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VEDRØRENDE HØRING  -  TILTREDELSE TIL DEN EUROPEISKE
PATENTKONVENSJONEN  ( EPC) M.M.

Innovasjon Norge ser positivt på at Norge nå ønsker å ratifisere EPC. Dett e vil medføre at
norske bedrifter vil få samme rammebetingelser når det gjelder patentbesky tt else i
Europa som deres europeiske konkurrenter.

Det å kunne forholde seg til en fullmektig for innlevering av søknader både i Norge og
resten av Europa vil kunne medføre reduserte kostnader for kundene.

Ratifiseringen av EPC vil antakelig føre til at et større antall europeiske patentsøknader
blir viderefø rt  i Norge. Dette vil medføre at også bedrifter som primæ rt  produserer og
selger sine produkter i Norge også må gjøre grundigere vurderinger av om en har frihet
til å fremstille og selge sine produkter uten å komme i konflikt med andres patenter.

For enkeltpersoner og de minste bedriftene vil antakelig EPO medlemskap ikke føre til at
en velger en annen patentstrategi enn tidligere .  For disse vil det antakelig fortsatt være
mest aktuelt å søke patent i Norge for å få en rask og rimelig første vurdering, før en
eventuelt velger en internasjonal videreføring.

Det økte antallet patenter som videreføres i Norge vil kreve at norsk næringsliv og
norske forskningsmiljøer styrker sin kompetanse og har et bevisst forhold til IPR. For
Innovasjon Norge som en sentral aktør i virkemiddelapparatet vil det være viktig for oss
å videreutvikle bevisstheten og kompetansen rundt bruk av industrielle rett igheter.

Innovasjon Norge anser det som avgjørende at det blir mulig å opprettholde og
videreutvikle Patentstyret som et nasjonalt kompetansesenter innen industrielle
rett igheter til tross for bortfall av inntekter som en følge av ratifiseringen av EPC.

FORSLAG TIL  ENDRINGER  I PATENTLOVEN UT OVER DET  SOM ER  NØDVENDIG
VED TILTREDELSE TIL EPC

Adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra den etiske nemnden
Det virker som en naturlig endring å åpne for å tillate at domstolene kan innhente en
rådgivende uttalelser fra den etiske nemnden i saker hvor det er tvil om patent burde
væ rt  meddelt i strid med patentlovens § 1. b.



Administrativ overprøving av patenter
De endringene som NHD her legger opp til og som antakelig vil være et enkelt og billig
alternativ til søksmål, anser vi er fornuftige. De vil kunne være med på å styrke
rettstillingen til SMB og enkeltpersoner.
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