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Høring - Diverse endringer i lovgivning om industrielt rettsvern. 

Det vises til høringsnotat fra justis- og beredskapsdepartementet av 22.06.2017. 

1) Innledning 

Norske patentingeniørers forening (NPF) stiller seg i hovedsak positive til de endringer som er foreslått 

i ovennevnte høringsnotat. Allikevel har foreningen noen kommentarer og endringsforslag som er 

nærmere belyst i det følgende. 

2) Prøving av innsigelser mv. i inngrepssaker. 

I høringsnotatet foreslås ingen endring av lovverket i retning av å tillate prejudisiell prøving av gyldighet 

i inngrepssaker. 

Til støtte for å beholde regelverket som i dag veier forutberegnelighet for rettighetshaver, saksøkte og 

tredjepart tungt. 

Are Stenvik viser i sin bok, Patentrett, 3 utgave side 274 flg. til to hensyn for innføring av regelen i 

pl § 61, om at et patents gyldighet ikke kan prøves prejudisielt. Ett av hensynene var at det fra et 

rettsordenssynspunkt anses utilfredsstillende og ovenfor allmenheten urimelig at et patent som har 

blitt funnet ugyldig av en domstol fortsatt blir stående i patentregisteret. Det andre hensynet var 

forholdet knyttet til at ugyldighetssaker var lagt til Oslo Tingrett som tvunget verneting, mens 

inngrepssaker gikk for andre domstoler. Det første hensynet gjelder fortsatt etter at de nye 

vernetingsreglene ble innført. Det er gitt uttrykk for at tiden synes moden for å oppheve regelen i § 61 

på grunn av fordyrende og lang saksbehandling. NPFs medlemmer er noe uenige på dette punktet. 
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NPF kan imidlertid ikke se at hensynet til tredjepart og allmenheten som angitt ovenfor ivaretas ved 

opphevelsen, og mener derfor at§ 61 ikke kan oppheves isolert sett uten ytterligere lovendringer som 

ivaretar hensynet til tredjepart og allmenheten. 

Are Stenvik peker videre på forhold der domstolen kan avgrense beskyttelsen mot ikke-patenterbare 

utførelsesformer, uten åta standpunkt til om patentet er gyldig eller ikke. Vi oppfatter at Stenvik her 

blant annet viser til de vurderinger domstolen gjør for å bestemme kravomfang i 

ekvivalensvurderinger, jf. Stenvik i sin bok, Patenters beskyttelsesomfang om ekvivalensbeskyttelse, 

punkt 9.3.1 avgrensningen mot kjent teknikk side 673 flg. Denne vurderingen gjør domstolene selv 

uten at det er anlagt særskilt ugyldighetssak jf. f. eks Donepezilsaken (HR -2009-01735-A). Stenvik 

peker videre på, side 276 (Patentretten) til at hensynet til friholdeldesbehovet bør veie tyngst og at 

gyldigheten må kunne fremmes som forsvar når saksøkte utnytter en løsning som var kjent fra før og 

vil dermed spares for byrden om å fremme særskilt ugyldighetssak. Disse hensyn synes ikke å være 

drøftet i høringsnotatet. 

Norske patentingeniørers forening er videre av den oppfatning at hensynet til harmonisering veier 

tungt, og bifaller de synspunkter som kommer til uttrykk i høringsnotatets side 11 -12, samt også 

høringsnotatets punkt 2.3. 

Samme hensyn gjøres gjeldende for design og varemerker. 

3) Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter. 

NPF stiller seg positiv til å lovfeste bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter, i det 

minste for fremgangsmåter til fremstilling av nye produkter, jf. TRIPS-avtalen artikkel 34 (1) (a). Ved 

en eventuell lovfesting av en bevispresumsjon til fordel for patenthaver i disse sakene, mener NPF 

samtidig at det bør lovfestes at hensynet til saksøktes legitime interesser i å beskytte drifts- og 

forretningshemmeligheter skal ivaretas i forbindelse med bevisførselen 

4) Adgangen til å få tatt en sak under behandling etter fristoversittelse. 

NPF stiller seg positiv til endringen i patentlovens§ 72, 1 ledd 1 punktum, dvs. fra «utvist all den omhu 

som med rimelighet kan kreves» til «fristoversittelsen var utilsiktet». 

NPF stiller seg også positiv til tilsvarende foreslåtte endring i varemerkelovens § 80, første ledd, samt 

designlovens § 50, første ledd. 

Dette harmonerer med gjeldende praksis ved blant annet EPO. Videre stiller NPF seg bak de 

betraktninger som høringsnotatet utdyper under punkt 4.4 side 21, herunder hensynet til 

forutberegnelighet for søkere, rettighetshavere og tredjeparter, herunder forenklet og raskere 

saksbehandling. 

S) Oversittelse av prioritetsfrister i patentsaker. 

NPFs medlemmer stiller seg positiv til ny§ 72, annet ledd, som gir mulighet for å påberope prioritet og 

begjærer saken tatt under behandling ved fristoversittelse etter§ 6 første ledd, slik at norske søkere 

får samme muligheter som gis etter EPCs regelverk. 
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Vi er enige i forslaget under punkt 5.4 om at behandlingen av begjæringen følger de foreslått nye 

alminnelige reglene i § 72, første ledd. 

6) Oversittelse av siste frist for å betale årsavgifter for patenter. 

NPF stiller seg positiv til den foreslåtte endringen i§ 72, 3. ledd. 

7) Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep 

NPF stiller seg bak de vurderinger som har blitt gjort av departementet. 

8) Regelverket om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen 

NPF stiller seg positiv til forskrift om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen og det kommer 

direkte til uttrykk at rettsreglene der er de samme som på fastlandet. 

Vi stiller allikevel spørsmålstegn ved hvorfor det ikke fremsettes forslag om tilsvarende forskrift for 

bilandene, da det synes å være tilsvarende behov for klargjøring. 

9) Patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer. 

NPF stiller seg positiv til endringsforslaget vedr. § 2, 4. ledd, nytt annet punktum. Endringen er i tråd 

med endringene i EPC2000 som uttrykt i høringsnotatet side 40, samt i tråd med Patentstyrets 

nåværende praksis, som uttrykt i retningslinjene del C kap. IV punkt 2.b.4. 

10) Krav om utforming av patentkravene 

I høringsnotatet er det foreslått å endre pl § 8, annet ledd slik at denne samsvarer mer med Art. 83 i 

EPC2000. I forslaget benyttes begrepet «kortfattede» for det engelske ordet «concise» som benyttet i 

nevnte Art. 84. 

NPF mener at begrepet «kortfattede» ikke er en representativ oversettelse av «concise» som anvendt 

i art 83. Det er ikke slik at en kortfattet beskrivelse av søknadsgjenstanden er en klar beskrivelse av det 

som søkes beskyttet. En bedre formulering kan være «patentkravene skal være klare, tydelige, og ha 

støtte i beskrivelsen». 

