25. MAJ SKAL DU
STEMME OM STORE
og små

IDÉERS FREMTID

FOLKEAFSTEMNING OM PATENTREFORMEN

HVAD SKAL VI STEMME OM?
Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme
om, hvorvidt Danmark skal være med i en ny
europæisk patentreform. Derfor får du en ekstra
stemmeseddel, når der samme dag afholdes valg
til Europa-Parlamentet.
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Patentreformen indeholder 2 ting

Fælles patent
Det fælles patent gælder direkte
i alle de deltagende lande.
Virksomheder skal derfor kun
have deres patent godkendt
én gang, ét sted.

Fælles
patentdomstol
Den fælles patentdomstol behandler
retssager om de nye fælles patenter og
europæiske patenter, så en virksomhed
kun skal føre retsag ét sted for at forsvare
sit patent. Afgørelser ved domstolen
kommer til at gælde i alle de
deltagende lande.

Patentreformen er en ny mulighed for virksomheder, der vil have patent på en opfindelse i Europa.
Formålet med patentreformen er at gøre det enklere, billigere og mere effektivt at opnå og beskytte
patenter bredt i Europa, og dermed skabe bedre rammer for innovation, vækst og jobskabelse.
Med det nye fælles patent kan en virksomhed søge om ét enkelt patent, der dækker alle deltagende
lande. Og med den fælles domstol kan man forsvare patentet ét enkelt sted i stedet for i hvert land.
Hovedsædet for domstolens centrale afdeling placeres i Paris med afdelinger i London og München.
Hvis Danmark tilslutter sig den fælles patentdomstol, etableres der en lokal afdeling i Danmark,
hvor der er mulighed for at tale dansk.
Der er bred opbakning til patentreformen blandt erhvervs- og fagorganisationer.
Deres høringssvar kan læses på www.patentreformen.dk.
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HVORDAN FUNGERER PATENTER?
Det koster ofte mange penge at udvikle nye
opfindelser. Med et patent kan man beskytte sin
opfindelse og tjene sin investering ind igen.
Store og små idéer er nogle af de vigtigste drivkræfter for udvikling og vækst. Men det kræver ofte
en betydelig indsats at udvikle nyskabelser, teknologiske fremskridt og innovative opfindelser.
For at virksomheder kan beskytte værdien af deres opfindelse, kan man søge om et patent, der
beskytter opfindelsen i op til 20 år. Patenter er altså med til at motivere virksomhederne til at
investere og forske i nye opfindelser og produkter.

Danmark er blandt de mest patentaktive lande i Europa målt pr. indbygger.
Patentaktive danske virksomheder står for knap hver 10. arbejdsplads i
Danmark og mere end en tredjedel af Danmarks samlede eksport.
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Eksempler på danske patenter

DropStop®

Schur isterningepose

Danfoss Comfort Living

Hvad kan man få patent på?
For at få patent på en opfindelse, er der tre betingelser, der skal være opfyldt:

•

Opfindelsen skal være ny

•

den skal kunne udnyttes industrielt

•

og så skal den have opfindelseshøjde; dvs. være andet
og mere end en justering af noget, der allerede findes.

Man kan ikke få patent på hvad som helst. Man kan for eksempel ikke tage patent på opdagelser,
matematiske metoder, software (f.eks. computerprogrammer) eller kunstværker.
Patentreformen ændrer ikke på reglerne for, hvad man kan få patent på.
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Hvis Danmark stemmer nej
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•

Vil det fælles patent ikke gælde i Danmark. Danske virksomheder
skal derfor ansøge om og betale gebyr for både et nationalt og et
fælles patent for at opnå patentbeskyttelse i Danmark og de andre
deltagende lande

•

Vil der ikke være mulighed for, at Danmark kan etablere en lokal
afdeling af domstolen, og danske virksomheder skal føre sager om
fælles patenter i udlandet

