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Svar til høring om NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor Norges avtaler 

med EU 
 

Patentstyret viser til e-post fra Utenriksdepartementet fra 31. januar d.å. om høring av NOU 

2012:2 – Utenfor og innenfor, Norges avtaler med EU. Patentstyret har kommentarer til punkt 

20.13 Immaterialrett og vil begrense svaret til omtale av dette avsnittet i utredningen med 

vekt på industrielt rettsvern. 

Avsnittet gir etter vår oppfatning et noe fortegnet bilde av utviklingen på rettsområdet. Det er 

riktig som det skrives at området er sterkt preget av å gjennomføre EØS-forpliktelser, men vi 

kjenner oss ikke igjen i en karakteristikk av at ”den nordiske rettsenheten i noen grad har blitt 

ofret på den europeiske harmoniseringens alter”. Rettsområdet har i lang tid vært preget av at 

det er internasjonalt og gjennomføring av internasjonale forpliktelser har vært sentralt siden 

slutten av 1800-tallet. På alle områdene Patentstyret er aktive, er det nordisk samarbeid. 

Forarbeidet til gjennomføringen av designdirektivet ble gjort i nordisk samarbeid (Ot.prp. nr. 2 

2002–2003). Tilsvarende ble forarbeidet til ny varemerkelov (NOU 2001:8)gjort i samarbeid 

med Sverige og Finland – i dette arbeidet var Island og Danmark orientert fortløpende. På 

patentområdet har man også et utstrakt samarbeid, her kan samarbeidet om Nordisk 

Patentinstitutt mellom Island, Danmark og Norge trekkes frem. Innen Den europeiske 

patentorganisasjonen – som ikke er et EU-organ – er det nordiske samarbeidet også av 

betydning. 

Patentstyrets oppfatning er derfor at beskrivelsen i nevnte avsnitt ikke er treffende. Vi regner 

med at Kulturdepartementet vil kommentere det nordiske samarbeidet i forhold til opphavsrett 

og nærstående rettigheter. 

Avslutningsvis vil vi peke på en faktafeil. Det påstås at norske foretak ikke kan søke 

varemerke og design etter forordningene om felleskapsvaremerke og -design, men det er ikke 

tilfelle. På bakgrunn av prinsipper som er nedfelt helt tilbake til Pariskonvensjonen om 

industrielt rettsvern av 1883 skal søkere fra medlemsland av konvensjonen gis nasjonal 

behandling. Disse prinsippene gjelder nå også alle WTO-medlemsland. Nasjonal behandling 

betyr at nordmenn og norske foretak kan søke rettigheter under de nevnte EU-systemene på 

samme måte som borgere og foretak i EU. Det samme vil gjelde et fremtidig enhetspatent. 

Med vennlig hilsen 

 

Jostein Sandvik 

Seniorrådgiver, Juridisk og internasjonal stab 

Dir.tlf.  22 38 74 09 
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