Videre bemerkes at bestemmelsene om klarhet og bestemmelsen om beskrivelsens tydelighet i pl § 8 

med fordel kunne skilles i to bestemmelser i likhet med Artikkel 83 og 84 i EPC. 

For øvrig er vi av den oppfatning at man bør benytte begrepet «fagperson» heller enn «fagkyndig» i 

tråd med innarbeidet bransjeterminologi, herunder hvordan begrepet «skilled person» gjerne 

oversettes. 

11) Siste frist for utvidelse av endringer av patentkravene 

NPF er enig i endringsforslaget vedr. § 19 slik at patentsøkere gis mulighet til å sende inn endrede 

patentkrav frem til patent er meddelt. Harmoniseringshensynet tilsier at norske søkere bør ha samme 

endringsadgang som i EPO. 

NPF ønsker at Patentstyret sender rask ut informasjon etter innbetalingen hvor dato for publiseringen 

av meddelelsen av patentet i Norsk Patenttidene. 
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12) Opplysning om designers navn i registreringssøknader 

NPF har forståelse for forenklet prosess i lys av internasjonale designsøknader, jf. høringsnotatet side 

44, men mener hensynet til å erkjenne designers innsats veier tyngre. Å fjerne kravet til å oppgi 

designers navn bidrar ikke til å løfte betydningen av designbeskyttelse som en beskyttelsesverdig 

industriell rettighet. Videre mener NPF at designloven og patentloven burde være likestilt med hensyn 

til de krav som stilles for å opplyse om hvem som er hhv. oppfinner og designer for søknaden om patent 

eller design. 

13) Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene 

Harmoniseringshensynet tilsier en endring av bestemmelsen, jf. at EPO kun vurderer spørsmål om 

klarhet og ulovlig utvidelse ved behandling av begjæring om administrativ behandling. 

14) Økonomiske og administrative konsekvenser 

NPF har ingen kommentarer til det som fremkommer i dette avsnittet. 

15) Merknader til de enkelte bestemmelsene 

I samsvar med kommentarer ovenfor vedr. endring av pl § 8 bør «kortfattede» erstattes med 

«tydelige» i § 39b, første ledd, nytt annet punktum. 

16) Evt. ytterligere kommentarer. 

Forslag fra NPF mht. patentforskriftens § 81: 

Ordlyden pr. i dag: 

§ Bl.Endring av søknad om sertifikat 

En søknad om sertifikat kan ikke endres slik at sertifikat søkes for et annet produkt eller for et annet 
basispatent. 

NPF ser at selv om det har vært en gjennomgang av bestemmelsene i forbindelse med nylige endringer, 

synes det ikke å ha tatt høyde for blant annet Medeva-avgjørelsen. NPF ønsker at ordlyden mht til 

«produkt» i patentforskriftens § 81 endres på linje med den danske, slik det ble gjort etter den 

rådgivende uttalelsen i Medeva- saken i EU domstolen C- 322/10 (24. november 2011) - slik at den 

endres til følgende: 

En søknad om sertifikat kan ikke endres slik at sertifikat søkes for en annen markedsføringstillatelse 
eller for et annet basispatent. 

I Danmark (daværende ordlyd i § 87) ble endret fra «produkt» til nåværende bestemmelse i § 72 til 

«markedsføringstilladelse». 

Dette for å unngå uvisshet om hvorvidt det for patenter som dekker kombinasjonspreparater - at det 

skal være mulighet å foreta justeringer/endringer, så lenge de aktive ingrediensene i SPC søknaden er 

dekket av basispatentet og markedsføringstillatelsen. 

Vedlagt ligger den danske høringen og gammel og ny ordlyd. 
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Med vennlig hilsen 

for Norske Patentingeniørers Forening 

Cecilie Berglund 
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Dokumentet er Historisk 

BEK nr 93 af 29/01/2009 Historisk 
OITentliggorelscsdato: I 0-02-2009 
Erhvervs- og Vækstministcrict 

Senere ændringer til forskriften 

• BEKnr318af30/03/2012 
• BEK nr 25af18/01/2013 

Ændrer i/ophæver 

• IlEK nr 299 af 28/04/2008 

O\•ersigt (indholdsfortegnelse) 

Kapitel I Anvendelsesområde 

Kapitel 2 Ansogningcns indlcvcring og journalisering 

Kapitel 3 Ansogningcns sprog og udformning 

Kapitel 4 Prioritet 

Kapitel 5 Patentkrav, beskrivelse, litel og sammendrag 

Kapitel 6 Deponering 

Kapitel 7 Ændring af patcntansogningen 

Kapitel 8 Deling og udskillelsc 

Kapitel 9 Almindcligt tilgængcligc nnsogningcr 

Kapitel 10 Undcrsogclse afpntentcrbarhcd 

Kapitel 11 Patentmeddelelsen 

Kapitel 12 Patentregistret 

Kapitel 13 . lndsigclscsbehandling 

Kapitel 14 Administrativ omprovning 

Kapitel 15 Bcgæring om et patentsophor 

Kapitel 16 Ccrtilibtansogningcn og ccrtifikatrcgistrct m. v. 

Kapitel 17 Administrativ omprovning af certilikater m.v. 

Knpitel 18 Modtagclsc af intcmntionule ansogningcr m. v. 

Kapitel 19 Vidcrcforclsc af intcrnationalc ansogninger 

Kapitel 20 Europæiskc patenlansogninger og patent m.v. 

Kapitel 21 Forskellige bestemmelser 

Kapitel 22 lkrafltrædclsc 

Den fu Ide tekst 

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater 

I medfor af § 5, slk. 2, § 6. stk. I, 2. pkl., § 6. slk. 2, § 8 a. § 8 b, slk. 2, § 9, § li, § 22, slk. 7, §22, stk. 8, § 28, stk. 2. §3 I, §34, § 
38, stk. 2, § 45, stk. 2, § 48, stk. 3, § 69, § 71, stk. 2. § 87a, § 88, slk. 3, § 90, § 91 og § 97 i patentloven, jf. lovbckcndtgorclse nr. 91 af 
28. januar 2009 samt efter bemyndigelse i henhold til § I i bckcndtgorclsc nr. 39 af 17. januar 2002 om henlæggclsc af visse befojelser 
til Patent- og Varcmærkestyrclscn. fastsælles: 

Afsnit I 
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herom. Betales publiccringsgcbyret, anses patcnthavcrcn for al være enig i oprctholdelse af patentet i den ændrcde form. Betales 
publiccringsgcbyrct derimod ikke, erklæres patentet for ophort. 

