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Høring - tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjon  (EPC) m.m.

Det vises til Deres brev av 6. juli 2006 med anmodning om kommentarer til spørsmålet om
Norges tiltredelse til EPC og forslag til endringer i patentloven i den forbindelse innen 6.
oktober 2006.

Miljøverndepartementet understreker viktigheten av de tiltakene som ble gjennomført for å
imøtekomme innvendingene mot å innlemme EUs patentdirektiv i EØS-avtalen og
gjennomføre det i norsk rett. Det gjelder både den restriktive patentpraksis, høring av en etisk
nemnd, kravet om å oppgi opprinnelsen til biologisk materiale i en oppfinnelse og Norges
internasjonale brobyggerrolle. Vi mener det må være en forutsetning for Norges tiltredelse til
Den europeiske patentkonvensjon at disse tiltakene kan opprettholdes og videreføres med
uforminsket styrke.

Som det fremgår av høringsbrevet vil ikke Det europeiske patentkontor (EPO), som behandler
søknader etter EPC, være forpliktet av føringene om en restriktiv aten raksis og innhente en
rådgivende uttalelse fra en etisk nemnd ved tvil om kommersiell utnyttelse av et patent strider
mot offentlig orden eller moral. Det vil imidlertid være adgang til å reise sak for en norsk
domstol for å få kjent et patent gitt av EPO med virkning i Norge ugyldig. Norske domstoler
vil da måtte ta hensyn til føringene om en restriktiv patentpraksis. Det foreslås dessuten en
bestemmelse i patentloven som gir domstolene adgang til å innhente rådgivende uttalelse fra
en etisk nemnd på samme vilkår som Patentstyret. Videre foreslås innført en ordning med
administrativ overprøving av gyldigheten til patenter i hele virkeperioden til patentet.

Miljøverndepartementet støtter disse lovendringsforslagene og begrunnelsen for dem. Vi
mener forslagene er nødvendige for å sikre en fortsatt restriktiv patentpraksis i Norge.

Det fremgår også av høringsbrevet at kravet om å oppgi o rinnelsen til biolo 'sk materiale i
en oppfinnelse det søkes patent om, ikke vil gjelde for patentsøknader som behandles av EPO.
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Dette kravet gjelder i dag heller ikke patentsøknader som kommer via det internasjonale
patentsamarbeidet (PCT). Disse oppgis å utgjøre 70 % av de patentsøknadene som i dag
kommer til Patentstyret.  Det oppgis videre at 80  %  av  patentsøknadene som  gjelder Norge
ventes inngitt til EPO etter norsk tiltredelse .  Kravet om opprinnelses angivelse vil dermed ved
tiltredelse til EPO gjelde noen færre patentsøknader enn i dag. På den annen side arbeider
Norge internasjonalt sammen med en rekke andre land for å få innført  obligatorisk krav om
opprinnelsesangivelse også for internasjonale patentsøknader (PCT), og et evt.  slikt krav vil i
så fall også bli innarbeidet i EPC.

Miljøverndepartementet mener derfor at tiltredelse til EPC ikke vil innebære noen vesentlig
svekkelse av kravet om opprinnelses angivelse.

I høringsbrevet påpekes det at tiltredelse til EPC ikke vil svekke Norges mulighet til å opptre
som brobygger mellom OECD-landene og utviklingslandene eller påvirke hvilke standpunkter
Norge kan  innta for øvrig i internasjonale patentspørsmål.

Miljøverndepartementet støtter denne vurderingen og understreker i likhet med Nærings- og
handelsdepartementet at vi  vil bruke disse mulighetene til fortsatt  å opptre som brobygger ved
aktiv innsats i relevante internasjonale organisasjoner .  Det innebærer at norske
forhandlingsposisjoner fortsatt  skal ta hensyn også til utviklingsl andenes interesser i relevante
fora og at vi fortsatt skal arbeide aktivt for å hindre at de presses  til  å godta regler som
innskrenker deres valgmuligheter etter WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved
immaterielle rettigheter  (TRIPS).  Det innebærer også at vi fortsetter vår aktive innsats
internasjonalt for å få innført  krav om å oppgi opprinnelsen for biologisk materiale som en
oppfinnelse er basert  på i patentsøknader.

Miljøverndepartementet legger derfor i likhet med Nærings-  og handelsdepartementet til
grunn at tiltakene som ble gjennomført  for å imøtekomme innvendingene mot EUs
patentdirektiv kan  og skal opprettholdes og videreføres med uforminsket styrke selv om
Norge tiltrer Den europeiske patentkonvensjon .  Vi har ingen innvendinger mot Norges
tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjon på dette grunnlag.  Vi støtter de forslagene til
lovendringer som er fremmet i tillegg til de som er en nødvendig følge av tiltredelsen,  fordi vi
mener de er nødvendige for å sikre at ovennevnte tiltak kan  opprettholdes og videreføres med
uforminsket styrke.
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