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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1594/2012 af Heiner Schwab, tysk statsborger, om etableringen 
af en europæisk patentdomstol

Andragende 1615/2012 af Cäcilia Braun-Müller og Martina Braun, tyske 
statsborgere, på vegne af KLB Diözesanverband Freiburg om etableringen af 
en europæisk patentdomstol

Andragende 1616/2012 af Heiner Schwab, tysk statsborger, om etableringen 
af en europæisk patentdomstol

Andragende 1732/2012 af Anton Habersetzer, tysk statsborger, om det 
europæiske patent

1. Sammendrag af andragende 1594/2012

Andrageren klager over den foreslåede etablering af en europæisk patentdomstol. Han mener, 
at patentdomstolens domme ikke vil kunne kontrolleres af EU-Domstolen, at de høje 
omkostninger i forbindelse med retssager vil gøre det umuligt for interessegrupper og/eller 
enkelte borgere at bringe en sag for domstolen, og at det vil blive umuligt at træffe nationale 
patentbegrænsende foranstaltninger. Andrageren er særligt bekymret over den manglende 
samfundsmæssige kontrol i forbindelse med tildeling af bioteknologiske patenter. Andrageren 
anmoder Europa-Parlamentet om at forkaste forslagene om en europæisk patentdomstol.

Sammendrag af andragende 1615/2012

Andrageren klager over den foreslåede etablering af en europæisk patentdomstol. De mener, 
at patentdomstolens domme ikke vil kunne kontrolleres af EU-Domstolen, at de høje 
omkostninger i forbindelse med retssager vil gøre det umuligt for interessegrupper og/eller 
enkeltpersoner i offentligheden at bringe en sag for domstolen, og at det vil være umuligt at 
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træffe nationale patentbegrænsende foranstaltninger. Andragerne er særligt bekymrede over 
den manglende sociale kontrol i forbindelse med tildeling af bioteknologiske patenter. De 
anmoder Europa-Parlamentet om at forkaste forslagene om en europæisk patentdomstol.

Sammendrag af andragende 1616/2012

Andragendet er identisk med andragende 1594/2012 og 1615/2012.

Sammendrag af andragende 1732/2012

Andrageren protesterer imod det europæiske patent, da EU-Domstolen ikke kan behandle 
afgørelser fra EU-Patentdomstolen. Andrageren frygter, at patentansøgere i tilfælde af tvister 
vil blive forhindret i at indgive ansøgninger for en domstol som følge af de høje 
sagsomkostninger ved Patentdomstolen. Han mener ligeledes, at det bør gøres umuligt at 
iværksætte nationale foranstaltninger til begrænsning af patenternes rækkevidde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1594/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013).
1615/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013).
1616/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2013).
1732/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2013).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

I slutningen af 2012 blev der indgået en politisk aftale om enhedspatentpakken. Dette førte til 
vedtagelse af to forordninger om et øget samarbejde om skabelse af en 
enhedspatentbeskyttelse for europæiske patenter og de dertil knyttede 
oversættelsesbestemmelser den 17. december 20121 samt undertegnelsen af aftalen om 
enhedspatentdomstolen ("UPC-aftalen") af 25 medlemsstater i begyndelsen af 20132. UPC-
aftalen vil træde i kraft, efter at den er ratificeret af 13 medlemsstater (herunder DE, UK og 
FR).

Enhedspatentpakken indeholder to hovedelementer:

1) Skabelse af enhedspatentbeskyttelse for de 25 deltagende medlemsstater og den gældende 
oversættelsesordning, der er genstand for de to forordninger. For patenter, der udstedes af Den 
Europæiske Patentmyndighed vil opfindere have mulighed for at vælge mellem a) det 
nuværende system med flere nationale godkendelser fra et ("klassisk") europæisk patent, hvor 
der skal betales særskilte fornyelsesgebyrer for hver godkendelse nationalt såvel som 
oversættelser med henblik på visse nationale godkendelser eller b) fastlæggelse af et 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse. 
Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:DA:PDF.
Rådets forordning (EU) nr. 1260/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om 
indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger. 
Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:DA:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/12/st15/st15708.da03.pdf.
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"enhedspatent", der omfatter de 25 medlemsstater, hvor der betales et enkelt fornyelsesgebyr 
til Den Europæiske Patentmyndighed, og hver det – i en overgangsperiode – kræves, at én 
enkelt oversættelse opnår patentbeskyttelse. Under den nye oversættelsesordning, der gælder 
for skabelsen af enhedspatentbeskyttelsen, vil SMV'er, fysiske personer, almennyttige 
organisationer, universiteter og offentlige forskningsinstitutioner, der har deres hovedkvarter 
eller hjemsted i en af EU-medlemsstaterne, modtage godtgørelse for alle oversættelsesudgifter 
op til en vis grænse, hvis ansøgningen er indgivet på et af Den Europæiske Unions officielle 
sprog, som ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog.

2) UPC-aftalen vil skabe en ensartet og specialiseret retspraksis i patentspørgsmål for de 
deltagende medlemsstater, og det vil således være muligt at undgå en overlapning af retssager, 
der kommer for forskellige domstole i de forskellige berørte medlemsstater, og øge 
retssikkerheden.

