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Høringsuttalelse om forslag til endringer i patentforskriften
vedrørende samarbeid mellom patentmyndigheter om utnyttelse av
patenterbarhetsvurderingen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) takker for invitasjonen til å avgi horingsuttalelse
om forslag til endringer i patentforskriften vedrorende samarbeid mellom patentmyndigheter
om utnyttelse av patenterbarhetsvurderingen. Det foreslås en ordning med bilaterale avtaler
mellom ulike lands patentverk som går ut på at dersom et av de to landenes patentverkene
har gitt positiv uttalelse til patentsøker med hensyn til patemerbarhet, gir det grunnlag for
prioritert behandling av samme søknad hos det andre landets patentverk. Patentverk nummer
to skal etter slik avtale kunne dra nytte av det arbeide som allerede er gjort i patentverk
nummer en. Slike avtaler, som gjerne omtales Patent Proseeution Highway, er allerede
inngått mellom flere andre lands patentverk.

Et kostnads- og tidseffektivt patentsystem som holder høy kvalitet er at stor betydnirut for
patentsøkende bedrifter. NHO mener at patentsamarbeidskonvensjonen PCT bor være det
naturlige verktøyet når patent sokes i ulike jurisdiksjoner. Norge bor være pådriver for å
revidere og forbeder PCT. I erkjennelsen av at revisjonen av PCT tar lengre tid enn onskelig,
mener imidlertid NHO det nå er onskelig med andre verktøy for møte det praktiske behovet
for raskere saksbehandling av patentsøknader. Systemet med bilaterale avtaler mellom ulike
lands patentverk som foreslått av departementet, Patent Prosecution Highway, vil være et
slikt verktøy. Systemet vil innebære en effektiviserinQ og forhåpentligvis også
kvalitetsheving av søknadsbehandlingen. NHO stotter derfor forslaget.
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