Stk. 5. Afgorclsen om al oprctholde et patent i ændrel form, angil·cr den tekst. som patentet oprctholdcs med. 

llegæri11g 0111 ophorji·a patentltaveren 

§ 81. I !vis bcgæringcn om ophor er fremsal af patcnthavcren sdv. linder§§ 75-80 anvendelse med de ændringcr, der folgcr af. at 
palenthavcrcn er eneste pmi i sagen. 

P11b/iceri11g og bekendtgorelse 111. v. 

§ 82. Publiccring af nyt patentskriti efter patentlovens§ 96. stk. 2, med beskrivelse. tegninger, lbtogralicr og patentkrav i æmlrct 
form skcr ved Patent- og Varcmærkcslyrclsens foranstaltning og pflbcgyndes snarest muligl efter. at publiceringsgcbyrct er betalt. 
Patentskriftet skal i ovrigt indeholde de oplysninger. der er angivel i§ 47. 

§ 83. Bekendtgorelse om indlevcring og afgorelse af en bcgæring om ophor angiver både for det nationalc patent og for det 
tilsvarende EF-patent eller europæiske patent. patenthaverens navn eller firmanavn. ansogningcns indlcvcringsdag og nummer. 
patcntcls registreringsnummer og klasser. opfindclsens tite!, palcntcls rncddelclsesdag. og i gi vet fald. fra hvilken dag det nationalc 
patent er ophort eller oprclholdt i ændret fonn. 

Sik. 2. Der sker notering 0111 afgorelsen i patentregistret. 

A fsnit \I 

Supplerende bcskyttclsesccrtifiknler for lregemidler og plnntcbcskyttclsesmidler 

Kapitel 16 

Cer1iflkata11sog11inge11 og certiflkalregistret 111. v. 

/JeJi11itfo11er 

§ 84. Ved et ccrtifikal forstås et supplerende bcskyttclsescerlilikat i henhold til Det Europæiskc Okonomiske Fællesskabs 
forordning nr. 1768/92 ar 18. juni 1992 Onl indforclsc af Cl supplerende bcskytlclsCSCCrli fika I for lægcmidler. eller et supplerende 
bcskyllelsesccrtifikat i henhold til Europa-Purlmncnlels og Rådets forordning nr. 1610/96 ar 23. juli 1996 om indtlxclsc af et 
supplerende bcskyllelsesccnifikat for planlcbeskyllelsesmi<llcr. 

Stk. 2. Ved forordningcrne forstas Del Europæiskc Økonomiske Fællcsskabs forordning nr. 1768192 af 18. juni 1992 om indfordsc 
afel supplerende beskyttelsesecrtilikat for lægemidlcr som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 
af 12. decem ber 2006 om lægcmidlcr til pa.:diatrisk brug og om a::ndring ar forordning (EOF) nr. 1768/92. direktiv 2001 /20/EF. direktiv 
2001183/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 og Europa-Parlamentets og Rad ets forordning nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indforclsc 
af el supplerende bcsky11elscsecrtilika1 for plantebeskyttelsesmidler. 

Cer1ijikatw1.mg11i11gl'r og deres belw11d/i11g 111. 1•. 

§ 85. Ansogning om certifikal og ansogning om forla.:ngclsc af gyldighc<lsperiodcn for cenilikatcr for lægemidlcr til pædialrisk 
brug skal indgivcs til Patent· og \larcmærkestyrelsen. J\nsogningsblankellcr udlcvcrcs vederlagsfri! af Patent- og \larcmærkcstyrclscn. 

Stk. 2. Udovcr hvad der er an fort i l'orordningcrnes artikcl 8, skal ansogningen. hvis ccrlilikal sogcs af (kre i forening, og disse ikke 
rcpræsenlcres af en fuldmægtig, angi ve. om nogen af ansogcrnc er bemyndiget til al modtagc meddelelser fra patcntmyndighcdcn pt\ 
alles vegne. Angivcs ikke en modtager. vil den fi.1rst angivnc ansogcr rnodtagc meddelelser fra palcntmyndighedcn på alles vegne. 

Sik. 3. Ved ansogning om ccrliliknt skal ansogeren givc oplysningcr om produklds identitet. 
Stk. ./. t\nsogningsgcbyrcl skal folge med ansogningcn. 
Sik. 5. Ansogningens nummer og indlcveringsdag bekendtgores sammen med de i forordningcrnes artikcl 9. slk. 2. nævnte 

oplysningcr. 
Sik. 6. Som den i forordningcmcs artikcl 8. stk. I. litra 11. iv). og <lrlikel 9, stk. 2, lilru d, nævntc dato for mcddclcbc ar 

markedsforingsti li ad el se anses datoen for sundhedsmyndighcdcmes underskrift ar mark..:dsforingstilladdsen. 

§ 86. Ansogningcn skal anilttcs på dansk eller engelsk. Er el bilag til nnsogningen affallet pt\ et andel sprog, skal der indlcvcrcs en 
oversæltelsc til dansk eller engelsk. medmindre Patent- og Varcmærkestyrclscn bestemmer andet i det enkelte tilfælde. Ovcrsællclscn 
kan kræYcs bekræflct af translator eller på anden nærmere bestemt godkcndt måde. 

§ 87. En ansogning om et ccrtilikat må ikke ændrcs s:iledcs. at ccrtifikat sogcs for et andet produkt eller med et an<lct grundpatcnl. 

§ 88. Patent- og \laremærkcstyrelsen forer en journal m·cr indlevcredc ansogningcr. l journalen nngivcs 
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BEK nr 25 af 18/01/2013 Gældende 
(Patentbckcndtgørclscn) 
Otlcntl iggorclsesdato: 22-01-2013 
Erhvcrvs- og Vækstministeriet 

Senere ændringer til forskriften 

• BEK nr 146af17/02/2014 

Ændrer i/ophrever 

• BEK nr 93 af 29/0112009 

Afsnit I Patcntansogningcn 

Kapitel I Anvendelsesområde 

O\•ersigt (indholdsfortcgnelsc) 

Kapitel 2 Ansogningcns indhold og indlcvcring 

Kapitel 3 Ansogningcns sprog og udformning 

Kapitel 4 Prioritet 

Kapitel 5 Patentkrav, beskrivelse, titcl og sammendrag 

Kapitel 6 Deponering 

https ://www. retsinfo rm ation.d k/print. as px?id= 14501 

Knpitcl 7 Publiccring og bckcndtgorclsc af almindeligt tilgængclige ansogninger 

Afsnit li Ansogningcns behandling 

Kapitel 8 Ændring afpatcntansogningcn 

Kapitel 9 Deling og udskillelsc 

Kapitel I 0 Undersogelse af patcntcrbarhcd 

Afsnit Ill Meddelelse af patent m.v. 

Kapitel 11 Patentmeddelelsen 

Kapitel 12 Patentregistret 

Afsnit IV lndsigclsc. administrativ omprovning, ophor m.v. 

