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Hø ring  -  Tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen  (EPC) m.m.

Det vises til brev fra Næ rings- og handelsdepartementet (NHD) av 6. juli 2006 om
tiltredelse til EPC, vedlagt utdrag fra arbeidsrapport utarbeidet av representanter fra
NHD, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Patentstyret. Arbeidsrapporten
utreder konsekvensene av norsk tiltredelse til EPC.

EPC er en europeisk internasjonal avtale fra 1973 som innførte et europeisk
patentsystem og opprettet Det europeiske patentverket (EPO). EPC gjør at en

patentsøker med en søknad kan få patent i alle land som er tilsluttet konvensjonen.
Søknaden behandles av EPO. Norge undertegnet  i sin  tid EPC, men har senere
avventet med å ratifisere den. Arbeidsgruppen anbefaler i sin rapport at Norge tiltrer
konvensjonen 1. januar 2008.

Etter tiltredelse vil ifølge rapporten trolig ca. 80 prosent av patentsøknadene som
gjelder Norge bli inngitt til EPO. EPO avgjør søknaden uten medvirkning fra
Patentstyret. For Patentstyret vil dette innebære et betydelig bortfall av
arbeidsoppgaver og et inntektstap i størrelsesorden 20-25 mill. kroner per år knyttet til
søknadsavgifter fra og med 2010. I tillegg vil fallet i Patentstyrets inntekter knyttet til
årsavgifter fra løpende patenter begynne å gjøre seg gjeldende fra noe mindre enn fem
år etter tilslutning, og etter hvert stabilisere seg på mellom 5 og 10 mill. kroner per år.

For norske bedrifter vil det bli enklere og noe billigere å søke patent i landene som er
tilsluttet EPC. Norsk næringsliv får dermed de samme vilkårene som deres europeiske
konkurrenter. Norge vil også bli et mer attraktivt land å investere i for utenlandske
innovative virksomheter. Tiltredelse vil dessuten kunne øke bevisstheten i norsk
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næringsliv om betydningen av patentering og annen rettighetssikring. På den annen
side vil det bli enklere for utenlandske søkere å søke patent i Norge og dermed trolig
flere patenter med utenlandsk innehaver for norske bedrifter å forholde seg til.
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