilag har foreningen noteret, at Genéve-aftalen endnu 

ikke er tiltrådt hverken af de større EU lande som England, Frankrig, Italien, Holland. Spanien, 

Sverige og Tyskland eller større ikke-europæiske WTO medlemslande som f.eks. USA, Canada, 

Australien, Japan, Kina og Rusland. 

 

Foreningen skal på denne baggrund udtrykke ønske om, at der fra EU’s og Danmarks side arbej-

des aktivt for at sikre tilslutning af yderligere lande til aftalen, idet de konkrete fordele for designan-

søgere selvsagt vil være stærkt afhængig af arrangementets geografiske udstrækning. 

 

Dette skal dog ikke forstås således, at foreningen foreslår, at EU’s tiltrædelse og den danske  rati-

fikation gøres afhængig af tilslutning fra andre p.t. udenforstående lande eller mellemfolkelige or-

ganisationer. 

 

Med hensyn til de oplysninger og meddelelser, som skal afgives til WIPO’s internationale Bureau i 

forbindelse med ratifikationen er foreningen enig i de forslag herom, som for EU’s vedkommende 

fremgår at det foreliggende forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af EU’s tiltrædelse, her-

under at internationale designansøgninger ikke kan indgives til OHIM, og at der fra EU’s side øn-

skes et individuelt designeringsgebyr. 

 

Ligeledes kan foreningen tilslutte sig, at der i forbindelse med Danmarks ratifikation kun lægges op 

til at ønske standarddesigneringsgebyret. 

 

Derimod er foreningen af den opfattelse, at det også for Danmarks vedkommende bør overvejes, 

at den nuværende bestemmelse i Designlovens § 55, 1. punktum ændres, således at internationa-

le designansøgninger fra ansøgere, som er bosat eller hjemmehørende i Danmark, kun kan indgi-

ves til Det internationale Bureau. Dette vil efter foreningens mening gøre forståelsen af de forskel-

lige muligheder for designbeskyttelse enklere. 

 

Med venlig hilsen 

p.f.v. 

 

Marianne Johansen 

Sekretær 
  

 