Kapitel 13 lndsigelsesbchandling 

Kapitel 14 Administrativ omprovning 

Kapitel 15 Bcgæring om et patentsophor 

Afsnit V Supplerende bcskyllelsescertifikatcr for lægcmidlcr og plantebeskyttelsesmidler 

Kapitel 16 Ccrtitikatansogningcn og ccrtifilrntregistrct m.v. 

Kapitel 17 Administrativ omprovning af ccrtifikatcr m. v. 

A fsnit VI Internat iona le ansogningcr og europæiskc ansogninger og patenter 

Kapitel 18 l\·lodtagelse af intcmationale patentansogningcr m.v. 

Kapitel 19 Vidercforelse af internationale palcntansogninger 

Kapitel 20 Europæiskc patcntansøgningcr og patent m.v. 

Afsnit VII Forskellige bestemmelser 

Kapitel 21 Forskelligc bestemmelser 
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Kapitel 16 

Certijikata11sog11i11ge11 og cert!fikatregistret 111-V. 

Defi11itio11er 

§ 69. Ved el ccrtifikal forslås et supplerende bcskyllclscsccrlilikat i henhold til forordningerne om supplerende 
bcskyllclsesccrlilikalcr for lægemidlcr eller supplerende bcskyllclscscertilikater for plantcbcsky11clscs111idlcr. 

Stk. 2. Ved forordningernc forslås: 
1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. rnaj 2009 om det supplerende beskynelscsccrlilikat for 

lægcmidler (kodi!iccrct udgavc). og 
2) Europa-Parlamentets og Rit dets forordning (EF) nr. 1610!96 af 23. juli 1996 om indforclse af et supplerende beskyttclscsccrli lik al 

for plantebeskyltclscsmidlcr. 

Certifikatw1sog11i11ger og deres beh1111dli11g 111. v. 

§ 70. Ansogning om ccrliliknl og ansogning om forlængclsc af gyldighcdspcriodcn for ccrtifikatcr ror lægcrnidlcr til pædiatrisk 
brug skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen. 

Stk. 2. Ansogningen skalindeholde de oplysninger. der er angivel i forordningernes artikcl 8. l lvis ccrlilikal sogesur llerc i 
forening, og disse ikke rcpræscntcrcs ved en fuldrnægtig, skal ansogningcn cmlvidcre angil'e, orn en ar ansogcmc er bemyndiget til at 
modtagc meddelelser fra Patent- og Varemærkcstyrclscn på alles vegne. Hvis der ikke nngivcs en rnodlagcr, vil den forst angil'nc 
ansogcr modlagc meddelelser fra Patent- og Van;mærkestyrclscn på alles vegne. 

Stk. 3. Ved ansogning om ccrtilikat skal nnsogcrcn givc oplysningcr om produktets idcnlil.:t. 
Stk. .!. i\nsogningsgebyrct skal folge med ansogningen. 
Stk. 5. i\nsogningcns nummer og indkveringsdag bekcndlgorcs sammen med de oplysninger. som er nævnl i forordningcrncs 

artikcl 9, stk. 2. 
Stk. 6. Datoen for sundhcdsmyndighcderncs underskrift armarkcdsforingstilladelscn anses for at være den dato for meddelelse ar 

markcdsforingslilladclse. der nævncs i forordningerncs artikcl 8, slk. I. litru a. iv), og artikel 9, stk. 2. litrn d. 

§ 71. Ansngningcn skal nffat11:s på dansk eller engelsk. Er el bilag til ansogningcn affallet på el andel sprog, kan Patent- og 
Varcmærkcstyrclscn kræve. al der indlcvercs en ovcrsættelsc til dansk eller engelsk inden for en frist. som styrelsen l'aslsælter. 
Ovcrsællclsen kan kræves bekra:ftet af cn lranslatnr eller på anden nærmere bestemt fostsal mådc. 

§ 72. En ansogning om et certitikal nu\ ikke :.endres således. al cc1titikatct sogcs med et andel grundpalcnl eller med en anden 
markedsforingstillndclsc i.:nd den, der er na:vnt i forordningcrncs artikel 3. stk. I, lilrn b. 

§ 73. l'alcnl- og Van:nm:rkcstyn:lscn lager hensyn til all. hvad styrelsen ll\r kcndskah til, ved behandlingen ur misogningen. 
Sik. 2. l'atcnl- og Varcmærkcslyrclsen unc.lcrsogcr ikke. orn belingclscmc i forordningcrncs artikcl 3. litra d. er opfyldl. 

§ 74. For frister eller forordningcrnes artikcl I O. slk. 3. gældcr rcglcrnc i patentlovens§ 15. stk. 2 og 3, og§ 16. for gcnoptagelsc 
betales det fnstsallc gebyr. 

§ 75. Bckendlgnrclse om udstcdclsc ar cerlilikal eller forordningcrncs artikcl 11. stk. I. skal, udovcr de deri na.:vntc oplysningcr, 
også indeholdc oplysningcr om ccnifikatansøgningcns nummer, indlcvcringsdag og cerlilikutcls registreringsnummer. Tilsvarende 
gælder for bekcndtgorclsc om meddelelse af forlængelse ar ccrtifikatcls gyldighcdspcriode lor lægcmidlcr til pædiatrisk brug. 

Srk. 2. Et ccrlitikat skal indcholdc de oplysningcr. som er nævnt i stk. I. 
Stk. 3. Bliver en ansogning om ecrtilikat eller om forlængclsc afgyldighedspcriodcn for et ccrtif'ikat for l<cgcmidlcr til pædialrisk 

brug afsli1ct eller endel igl henlagt, bckendlgorcs dette sammen med de oplysninger. der er nævnt i § 70, slk. 5. 

Certijikatregistret Ill. I'. 

§ 76. Patent- og Varcmærkeslyrclscn forer el register over indlcvcrcde ansogninger om ccrtitikat og forhcngclse ar ccrtillkal saml 
udstedtc ecrtifikalcr og meddelte forlængclscr af ccrlifikater. 1 ccrlillkalregislrcl angivcs folgendc oplysningcr: 
I) ansogercns eller indchavcrcns navn og adresse. 
2) grundpalentets m1mmcr, 
3) oplindclscns bcnævm:lse. 
4) nummeret på den nrnrkedsforingstilladclse. som er rw.:vnl i arlikcl 3. litra bi forordningen, og datoen for dens mcddclels1: saml det 

produkt. som er idcntiliceret i tilladclscn. 
5) nummeret og datoen pa Jcn forsle tilladclse til markeJsforing i Den Europæiskc Union, hvis en sadan foreligger, 
6) ccrtilikatcts nnsogningsnumm.:r og indlevcringsdag, og catifikatds registreringsnummer, hvis dette er et udstcdl certitikat. og 
7) hvis ansogcrcn eller indehavcrcn er rcpræsenlcrct ved en fuldmægtig. dennes navn eller firmanavn og postadresse. 

