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Høringsuttalelse  -  tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen mm.

Alpharma er en bedrift som produserer aktive farmasøytiske forbindelser (API) som benyttes i
legemidler. Vi har mye av vår forskning og utvikling i Norge, vår produskjon foregår i ulike land i hele
verden og våre produkter selges over hele verden.
Alpharma søker selv patentbeskyttelse for egne produkter/prosesser. Når vi søker patentbeskyttelse
gjør vi det i de land og regioner som er viktige for oss, hvor Europa er en slik region. Vi er også aktive
med hensy på å følge med på andre bedrifter sine patenter, slik at vi ungår å gjøre inngrep i
eksisterende patentrettigheter.

For Alpharma vil det være en fordel om vi kan se på Europa som en hel region når det gjelder våre
patentsøknader og vår patentstrategi. Slik det er i dag må Norge komme som et tillegg i forhold til
resten av Europa. Dersom Norge tiltrer den Europeiske patentkonvensjonen vil det lette vår
håndtering av våre patentsøknader og patenter. Vi vil med større sikkerhet kunne oppnå samme
patent i hele Europa med de samme patentkravene, framfor å ende opp med ulike patentkrav i de
ulike landene.
Det vil også bli lettere for oss å forholde oss til andre bedrifters patenter dersom Norge tiltrer Den
europeiske patentkonvensjonen. Det vil bli større sannsynlighet for at andre også oppnår patenter
med de samme patentkravene i hele Europa, noe som selvfølgelig vil lette vårt  arbeid med å unngå å
gjøre inngrep i andres patentrettigheter.

Alpharma ser det derfor som en fordel at Norge tiltrer Den europeiske patentkonvensjonen.

Når det gjelder konsekvenser for Patentstyret og for norske patent fullmektigkontorer, så er det
selvfølgelig viktig for Norge at vi greier å opprettholde høy kompetanse innenfor patenter og
industrielle rettigheter generelt.
For Alpharma er det viktig at Patentstyret greier å opprettholde sin granskingskompetanse til tross for
nedgang i antall patentsøknader. Dersom Alpharma skal benyttet Patentstyrets tjenester i forbindelse
med forundersøkelser eller å lever inn såkalte førstesøknader, er det helt avgjørende at Patentstyret
har en meget høy kompetanse angående gransking og patenterbarhetsvurderinger.



Adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra den etiske nemden for patentsaker og
administrativ overprøving.

Alpharma kan ikke se at det er noe i veien for å innføre et system med administrativ overprøving av
patenter som ikke oppfyller kravene l  Patentlovens §§ 1 og 2 og at dette gjøres via Patentstyret.
De har tilsvarende ordning i Danmark og det ser ut som om dette fungerer greit. Dette vil også være
en ordning som er enklere og billigere enn å gå via domstolene.

Når det gjelder spørsmålet om å åpne for at domstolene kan innhente uttalelser fra den etiske
nemden for patentsaker så er Alpharma usikker på om dette er en god løsning. Domstolene har
allerede i dag mulighet til å innhente sakkyndige i saker for å få belyst de faktiske forhold i saken.
Det å innføre særregler for Norge slik som dette, vil ikke føre til harmonisering innen Europa og det
vil muligens skape usikkerhet angående patentenes stilling i Norge.
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