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1. Sammendrag

Andrageren klager over situationen vedrørende den nuværende nationale og europæiske 
patentret. Han anmoder om, at der udarbejdes en europæisk patentret, hvor omkostningerne 
ved en patentprocedure ligger på samme niveau som i USA, hvor perioden med undersøgelse, 
afprøvning og tildeling af patent maksimalt udgør tre år, krænkelser af et patent retsforfølges 
af myndighederne, omkostningerne for et patent fastsættes i forhold til ansøgerens 
økonomiske muligheder og der fastsættes en henstandsperiode på ét år. Endvidere anser 
andrageren det for uacceptabelt, at intellektuel og materiel ejendom ikke behandles ens.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren kritiserer mangler i det eksisterende europæiske patentsystem og påtaler i den 
forbindelse forsømmelser fra bl.a. Kommissionens side.

Kommissionen mener ligesom andrageren, at et EF-patent skal være billigt, kunne håndhæves 
effektivt og garantere retssikkerhed. Derfor har Kommissionen i længere tid lagt store kræfter 
i at få gennemført en nødvendig patentreform på fællesskabsplan, som opfylder disse mål.
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At retsforfølge patentkrænkelser er ikke en opgave, der kan løses af de enkelte landes organer 
og på grund af manglende kompetence heller ikke af EU's institutioner. Tværtimod er det 
overladt til de respektive rettighedsindehavere at håndhæve deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Det lovgivningsmæssige grundlag herfor blev på EU-plan skabt med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder (berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16).

På regeringskonferencen i Paris i juni 1999, som også nævnes af andrageren, fik Den 
Europæiske Patentorganisation (EPO) mandat til at iværksætte reformer. Især tilstræbte man, 
at Den Europæiske Patentkonvention (EPK) skulle suppleres med særlige aftaler med EPO's 
medlemsstater vedrørende oversættelsesspørgsmål og tvistbilæggelse. Som resultat af dette 
arbejde indgik man den 17. oktober 2000 en aftale vedrørende anvendelsen af EPK's artikel 
65 (Londonaftalen).

EPO er en autonom organisation, som er uafhængig af EU, og derfor kan der ikke være tale 
om en "blokade" fra Kommissionens side, som andrageren anfører. Tværtimod har 
Kommission på grundlag af Lissabonstrategien den 1. august 2000 fremlagt et forslag til 
Rådets forordning om EF-patenter (EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 278).

Men EU's medlemsstater kunne i 2003 ikke enes om en aftale om EF-patentet, som kunne 
accepteres af brugerne. Den "fælles politiske linje", som Rådet vedtog den 3. marts 2003 
(Rådets dokument 7159/03), var derfor dømt til at mislykkes. Et nyt forsøg blev gjort med 
Kommissionens meddelelse af 3. april 2007 "Forbedring af patentsystemet i Europa" 
(KOM(2007)0165).

De nye reformbestræbelser, som siden er foretaget, har i mellemtiden ført til en brugervenlig 
revision af forslaget til forordning om EF-patentet, og der er udarbejdet et udkast til en aftale 
om at indføre en fælles domstolsordning for europæiske patenter og EF-patenter.
Til andragerens spørgsmål om mæglings- og voldgiftsprocedurer ved WIPO i Genève skal det 
oplyses, at denne mulighed ifølge WIPO's regler står åben for de respektive parter. Det 
ovennævnte udkast til en aftale om indførelse af en fælles patentdomstolsordning taler 
derudover i artikel 17 om oprettelse af et voldgifts- og mæglingscenter på fællesskabsniveau. 
Udkastets artikel 44 indeholder desuden bestemmelser om retshjælp.

Den eventuelle indførelse af en henstandsperiode på fællesskabsplan indgår ikke i den 
aktuelle diskussion i EU om en patentreform. Sådanne spørgsmål må i givet fald rejses i 
forbindelse med internationale forhandlinger i Genève.

Konklusion

De enkelte punkter i andragendet tilgodeses dermed på ovennævnte måde."