Srk. 2. Oplysningcr, som noteres i palcnlrcgislrd i henhold til § 42. noteres tilligc i ccnifikalrcgistrcl. 
Stk. 3. Ansogningcr 0111 ccrtifikat er olTcntligt tilgængclige. 

Betali11g af årsgebyrer 
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Patent- og Varemærkestyrelsen 

NOTAT 
14. november 2012 

/PVS/EBH/RBJ 

Sags. nr: 12/100 

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 

Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om paten
ter og supplerende beskyttelsescertifikater i høring. Da der er tale om en omfattende 
revidering af den nuværende bekendtgørelse nr. 93 af 29. januar 2009, har styrelsen 
samlet de forklarende bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkastet neden
for: 

Til§ 1: 
Bestemmelsen svarer til § 1 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til §2: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 2 i den nuværende bekendt
gørelse. Henvisningen til § 94 (§ 113 i den nuværende bekendtgørelse) er fjernet. 

Til §3: 
Bestemmelsen svarer med nagle ændringer til den nuværende § 3. 

Stk. 4: Det foreslås, at Danmark i lighed med bl.a. EPO, Sverige og Norge fremover 
underretter personer, der er angivet som opfindere i en patentansøgning, hvis denne 
ikke samtidig er ansøger. Dette findes hensigtsmæssigt, da styrelsen efter ændrin
gen af patentlovens § 8, stk. 4 ved lov nr. 451 af 10. juni 2003, ikke længere kræver 
en særskilt overdragelseserklæring, når patent søges af en anden end opfinderen. 
På den måde undgår styrelsen til en vis grad, at ansøgere blot kan indlevere en pa
tentansøgning uden at have sikret sig retten til opfindelsen og styrker derved opfinde
rens rettigheder til opfindelsen. Underretningen vil indeholde oplysning om, at den 
pågældende er angivet som opfinder i en patentansøgning. Herudover vil underret
ningen indeholde bibliografiske oplysninger om ansøgningen. Forslaget om under
retning ændrer ikke på, at akterne i en patentansøgning først er offentligt tilgængeli
ge 18 måneder efter ansøgningens indlevering/prioritetsdag, jf. patentlovens § 22, 
stk. 2. Styrelsen kan derfor fortsat ikke kommunikere om ansøgningens indhold med 
opfinder, så længe sagens akter ikke er offentligt tilgængelige. Som det fremgår af 
bestemmelsen, vil styrelsen ikke sende underretning til opfindere i ansøgninger, hvori 
der er begæret prioritet, eller hvor der allerede foreligger en overdragelseserklæring. 
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Stk.7: Bestemmelsen er indsat i stedet for§ 6, stk. 3 i den nuværende bekendtgørel
se. 

Til §4: 
Bestemmelsen svarer stort set til § 4 i den nuværende bekendtgørelse. Det er dog 
præciseret, at betaling af gebyret for nyhedsundersøgelsen ligeledes skal ske inden 
3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller den dag, hvor ansøgningen anses 
for indleveret. 

Til §5: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 5, og er en implementering af Patent Law 
Treaty art. 5, og regel 2 i Regulations under the Patent Law Treaty. 

Stk. 1 og 2: Der er foretaget redaktionelle ændringer. Endvidere præciseres det i stk. 
1, 2. pkt., at indlevering af tegninger, fotografier, sekvensliste og titel alene ikke er 
tilstrækkeligt til at tildele en indleveringsdag. Styrelsens praksis på dette område har 
været svingende siden lovændringen i 2003 ved lov nr. 451 af 10. juni 2003. lndleve
ring af tegninger m.v. er således i visse tilfælde blevet anset som tilstrækkelige for at 
kunne tildele en indleveringsdag. Vurderingen har dog i praksis vist sig at være van
skelig, og i de tilfælde, hvor indleveringsdag er tildelt alene på grundlag af tegninger 
m.v. har det efterfølgende vist sig at være yderst vanskeligt at indlevere krav samt 
beskrivelse, der ikke bliver anset som en udvidelse i forhold til de oprindeligt indleve
rede tegninger. Det foreslås derfor, at tildeling af indleveringsdag ikke bør være af
hængig af en vurdering af tegningerne i den konkrete sag, men at tegninger m.v. ikke 
vil være tilstrækkeligt for at kunne tildele en indleveringsdag. 

Stk. 3: Det præciseres, at såfremt styrelsen ikke har oplysninger, som gør det muligt 
at kontakte ansøger i henhold til stk. 2, anses den dag, hvor disse oplysninger indle
veres som indleveringsdag for ansøgningen, såfremt disse indleveres inden to må
neder fra indleveringen af den oprindelige ansøgning. Dette fremgår af regel 2 (2). 

Stk. 4 og 5: Uændret. 

Stk. 6: Der er foretaget redaktionelle ændringer. Desuden er bestemmelsen tilpasset 
styrelsens praksis. 

Stk. 7: Uændret. 

Stk. 8: Det foreslås, at § 5, stk. 8 ændres således, at der er overensstemmelse med 
art. 5 i Patent Law Treaty, blandt andet tydeliggøres det, at det er henvisningen til en 
tidligere ansøgning, der skal være på et sprog, der er accepteret af styrelsen, og ikke 
den tidligere ansøgning. Endvidere præciseres det, at ansøger skal indlevere en kopi 
af den tidligere indleverede ansøgning eller eventuelt en oversættelse. 

Til §6: 
Bestemmelsen svarer til § 8 i den nuværende bekendtgørelse. I forslagets stk. 1, 1. 
pkt. om beskrivelse, patentkrav og sammendrag er svensk og norsk udgået. Med 
ændringen er Patent- og Varemærkestyrelsen ikke forpligtet til at modtage ansøgnin
ger på svensk og norsk, hvilket svarer til de tilsvarende bestemmelser i Sverige og 
Norge. Der er dog ikke tiltænkt en praksisændring. 



Stk. 3 er en konsekvensrettelse i forhold til stk. 1 . 

§ 7: 
Bestemmelsen svarer til § 9 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til §8: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 10. 

Det følger af regel 14.3 i regulations under the Patent Law Treaty, at fristen for at 
indgive prioritetsbegæringer samt ændre allerede fremsatte begæringer skal være 
den samme i nationale ansøgninger hos medlemslandene, som den der gælder i 
henhold til PCT (regel 26bis). Det foreslås derfor, at stk. 1 ændres, således at der er 
mulighed for at tilføje og ændre en prioritetsbegæring inden for samme frister, som 
gælder for de internationale patentansøgninger. Det tidligere stk. 2 udgår, da det 
vedrører prioritet i internationale ansøgninger. 

