
Patentagentforeningen 
 
 

The Association of Danish Patent Agents 

 
President: 

Kaj L. Henriksen 
Chas. Hude A/S 
H.C.Andersens Boulevard 33 
DK-1780 København V 
Tlf. +45 33 15 45 14 
Fax +45 33 15 45 35 
klh@chashude.dk 
 
Secretary: 

Marianne Johansen 
Albihns A/S 
H.C.Andersens Boulevard 49 
DK-1553 København V 
Tlf. +45 33 97 00 70 
Fax +45 33 97 00 71 
marianne.johansen@albihns.dk
 
Treasurer: 

Susanne Høiberg 
Høiberg A/S 
St. Kongensgade 59 A 
DK-1264 København K 
Tlf. +45 33 32 03 37 
Fax +45 33 32 03 84 
shg@hoiberg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til Patent- og Varemærkestyrelsen 

att.: Anne Rejnhold Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

Jeres ref: EM 1998 01884 

 

 
Vedr.: Svar på høringsbrev angående revideret  "Trademark Law Treaty " 

 

Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsen brev af 26. januar 2006 og skal herved 

fremkomme med Dansk Patentagentforenings bemærkninger til forslaget om en revision af 

"Trademark Law Treaty" og de dertil knyttede Regulations.  

 

Det skal først understreges, at vi fra vor forenings side er meget glade for dette initiativ, 

der vil være med til at smidiggøre og forenkle sagsbehandlingen og beskyttelsen af vare-

mærker, og hvor der samtidig gives et bedre grundlag for at udnytte den kommunikati-

onsmæssige udvikling, der har fundet sted siden vedtagelsen af den eksisterende TLT i 

1994.  

 

Af de foreslåede ændringer vil vi især fremhæve  

 Féderation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle 
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 Féderation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle 
 

• De nye regler omkring licensrettigheder.  
Dette område bliver af stadig større betydning internationalt set, og  den foreslåede har-

monisering og ensretning af reglerne på området vil være med til at forenkle brugen af li-

cencer internationalt set for både små og store selskaber. 

 

En egentlig noteringspligt for licensrettigheder vil således på sigt være ønskværdig. En 

sådan pligt ville ikke blot give større sikkerhed for de to parter indbyrdes,  men ville være 

en fordel for tredjemand, herunder i relation til brugspligtreglerne i de enkelte lande. 

 

• Reglerne om mulighed for fristforlængelser, både før og efter fristens udløb. 
 

Vi har længe savnet en mulighed på Varemærkeområdet for genoprettelse af en rettighed i 

tilfælde hvor en frist ikke var blevet overholdt svarende til patentområdet. De foreslåede 

ændringer vil danne grundlag for en forbedring af dette område. 

 

Samtidig vil de foreslåede ændringer have en positiv betydning i de lande, hvor der p.t. er 

tradition for at give meget korte frister for reaktion. 

 

• Reglerne for kommunikation mellem brugerne af registreringssystemerne og 
myndighederne, herunder krav til underskrift. 

 

Som vi ser det, er reglerne både med til at forenkle kommunikationen med myndighederne 

rundt om i verden, men også med til at sikre en fortsat optimering af dette område. 

 

 Med disse bemærkningen kan foreningen således fuldt ud støtte forslaget om ændring af 

TLT. 

 

Med venlig hilsen 

De Danske Patentagenters Forening 

v/ Marianne Johansen 

Sekretær 


