Det europæiske Enhedspatent
- en kæmpe fordel for danske virksomheder
Systemet er en kæmpe fordel for danske virksomheder – store som små - omkostningerne ved oprettelse af
patentet vil være 30 – 35.000 kr. Skal man udtage patent i dag i alle lande, der er tilsluttet den europæiske
patentkonvention, løber omkostningerne op på 300.000 kr. eller mere.
Det kan undre, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke vil stemme for Danmarks medlemskab, men OK så
skal vi stemme om det den 25. maj, og det skal være et rungende ja, så de forhåbentlig kan lære, at
populisme ikke kan betale sig i dansk politik.
De vil selvfølgelig bruge muligheden for igen at gøre dette til et spørgsmål om for eller imod EU – men det
er slet ikke EU. Vi kunne i princippet melde os ud af EU og stadig være med i enhedspatentet og
patentdomstolen.
En række europæiske stater tog for mere end 40 år siden initiativ til en fælles ordning for et europæisk
enhedspatent. Det førte til vedtagelsen af den europæiske patentkonvention og en organisation (EPO) med
hovedsæde i München til at forestå administration af konventionen incl. opdateringer og udstedelse af
enhedspatenter. Systemet er baseret på en mellemstatslig aftale. Da alle EU's 28 medlemsstater er med i
konventionen, opfattes EPO som en del af EU samarbejdet. Det er det ikke, da organisationen bygger på en
selvstændig konvention, der også er tiltrådt af lande uden for EU – for eksempel Schweiz, Norge, Island
Serbien og Tyrkiet. Der er i alt 38 medlemslande, og hvert land har et medlem i det styrende råd.
En patenteret opfindelse skal have en retslig beskyttelse. Det europæiske enhedspatent er ikke meget
værd, hvis krænkelser skal afgøres ved domstole i hvert eneste medlemsland. Derfor er der behov for en
fælles patentdomstol. I dag afgøres tvister om patenter i Danmark i første instans af Sø- og Handelsretten.
Når disse tvister fremover skal afgøres af den fælles europæisk patentdomstol, afgiver Danmark
suverænitet, så grundlovens §20 om afgivelse af suverænitet skal følges – d. v. s. vedtagelse i Folketinget
med 5/6 flertal eller simpelt flertal + en folkeafstemning. De andre medlemslande afgiver også suverænitet,
så der er tale om at vi alle afgiver suverænitet til en fælles institution, så politisk set deler vi suverænitet.
Patentdomstolens dommere udtages fra et stort panel, der efter dansk mønster også tæller tekniske
dommere med indsigt i det relevante tekniske område. Der vil altid være dommere fra flere medlemsstater,
så man også sikrer sig mod nationalistiske tendenser i dommene.
Enhedspatentet og patentdomstolen betyder lettere vilkår for industrien og dermed flere arbejdspladser.
Det er et tilbud, der er for godt til at sige nej til!
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