Stk. 2 svarer til det nuværende stk. 1, 2.og 3. pkt., dog er henvisningen til internatio
nale ansøgninger udgået. 

Til §9: 
Bestemmelsen svarer uændret til § 11 i den nuværende bestemmelse. 

Til§ 10: 
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Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 12. Ved begæring om prioritet kræver sty
relsen i praksis indsendelse af et prioritetsdokument, nemlig en kopi af ansøgningen 
med en forside fra den pågældende myndighed, hvor det bekræftes, at det vedhæf
tede svarer til ansøgningen som indleveret hos denne myndighed. Endvidere skal 
ansøgers navn samt indleveringsdagen bekræftes. Dette foreslås præciseret i stk. 1. 
Det foreslås endvidere, at det nuværende stk. 1, 2. pkt. samt stk. 4 udgår, da disse 
vedrører prioritet i internationale ansøgninger. 

Det foreslås desuden, at muligheden for at bede om oversættelse af prioritetsdoku
mentet, (som stammer fra PL T rule 4, stk. 4), hvor dette har betydning for styrelsens 
vurdering af patenterbarhed, indsættes som nyt stk. 3. Det tilføjes herefter i nyt stk. 4 
(tidligere stk. 3), at hvis dokumentationen ikke indsendes rettidigt efter stk. 1 og 3 
(selve prioritetsdokumentet samt evt. oversættelse), bortfalder prioriteten. 

Til§ 11: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 13. Det er forsøgt tydeliggjort i bestem
melsen, at dere tale om en første, en senere samt en sidste ansøgning. Desuden er 
det præciseret, at undtagelsen i stk. 2 om, hvornår en senere ansøgning kan påbe
råbes som prioritetsbegrundende, er forudsat, at den første ansøgning ved indleve
ringen af den senere ansøgning (dvs. ikke den sidste ansøgning), er taget tilbage, 
henlagt eller afslået uden at have været gjort almindelig tilgængelig. 

Til§ 12: 
Bestemmelsen svarer uændret til den nuværende § 13. 

Til§ 13: 



Bestemmelsen svarer til den nuværende § 15, og der er hovedsageligt tale om re
daktionelle ændringer. Forslaget i § 13, stk. 5, sidste punktum er en tilpasning til sty
relsens nuværende praksis. 

Til§ 14: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 16, og indeholder negle præciseringer. 

Til§ 15: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 17. Der er tale om redaktionelle ændrin
ger. 

Til§ 16: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 18. Der er tale om redaktionelle ændrin
ger. 

Til§ 17: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 19. Der er tale om redaktionelle ændrin
ger. 

Til§ 18: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 20. Det foreslås, at de meget detaljerede 
krav til tegninger og fotografier udgår af bestemmelsen, da de fremgår af guidelines 
for patenter. 

Til§ 19: 
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Bestemmelsen svarer til den nuværende § 21. Forslaget er en tilpasning til styrelsens 
nuværende praksis, hvorefter det præciseres, at styrelsen ikke fastlægger sammen
draget eller ændrer i dette. 

Til §20: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 22. Patent- og Varemærkestyrelsen ud
færdiger i praksis ikke en særskilt fortegnelse over de institutioner, hvor deponering 
kan finde sted. Det foreslås derfor, at stk. 3 slettes, og at der i guidelines henvises til 
EPO's Officia! Journal, hvori der en gang om året offentliggøres en liste over aner
kendte deponeringsmyndigheder. 

Til§ 21: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 23. Der er foretaget redaktionelle ændrin
ger. Endvidere er henvisningerne til proceduren vedrørende de internationale ansøg
ninger udgået, da bestemmelsen vedrører de nationale ansøgninger. 

Til §22: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 24. Fristen i stk. 2, 2. pkt. er ændret til 3 
måneder, da dette følger af Budapesttraktatens art. 4. Endvidere er stk. 3 ændret, 
således at det er tilstrækkeligt at indsende oplysning om den nye deponering samt 
nummeret for den deponerede prøve. Dette svarer til, hvad der gælder i forslagets § 
21, stk. 3. Som konsekvens heraf er der indsat et nyt stk. 4, der svarer til forslagets § 
21, stk. 4. 

Til§ 23: 



Bestemmelsen svarer til den nuværende § 33. Bestemmelserne i de nuværende § 
33-36 er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om de
ponering i et kapitel. 

Ændringerne i § 23 er udtryk for sproglige forenklinger. Blandt andet er de nuværen
de stk. 2, 3 og 5 slået sammen i forslagets stk. 2. 

Til §24: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 34. Bestemmelserne i de nuværende § 
33-36 er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om de
ponering i et kapitel. 
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Stk. 2 er udgået, idet styrelsen i praksis ikke har en opdateret liste over egnede per
soner, der har erklæret sig villige til at påtage sig hvervet som særlig sagkyndig. 
Grunden til dette er, at der ikke været behov for en sådan liste i adskillige år. I stedet 
indsættes det nuværende stk. 4 som stk. 2, dog med den præcisering, at som sag
kyndig kan benyttes en person, som Patent- og Varemærkestyrelsen har bestemt er 
egnet. 

Til§ 25: 
Bestemmelsen i § 25 svarer til den nuværende § 35. Bestemmelserne i de nuværen
de§ 33-36 er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om 
deponering i et kapitel. 

Til §26: 
Bestemmelsen i § 26 svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende§ 36. 
Bestemmelserne i de nuværende§ 33-36 er flyttet til kapitlet om deponering for der
med at samle bestemmelser om deponering i et kapitel. 

Til §27: 
Bestemmelsen svarer til § 32 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er 
præciseret således, at den afspejler styrelsens praksis, hvorefter styrelsen ikke fast
sætter ordlyden af sammendraget. 

Til §§ 28 og 29: 
Bestemmelserne svarer til §§ 26 og 27 i den gældende bekendtgørelse. 
Forslaget er struktureret således, at§ 28 vedrører ændring af patentkravene, og § 29 
vedrører ændring af beskrivelsen. 

Bestemmelserne er endvidere ændret således, at disse bringes i overensstemmelse 
med styrelsens nuværende praksis, som fremgår af guidelines. I den forbindelse er§ 
39 udgået. 

Stk. 3 i den nugældende § 26 er overført til kapitlet om internationale ansøgninger. 

Til §30: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 25. Bestemmelsen er omstruktureret så
ledes, at stk. 1 vedrører nationale ansøgninger, stk. 2 vedrører konverterede euro
pæiske ansøgninger, og stk. 3 vedrører videreførte internationale patentansøgninger. 
Stk. 4 er udgået. Det foreslåede stk. 4 er en omskrivning af det nuværende stk. 5. 



