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Det vises til høringsbrev fra Nærings-  og handelsdepartementet  (NHD) med spørsmål om
Norge skal tiltre Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og dermed bli medlem i Den
europeiske patentorganisasjonen (EPO). Høringen omfatter også forslag til endringer i
patentloven.

Den europeiske patentkonvensjonen EPC, ble I sin tid undertegnet av Norge,  men Norge har
av ulike grunner ennå ikke ratifisert  avtalen og er derfor ikke medlem av den europeiske
patentorganisasjonen og det europeiske patentverket (EPO). Det er i dag en økende
interesse i norsk nærings-  og samfunnsliv for industrielle rettigheter og for norsk tilslutning til
EPC. Regjeringen har derfor besluttet å igangsette et arbeid med sikte på norsk tilslutning til
EPC innen 1.  januar 2008.

Gjennom lovendringer i universitets-  og høgskoleloven og arbeidstakeroppfinnelsesloven har
universitetet som rettighetshaver til immateriell rettigheter fått  en selvstendig interesse i at
det formelle rammeverket for sikring av patenter er velfungerende.

Slik Forskningsavdelingen vurderer det bør universitetet slutte seg til forslaget om å tiltre
EPC. En EPC-tiltredelse vil først og fremst innebære mer like konkurransevilkår ved at
norske aktører kan få sikret sine patentrettigheter på linje med aktører i andre land. Det vises
til at alle  ELI-landene samt Sveits, Liechtenstein,  Monaco,  Bulgaria,  Romania,  Tyrkia og
Island er med i EPC. Dersom Norge slutter seg til EPC vil norske søkere kunne inngi en
EPO-søknad direkte eller via en norsk EPC-autorisert  fullmektig. Sammenlignet med dagens
praksis vil dette innebære større effektivitet,  forenklede prosedyrer og lavere kostnader. En
eventuell tiltredelse antas å ville øke bevisstheten om betydningen av patenter og annen
rettighetssikring,  samtidig som Norge vil kunne få adgang til det kompetansehevingstilbudet
EPO har gjennom European Patent Academy.
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En mindre heldig sideeffekt av en eventuell tilslutning til EPO vil vavre at Patentstyret vil
miste mange av sine arbeidsoppgaver med tilhørende inntekter noe som igjen vil kunne
svekke Patentstyrets rolle som nasjonalt kompetansesenter.  Dette vil være til saerlig ulempe
for innovative norske aktører som ofte er avhengige av kompetansen til et nasjonalt organ
som Patentstyret for å få tilstrekkelig patentbeskyttelse på plass.  Vi vurderer den nylig
inngåtte avtalen om opprettelsen av et Nordisk Patentinstitutt  som et viktig bidrag til at den
nasjonale patentkompetansen kan opprettholdes.

Norsk materiell patentrett  og patenteringspraksis er i stor grad harmonisert  med EPO. Dette
innebserer at vurderingene av en patentsøknad i EPO og i Patentstyret vil ha samme utfall i
de aller fleste tilfeller. De rettslige konsekvensene av en tiltredelse er etter vår vurdering
marginale og vi har ingen motforestillinger til de foreslåtte endringene i patentloven. .

Universitetet vurderer seg som en stadig viktigere leverandør av immaterielle verdier. Ved å
ratifisere EPC vil Norge få et operasjonelt og kostnadseffektivt rammeverk for
rettighetssikring til fremme av immateriell verdiskaping.

Med  vennlig hilsen

Kristen ten  Ha  and
avdelingsdirektør
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underdirektør
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