Stem Nej til dansk deltagelse i EUs patentdomstol d. 25. maj.
* Danske firmaer kan bruge enhedspatentet og EU-patentdomstolen uanset om Danmark deltager eller ej.
De fleste fordele, som fremhæves ved enhedspatentet og patentdomstolen, fås også med et nej.[1]
* Et dansk ja vil medføre at alle fremtidige EU-patenter bliver gyldige i Danmark. Aktuelt bliver kun ca.
1 ud af 10 EU-patenter valideret i Danmark[2] og den danske andel af EU-patenter er under 1%.[3]
* Et dansk ja vil gøre det lettere for udenlandske virksomheder at håndhæve patenter mod danske
virksomheder. Mange danske virksomheder kan krænke patenter uden at vide det.[4]
* Danske virksomheder har med et ja en større risiko for at skulle forsvare sig i udlandet, når de sagsøges
for patentkrænkelser.[5]
* Et dansk ja sætter EUs kommende patentdomstol over dansk højesteret uden en vej tilbage. Et dansk
nej vil medføre at Danmark senere kan tilslutte sig domstolen, hvis det bliver fordelagtigt. Et nej er
derfor det sikre valg.
* Et dansk ja vil blåstemple en kontroversiel og tilsyneladende ulovlig praksis, hvor der udstedes
patenter på ikke-patenterbare områder (f.eks. gener og software). Fortalere for patentdomstolen påstår
ofte, at softwarepatenter ikke udstedes. Dog kan selv simple PC-programmer krænke EU-patenter.[6]

Denne side findes elektronisk under www.msw.dk/1.pdf
Læs mere om patenter og patentdomstolen på www.pi.dk/8 og patentdomstol.eu
Ved konkrete fejl på denne seddel kan der skrives til tmartsum@gmail.com
[1] http://pol.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2098695/thornings-opfinder-kan-ogsaa-bruges-af-nej-kampagne/
[2] http://www.dkpto.dk/media/34658/internationale%20patenter%202012.pdf (side 2)
[3] https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/granted-patents.html
(udstedte patenter 2004-2013 begge år inkl – dansk andel 5013/593791 ~ 0.8%)
[4] Det Europæiske Patentkontor udsteder over 60.000 patenter om året (mere end 160 om dagen). Der udstedes
mange trivielle patenter. En internet side kan let krænke adskillige patenter – se f.eks. http://ole.tange.dk/swpat/
[5] En dansk virksomhed, der kun opererer på det danske marked, vil aktuelt kun skulle forsvare sig i Sø- og
Handelsretten og eventuelt i Højesteret. Hvis Danmark deltager vil ankesager foregå i udlandet.
[6] Patentet EP1209551B1 (ventetid, hvis man indtaster forkert password) er blot et blandt mange tusinde (se også
[4]). Det Europæiske Patentkontor (EPO) kalder ofte den slags for computerimplementede opfindelser, og selvom
disse 'opfindelser' ikke har nogen fysisk dimension og der logisk (og datalogisk) er tale om software, nægter EPO
at der er tale om softwarepatenter. EUs patentkonvention forbyder nemlig patenter på software, men EPOs
fortolkning (eller ignorering) af dette, gør at denne undtagelsesbestemmelse ikke har nogen praktisk effekt.