Til§ 31: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 28, dog er stk. 2 udgået. Desuden er ud
trykket løbedag præciseret, idet dette udtryk forekommer andre steder i bekendtgø
relsen. 
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Endvidere er det nuværende § 28, stk. 1, 2. pkt. udgået, da dette allerede fremgår af 
den nuværende § 30, stk. 3 (forslagets § 33, stk. 3). 

Til§ 32: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 29, dog er sidste pkt. udgået, jf. bemærk
ningerne til§ 31. Desuden er udtrykket løbedag præciseret, idet dette udtryk fore
kommer andre steder i bekendtgørelsen. 

Til §§ 33-34: 
Bestemmelserne svarer uændret til de nuværende §§ 30-31 . 

Til§ 35: 
Bestemmelsen svarer med få ændringer til de nuværende §§ 37, 40 og 41 . 

Til §36: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende § 43. 

Til §37: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende § 38. 

Til §38: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 42, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 
318 af 30. marts 2012. 

Til§ 39: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 44. 

Til§ 40 og 41: 
Bestemmelserne svarer med redaktionelle ændringer til de nuværende§§ 45 og 46. 

Til §42: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende§ 47. Der er foretaget redaktionelle ændrin
ger. I den forbindelse er begrebet "publicering" udgået, og i stedet anvendes udtryk
ket "udfærdiger patentskrift". 

Til §43: 
Bestemmelsen svarer til den nuværende § 48. 

Til §44: 
Bestemmelsen svarer til § 49 i den nuværende bekendtgørelse. Da bestemmelsen i 
den nuværende § 6 og § 115 vedrørende en "journal" er udgået, er ansøgte patenter 
samt europæiske patentansøgninger i henhold til patentlovens § 83 nu omfattet af 
forslagets § 44. 
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Til §45: 
Bestemmelsen udgør en sammenskrivning af § 6 og § 50 i den nuværende bekendt
gørelse. § 6 handler om oplysningerne i en journal over ansøgte patenter, og § 50 
handler om oplysninger i patentregisteret for meddelte patenter. Sammenskrivningen 
er udtryk for en modernisering i lyset af, at journaler i traditionel forstand er udgået 
efter indførelsen af elektronisk sagsbehandling. 

Til §46: 
Bestemmelsen udgør en sammenskrivning af § 51 og § 115 i den nuværende be
kendtgørelse. § 115 handler om oplysningerne i en journal over europæiske ansøgte 
patenter, og § 51 handler om oplysninger i patentregisteret for validerede europæi
ske patenter. Sammenskrivningen er udtryk for en modernisering i lyset af, at journa
ler i traditionel forstand er udgået efter indførelsen af elektronisk sagsbehandling. 

Til §47: 
Bestemmelsen opregner de særlige oplysninger, som skal noteres i patentregisteret, 
eksempelvis notering af pant, meddelelse af licens mv. Bestemmelsen udgør en 
sammenskrivning af §§ 52-55, og er samtidig moderniseret samt forenklet. De oplys
ninger, der blot er en del af sagens akter, forslås fjernet. § 54 om noteringer ved ind
sigelse, begæring om administrativ omprøvning samt begæring om ophør fremgår af 
forslagets kapitel 13-15. 

Til§ 48-54 (Kap. 13, lndsigelse): 
Bestemmelserne i §§ 48- 54 svarer til bestemmelserne i §§ 56-64 i den nugældende 
bekendtgørelse. 

Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede. Endvidere er proceduren i 
forslagets§§ 52 og 53 ændret således, at indsiger skal have mulighed for at udtale 
sig om patenthavers forslag til en ændret tekst i de tilfælde, hvor styrelsen har vurde
ret, at patentet kan opretholdes i ændret form. Proceduren er endvidere ændret såle
des, at en afgørelse om at opretholde patentet i ændret form skal meddeles begge 
parter, som således kan indbringe afgørelsen for ankenævnet. Endelig er proceduren 
ændret således, at publiceringsgebyr for publicering af nyt patentskrift først skal beta
les, når afgørelsen om at opretholde patentet i ændret form er blevet endelig, dvs. 
efter udløb af klagefrist mv. Disse ændringer er foranlediget af en henvendelse fra 
ADIPA (tidligere Patentagentforeningen). 

I forslagets§ 49 er det præciseret, at hvis indsigelsen ikke er begrundet, så afvises 
denne. Hvis indsigelsen derimod er begrundet, men der mangler en udtømmende 
angivelse af bevisligheder m.v. i henhold til stk. 1, nr. 3, får indsiger 1 måned til at 
berigtige dette, jf. forslagets § 49, stk. 2. 

Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering 
i forbindelse med indsigelsen er blevet samlet i forslagets § 54. 

Til§§ 55-61 (Kap. 14, Administrativ omprøvning): 
Bestemmelserne i§§ 55- 61 svarer til bestemmelserne i§§ 65-74 i den nugældende 
bekendtgørelse. 



Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede og procedurerne er ændret 
på samme måde som bestemmelserne om indsigelse. Der henvises til bemærknin
gerne ovenfor vedrørende kapitel 13 om indsigelser. 

I § 60, der svarer til den nugældende § 72, er det i stk. 1 præciseret, at såfremt pa
tenthaver har fremdraget materiale ved begæringen om omprøvning, indgår dette 
materiale i styrelsens undersøgelse. 
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Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering 
i forbindelse med omprøvningen er blevet samlet i forslagets § 61. 

Til§ 62-67 (Kap. 15, Begæring om ophør): 
Bestemmelserne i §§ 62-67 svarer til bestemmelserne i §§ 75-83 i den nugældende 
bekendtgørelse. 

Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede, og procedurerne er ændret 
på samme måde som i bestemmelserne om indsigelse og administrativ omprøvning. 
Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende kapitel 13 om indsigelser. 

Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering 
i forbindelse med begæring om ophør er blevet samlet i forslagets § 67. 

Til§ 68: 
Bestemmelsen i § 68 er ny og præciserer, at der skal ske bekendtgørelse og publice
ring i forbindelse med dom om ugyldighed eller dom om opretholdelse af et patent i 
ændret form. 

Til §69: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 84 i den nugældende be
kendtgørelse. Henvisningerne til de enkelte forordninger er blevet opdateret. 

Til §70: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 85 i den nuværende be
kendtgørelse. 

Til§ 71: 
Bestemmelsen svarer til § 86 i den nuværende bekendtgørelse, og er konsekvensret
tet i forhold til sprogbestemmelsen i forslagets § 6. 

Til§ 72: 
Bestemmelsen svarer til § 87 i den nuværende bekendtgørelse. 

