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Høring  -  tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

Da EUs patentdirektiv ble gjennomført i norsk rett, ble det innført flere tiltak for å
imøtekomme innvendingene mot direktivet når det gjaldt konsekvenser for patentering av
bioteknologiske oppfinnelser. Slik vi leser høringsbrevet, er det grunn til å tro at en
tiltredelse til EPC vil medføre bortfall eller svekkelse av flere av disse tiltakene. Dette er
videre utdypet under. Norges Bondelag kan ikke akseptere at tiltakene som ble innført for å
imøtekomme innvendingene mot patentdirektivet faller bort eller svekkes. Vi går på denne
bakgrunn i mot en tiltredelse til den europeiske patentkonvensjonen.

Vi er bekymret for effekten av at føringene om at Patentstyret skal legge seg på linje med
praksis i de mest restriktive EU-landene ikke vil gjelde for de søknader som inngis-til EPO.
Riktignok vil føringen fremdeles gjelde ved en eventuell etterfølgene  nasjonal
domstolbehandling, men det krever at noen i etterkant må reise søksmål om gyldigheten av
et meddelt patent for å få dette prøvet. Det er dessuten foreslått at domstolene ikke skal ha
plikt til å innhente en uttalelse fra Den etiske nemden for patentsaker, slik Patentstyret har i
dag, men bare ha adgang til det. Noe som vil føre til ytterligere svekkelse.

Vi er videre bekymret for konsekvensene av at reglene om forlenget innsigelsespe riode når
det hevdes at patent ikke skulle vært  meddelt fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen
ville stride mot offentlig orden eller moral,  ikke vil gjelde for søknader som inngis  til EPO.

Reglene om at det skal opplyses om opprinnelsen for biologisk materiale vil ikke gjelde for
søknader som sendes via EPC. I følge høringsbrevet vil dette ikke ha noen videre praktiske
konsekvenser fordi en antar at EPO i hovedsak vil overta den del av søknadsmassen som i
dag kommer gjennom PCT-systemet. Norges Bondelag forutsetter at Norge fortsatt vil
arbeide internasjonalt for å få innført obligatorisk krav om opprinnelsesangivelse også i
internasjonale patentsøknader (PCT).

I høringsbrevet nevnes to pågående prosesser innen EPO. Det er foreløpig ikke noe krav
om tilslutning til verken Londonoverenskomsten eller en eventuell avtale om tvisteløsning
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(EPLA) for å tiltre EPC. Norges  Bondelag vil likevel benytte anledningen til å kommentere
problematiske sider ved de to overenskomstene.  Når det gjelder en eventuell tilslutning til
Londonoverenskomsten,  vil det medføre at vi kun kan  kreve patentkravene oversatt  til
norsk.  Norges Bondelag mener det er viktig at all relevant informasjon for patentsøknader
til Norge oversettes til norsk,  slik at enhver som måtte ønske det kan  sette seg inn i
søknaden.  Dette blir enda viktigere ettersom en eventuell tiltredelse til EPC vil  føre til flere
utenlandske patenter i Norge.  Dersom Norge slutter seg til en tvisteløsning i saker som
gjelder EPO-patenter,  vil avgjørelsen i de saker som avgjøres av en felles europeisk
domstol innholdsmessig måtte respekteres av norske domstoler.  En slik løsning er etter
vårt syn ikke  ønskelig dersom det medfører at praksis når det gjelder patentering av
bioteknologiske oppfinnelser blir mindre restriktiv.

Norges Bondelag støtter forslaget om endringer i patentloven som gir domstolene adgang
til å innhente uttalelser fra Den etiske nemden for patentsaker.

Norges Bondelag støtter forslaget om endringer i patentloven som gjør at en hver som et
alternativ til domstolbehandling kan fremsette begjæring om administrativ overprøving av
patentets gyldighet i hele dets virkeperiode. Videre støtter vi forslagene om at avgjørelsene
fra den administrative overprøvingen skal kunne bringes inn for domstolene, at det ikke
skal være noe krav om at man har uttømt mulighetene for administrativ behandling før man
bringer saken inn fra domstolene og at det ved administrativ overprøving skal gis adgang
til å innhente uttalelser fra Den etiske nemden for patentsaker.

Vi forutsetter at en eventuell tiltredelse til EPC ikke vil svekke Norges muligheter til å
opptre som brobygger mellom OECD-landene og utviklingslandene når det gjelder
problemstillinger knyttet til patentering.

Med hilsen
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