•

Vil der ikke være danske dommere ved den fælles patentdomstol

•

Vil patentdomstolens afgørelser ikke have direkte virkning i Danmark

Hvis Danmark stemmer ja
•

Vil det fælles patent gælde i Danmark. Danske virksomheder kan
derfor med én ansøgning og ét gebyr opnå patentbeskyttelse i
Danmark og de andre deltagende lande

•

Er et flertal af Folketingets partier enige om at etablere en lokal
afdeling af domstolen, hvor danske virksomheder har mulighed for at
føre deres sag i Danmark og tale dansk

•

Vil der være danske dommere ved den fælles patentdomstol, og der
vil altid være en dansk dommer ved sager ført ved den lokale afdeling
i Danmark

•

Vil patentdomstolens afgørelser have direkte virkning i Danmark
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HVORFOR SKAL VI HAVE EN FOLKEAFSTEMNING?
Mere end 20 lande i Europa er blevet enige om en
ny patentreform, som får betydning for store og
små idéers fremtid.
Den fælles patentdomstol skal fremover behandle retssager om europæiske patenter, som i dag
behandles ved danske domstole. Patentdomstolen vil få kompetence til at træffe afgørelser, der
har direkte virkning for borgere og virksomheder her i landet. Det betyder, at der enten skal være
et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer, eller også skal der afholdes en folkeafstemning.
Da der ikke er et sådant flertal i Folketinget, skal vi have en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark
skal være med i en ny europæisk patentreform.
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DET ER FRIVILLIGT
Uanset om Danmark er med i patentreformen
eller ej, vil det nuværende danske patentsystem
fortsat bestå.
Pantentreformen giver danske virksomheder en ny mulighed for at opnå patentbeskyttelse bredt
i Europa.
Danske virksomheder vil fortsat kunne udtage danske patenter, og tvister om disse patenter
vil fortsat blive ført ved de danske domstole. Det ændrer din stemme ikke på.
Danske virksomheder kan selv vælge, om de vil anvende det fælles patent, eller om de fortsat
vil benytte nationale patenter eller europæiske patenter. Hvis vi tilslutter os patentreformen,
kommer alle enhedspatenter også til at gælde i Danmark.
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HVILKE REGLER GÆLDER I DAG?
Der findes allerede i dag et europæisk patent, men det skal godkendes i hvert enkelt land, før
det er gyldigt. Det kræver både oversættelse og årlige fornyelsesgebyrer for hvert land, man vil
beskytte sin opfindelse i. Og det er både dyrt og besværligt for virksomhederne.
I dag er det hvert lands egne domstole, der afgør sager om europæiske patenter, og der er store
forskelle mellem de nationale retssystemer.
Hvis virksomheder vil forsvare deres opfindelser mod ulovlig udnyttelse, skal de føre retssag land
for land. En domstolsafgørelse gælder kun i det land, sagen er ført i.

HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION?
På hjemmesiden www.patentreformen.dk kan du få mere information om patentreformen, få styr
på de tekniske begreber og finde svar på de oftest stillede spørgsmål.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en hotline hos Patent- og Varemærkestyrelsen
på 4350 8400.
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www.patentreformen.dk
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FOLKEAFSTEMNING
25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid.
Der er nemlig folkeafstemning om, hvorvidt Danmark
skal være med i en ny europæisk patentreform.
Patentreformen indeholder 2 ting

Fælles patent
Det fælles patent gælder
direkte i alle
de deltagende lande.

Fælles
patentdomstol
Den fælles patentdomstol
behandler retssager om
det fælles patent og nye
europæiske patenter for
alle de deltagende
lande.

Med det nye fælles patent kan en virksomhed søge om ét enkelt patent, der er gyldigt i alle de deltagende
lande. Og med den fælles patentdomstol kan en virksomhed forsvare patentet ét enkelt sted.
Spørgsmål?
Se mere på patentreformen.dk. Ring på vores hotline 4350 8400.