Bestemmelsens ordlyd er ændret således, at det nu udtrykkelig fremgår, at den i for
ordningernes art. 3, stk. 1, litra b) nævnte markedsføringstilladelse ikke må ændres 
efter indlevering af ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat. Baggrunden for 
dette er et ønske om at tydeliggøre, at ansøger ikke kan ændre den nævnte mar
kedsføringstilladelse og dermed omgå fristen for indlevering af ansøgning om supple
rende beskyttelsescertifikat, jf. forordningernes art. 7, stk. 1. 
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Det foreslås endvidere at fjerne betingelsen om, at ansøger ikke må ændre på det 
ansøgte produkt efter indlevering af ansøgning. Baggrunden for dette er bl.a. en dom 
fra Den Europæiske Unions Domstol (sag C-322/10), der fastslår, at forordningens 
artikel 3 skal fortolkes således, at det er muligt at opnå supplerende beskyttelsescer
tifikater for visse kombinationsprodukter. Et absolut forbud mod at ændre det ansøg
te produkt vil afskære en ansøgning fra at opnå supplerende beskyttelsescertifikat i 
de tilfælde, hvor den i ansøgningen angivne markedsføringstilladelse og det angivne 
grundpatent, omfatter flere forskellige produkter. Ansøger bør derfor have mulighed 
for at ændre produktet inden for de rammer, som grundpatentet og den i forordnin
gernes art. 3, stk. 1, litra b) nævnte markedsføringstilladelse opstiller. 

Til§§ 73 og 74: 
Bestemmelserne svarer uændret til §§ 89 og 90 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til §75: 
Bestemmelsen er en sammenskrivning af §§ 91 og 93 i den nuværende bekendtgø
relse således, at bestemmelserne om bekendtgørelse i forbindelse med certifikater 
samles i en bestemmelse. 

Til §76: 
Bestemmelsen svarer til §§ 88 og 92 i den nuværende bekendtgørelse. Forslaget 
udgør en sammenskrivning af de nuværende bestemmelser. § 88 omhandler oplys
ningerne i en journal over ansøgte certifikater, og § 92 handler om oplysninger i certi
fikatregisteret for udstedte certifikater og forlængelser heraf. Sammenskrivningen er 
udtryk for en modernisering i lyset af, at journaler i traditionel forstand er udgået efter 
indførelsen af elektronisk sagsbehandling. 

Til §77: 
Bestemmelsen svarer uændret til § 94 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til §§ 78-84: 
Bestemmelserne i §§ 78-84 svarer til bestemmelserne i §§ 95-101 i den nugældende 
bekendtgørelse. 

Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede og tilnærmet bestemmelser
ne om indsigelse, administrativ om prøvning og ophør af patenter. Der er dog ikke 
mulighed for at opretholde et certifikat i ændret form i forbindelse med en omprøv
ning. 

Henvisningen i forslagets § 82, stk. 2, der svarer til den nuværende § 99, stk. 2, er 
korrigeret fra art. 13 til art. 15. 

Bestemmelser vedrørende notering i certifikatregisteret, bekendtgørelse og publice
ring i forbindelse med omprøvningen af et certifikat eller et certifikats gyldighedsperi
ode er samlet i forslagets § 84. 

Til §85: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 102 i den nuværende be
kendtgørelse. 



Til §86: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende 103. 

Til §87: 
Bestemmelsen svarer til § 104 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er 
ajourført i forhold til ændringer i PCT regulations. 

Til §88: 
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Bestemmelsen svarer til § 105 i den nuværende bekendtgørelse. Det er præciseret i 
stk. 3, hvilke sprog ansøgningen skal oversættes til i de tilfælde, hvor ansøgningen 
ikke foreligger på et publiceringssprog. Det vil sige engelsk, tysk eller fransk, idet an
søgningen kan indleveres på disse sprog efter stk. 1. 
§ 106 i den nugældende bekendtgørelse, der omhandler en journal for internationale 
ansøgninger er udgået. 

Til §89: 
Bestemmelsen svarer til § 107 i den nuværende bekendtgørelse. Da bestemmelsen i 
den nuværende § 106 om journalen er udgået, præciseres det, at internationale an
søgninger ikke er offentligt tilgængelige hos Patent- og Varemærkestyrelsen som 
modtagende myndighed. 

Til §90: 
Bestemmelsen svarer til § 108 i den nuværende bekendtgørelse. Den hidtidige hen
visning til den nuværende § 8 var uhensigtsmæssigt, da bestemmelsen ikke umid
delbart kan anvendes ved internationale ansøgninger, der videreføres. I stedet fore
slås det præciseret i stk. 1, hvilke sprogregler der gælder for internationale ansøg
ninger, der videreføres. I stk. 2 er det tydeliggjort, at bestemmelsen også tinder an
vendelse i de tilfælde, hvor ansøger har indleveret en genpart af en international an
søgning i henhold til patentlovens § 31. 

Til§ 91: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til§ 109 og§ 26, stk. 3 i den nu
værende bekendtgørelse. 

Bestemmelsen i§ 110 i den nuværende bekendtgørelse er udgået, da styrelsen ikke 
længere modtager de pågældende underretninger fra WIPO. 

Til§ 92: 
Bestemmelsen svarer til§ 111 i den nuværende bekendtgørelse. Stk. 2 er udgået. 

Til§§ 93 og 94: 
Bestemmelserne svarer til § 112 og 113 i den nuværende bekendtgørelse. 
Det er præciseret i § 94, hvornår bestemmelsen tinder anvendelse - nemlig i de til
fælde, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har været modtagende myndighed for 
en europæisk patentansøgning, der er tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke 
er fremsendt til EPO inden for den fastsatte frist i art. 77. 

Der er endvidere foretaget en rettelse i en artikelhenvisning i § 94. 
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Til §95: 
Bestemmelsen svarer til§ 114 i den nuværende bekendtgørelse. I stk. 1 er det præ
ciseret, at Patent- og Varemærkestyrelsen modtager begæring om konvertering fra 
den patentmyndighed, der var modtagende myndighed. 

Der er foretaget en konsekvensrettelse i stk. 2 og 3 som følge af, at styrelsen modta
ger ansøgninger på dansk og engelsk. 

§ 115 er flyttet til ny § 52 i afsnittet om patentregisteret. 

Til §§ 96-99: 
Bestemmelserne svarer til §§ 116-119 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til§ 100: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 120 i den nuværende be
kendtgørelse. 

Til§ 101: 
Bestemmelsen svarer til § 121 i den nuværende bekendtgørelse. Begrebet "tidende" 
er udgået for at skabe fleksibilitet med hensyn til fremtidige bekendtgørelser. 

Til§ 102: 
Bestemmelsen svarer uændret til § 122 i den nuværende bekendtgørelse. 

Til§ 103: 
Bestemmelsen svarer til § 123 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er 
konsekvensrettet i forhold til forslagets § 6 om ansøgningens sprog. Endvidere er det 
præciseret, at det er styrelsen, der bestemmer, om dokumenter i en sag kan kræves 
oversat. 

Til§ 104: 
Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til § 124 i den nuværende be
kendtgørelse. 

Den nuværende § 125 er udgået. 




