JA til Den europæiske Patentreform
Patent er metoden til at sikre sig mod at ens opfindelser bliver kopieret af konkurrenterne. Derfor er det en
god idé at beskytte sine rettigheder på de markeder, hvor man afsætter produktet.
Det europæiske enhedspatent og den tilhørende patentdomstol gør det meget enklere for de små og
mellemstore virksomheder at sikre deres enerettigheder. Omkostningerne ved udtagelse af et europæisk
enhedspatent vil være ca. 35.000 kr. for beskyttelse i 25 lande. Hvis man i dag skal opnå tilsvarende
beskyttelse skal der søges patent i alle 25 lande, hvilket vil koste 250 - 300.000 kr. alene i oprettelse.
Det europæiske enhedspatent er en ny mulighed, men det vil fortsat være muligt at søge et dansk patent,
hvis man kun ønsker beskyttelse i Danmark.
Dansk Industri og LO anbefaler et ja, fordi det forbedrer danske virksomheders beskyttelse af rettigheder.
Man mener at denne konkurrencefordel vil betyde 25.000 flere arbejdspladser i Danmark.
Dansk Folkeparti var i første omgang for reformen, men stillede betingelse om afstemning om bankunionen
eller opstilling af grænsebomme. Det fik de ikke, så nu er de imod. De påstår, at nogle små virksomheder
kan komme i klemme, men kan ikke give konkrete eksempler. Det virker temmelig hult, når de i første
omgang var for reformen.
Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU er imod, måske fordi den gamle marxistiske ideologi er imod
”kapitalistiske” enerettigheder (det gamle Østeuropa anerkendte slet ikke patenter). Man påstår også, at
man kan få patent på software, men det er ikke korrekt. Software betragtes både efter danske og
europæiske patentregler som sprog. Det kan ikke patenteres, men kan – både efter danske og europæiske
regler nyde copyright beskyttelse (ligesom musik og litteratur).
Egentlig er aftalen om enhedspatentet slet ikke EU. Det er en mellemstatslig aftale med egen domstol, og
hvor EU retten og EU domstolen slet ikke er involveret.
Men enhedspatentet er en naturlig del af det indre marked, og forenkler danske virksomheders beskyttelse
af ophavsrettigheder. Indvendingerne fra DF og Enhedslisten er taktisk indenrigspolitik, som koster
arbejdspladser.
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