Hvad angår Den Europæiske Unions Domstols beføjelser: 

Enhedspatentdomstolen (UPC) vil bestå af lokale (og regionale) afdelinger såvel som en 
central afdeling som første instans. UPC vil også omfatte en appeldomstol som anden instans, 
hvortil afgørelser fra første instans kan appelleres. UPC vil være en domstol, der er fælles for 
de kontraherende medlemsstater, og vil dermed være underlagt de samme forpligtelser i 
henhold til EU-retten som enhver af de kontraherende medlemsstaters nationale domstole. 
Dette betyder navnlig, at UPC som en hvilken som helst national domstol vil skulle anmode 
om en foreløbig afgørelse fra Den Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 267 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktion i sager, hvor det drejer sig om EU-lovgivning. 
EU-Domstolen vil dog ikke være nogen appelinstans, som den heller ikke er det i forbindelse 
med de nationale domstole. 

Hvad angår udgifterne til retssager:

Som ovenfor nævnt vil der under det nye system kun blive ført retssager for UPC (i stedet for 
parallelle retssager i – muligvis – et stort antal medlemsstater) i forbindelse med klassiske 
europæiske patenter og europæiske patenter med ensartede virkninger; de samlede udgifter til 
retssager vil sandsynligvis i mange sager være lavere end i dag, og retssikkerheden vil blive 
øget.  

Retsgebyrerne er endnu ikke blevet fastsat. De vil blive fastsat af UPC's administrative 
udvalg. På grundlag af UPC-aftalens artikel 36 fremgår det klart, at retsafgifterne skal 
fastsættes på et niveau, der sikrer en korrekt balance mellem princippet om fair adgang til 
retlig prøvelse, navnlig for små og mellemstore virksomheder, mikroenheder, fysiske 
personer, nonprofitorganisationer, universiteter og offentlige forskningsorganisationer, og et 
passende bidrag fra parterne til domstolens omkostninger, under hensyntagen til de 
økonomiske fordele for de involverede parter og målet om en selvfinansierende domstol med 
afbalancerede finanser. I de kontraherende medlemsstaters erklæring vedrørende 
forberedelserne til idriftsættelsen af UPC, som blev udstedt ved undertegnelsen af aftalen, har 
medlemsstaterne angivet, at gebyrsystemet bør sørge for passende og specifikke redskaber til 
at sikre ordentlig adgang for særlige parter, herunder for ngo'er. 

For UPS skal medlemsstaterne repræsenteres enten af advokater, der er godkendt til foretræde 
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for en domstol i en kontraherende medlemsstat, eller af europæiske patentadvokater og vil 
således skulle afholde omkostningerne herfor. I betragtning af, at spørgsmål om intellektuel 
ejendomsret ofte er temmelig indviklede, synes en professionel repræsentation at være vigtig. 
Under alle omstændigheder bæres rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger 
og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som hovedregel af den 
part, der har tabt sagen. Som følge heraf vil den vindende part ikke skulle bære nogen 
omkostninger eller kun de omkostninger, der rækker udover dette, hvorimod den tabende part 
vil skulle bære omkostningerne – hvis de er rimelige. Dette synes at være berettiget i 
betragtning af, at denne part har tabt sagen. En sådan regel om, at den part, der taber sagen, 
skal bære omkostningerne, kan også forhindre parter fra at tage skridt, som ikke hviler på 
noget ordentligt grundlag. Hvis retfærdigheden kræver det, kan retten træffe afgørelse om, at 
udgifterne skal fordeles på en anden måde. 

Reglerne om retssager for Den Europæiske Patentmyndighed forbliver uændret, og ngo'er har 
også mulighed for at indlede indsigelsesprocedurer i henhold til bestemmelserne for Den 
Europæiske Patentmyndighed. 

Hvad angår muligheden for ved hjælp af nationale foranstaltninger at begrænse virkningerne 
af patenter:

Et vigtigt princip for skabelsen af ensartede virkninger af europæiske patenter er, at 
anvendelsesområdet og begrænsningerne af enhedspatenter skal være de samme i alle 
deltagende medlemsstater, som det er fastlagt i artikel 5 i patentbeskyttelsesforordningen. 
Rettigheder og begrænsninger for de europæiske patenter med ensartede virkninger 
fastlægges i UPC-aftalens artikel 25-28.

Begrænsninger med henblik på patentbeskyttelse for bioteknologiske opfindelser er reguleret i 
direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser1 (direktiv 98/44/EF), 
som gengives i artikel 27 i UPC-aftalen. 

Etiske og moralske overvejelser spiller faktisk en væsentlig rolle i proceduren med hensyn til 
godkendelse eller afvisning af patentansøgninger. Direktiv 98/44/EF fastlægger også, at 
patenter kan udelukkes af moralske grunde. Disse vigtige bestemmelser er overtaget i den 
europæiske patentkonvention2, som forpligter Den Europæiske Patentmyndighed, når den 
behandler patentansøgninger. Som nævnt i ovenstående vil enhedspatentet være et 
("klassisk") europæisk patent, der udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed i henhold til 
bestemmelserne i den europæiske patentkonvention, som efter at være blevet udstedt på 
ansøgerens anmodning vil nyde godt af ensartede virkninger inden for de 25 deltagende 
medlemsstaters område. Dette betyder, at proceduren for udstedelse af patentet vil forblive 
den samme som den, der i dag benyttes for europæiske patenter (uden ensartede virkninger). 

Konklusion
Formålet med andragendet – at forhindre en politisk aftale om aftalen om Den Fælles 
Patentdomstol – er forældet, idet aftalen om UPC allerede er undertegnet. De spørgsmål, der 

                                               
1 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13-21.
2 Artikel 53, litra a) i den europæiske patentkonvention og regel 28 i gennemførelsesforordningerne til 
konventionerne om tildeling af europæiske patenter, som svarer til artikel 6 i Direktiv 98/44/EF.
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er blevet rejst, er i det væsentlige blevet besvaret, og forekommer derfor ikke at have nogen 
relevans.


