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Fremtidige foranstaltninger på patentområdet  

Europa-Parlamentets beslutning om den fremtidige patentpolitik i Europa    

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens grønbog fra 24. juni 1997 om EF-patentet og det 

europæiske patentsystem - Patentering som innovationsfremme (KOM(1997)0314),  

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig 

beskyttelse af bioteknologiske opfindelser1, 

 

- der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2005 om patenter på bioteknologiske 

opfindelser2, 

 

- der henviser til den høring, som Kommissionen søsatte den 9. januar 2006 om den 

fremtidige patentpolitik i Europa, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at det er usandsynligt, at svaghederne ved forslagene om EF-patentet vil 

blive afhjulpet inden for en overskuelig fremtid, 

 

B. der henviser til, at et effektivt, konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt patentsystem, 

som er tilgængeligt for alle, er en væsentlig forudsætning for Lissabon-strategien om et 

konkurrencedygtigt, videnbaseret samfund og af afgørende betydning for fremgang for 

såvel små og mellemstore som store virksomheder, 

 

C. der henviser til, at der har været voksende bekymring over uønskede patenter på 

forskellige områder og over manglende demokratisk kontrol med procedurerne for 

meddelelse, validering og håndhævelse af patenter, 

 

1. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforske alle muligheder for at forbedre 

patent- og patenttvistsystemerne i EU, herunder at deltage i yderligere drøftelser om den 

europæiske patenttvistaftale, at tiltræde München-konventionen og at revidere forslagene 

om EF-patentet; mener, at udkastet til den europæiske patenttvistaftale skal forbedres 

væsentligt og omfatte spørgsmålene om demokratisk kontrol, domstolens uafhængighed 

og sagsomkostninger, og at det skal indeholde et tilfredsstillende forslag til 

procesreglement for Den Europæiske Patentret; 

 

2. erindrer Kommissionen om, at alle forslag til retsakter bør ledsages af en dybtgående 

konsekvensanalyse for så vidt angår patentkvalitet, forvaltning af patentsystemet, 

domstolens uafhængighed, og sagsomkostninger; 

 

                                                 
1 EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13. 
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0407. 
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3. henstiller, at Parlamentets Juridiske Tjeneste anmodes om at afgive et foreløbigt 

responsum om de EU-relaterede aspekter af den eventuelle indgåelse mellem 

medlemsstaterne af den europæiske patenttvistaftale i lyset af overlapningerne mellem 

patenttvistaftalen og gældende EU-ret samt at klarlægge de lovgivningsmæssige 

kompetencer på dette område; 

 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 


