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Spørgsmål 1: 

Kan ministeren garantere at den eksisterende aftale om et fælles europæ-

isk patent og en fælles europæisk patentdomstol forhindrer fremtidig ud-

stedelse af softwarepatenter? 

 

Ministeren bedes redegøre for regeringens holdning til brugen af soft-

warepatenter. 

 

Endelig bedes ministeren redegøre for finansieringsmodellen for Den Eu-

ropæiske Patentdomstol. 

 

Svar: 

Den europæiske patentreform vedrører alene situationen efter, at patent-

ansøger har modtaget meddelelse om, at der kan udstedes patent. Den 

ændrer således ikke på substansen for udstedelse af patenter i Europa. 

 

De kommende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, de såkaldte 

’enhedspatenter’, meddeles af den europæiske patentmyndighed, der hø-

rer under den mellemstatslige Europæiske Patentorganisation (EPO). Når 

en patentansøger får meddelt et almindeligt europæisk patent, vil ansøge-

ren få mulighed for at vælge, om det pågældende patent skal have ensar-

tet retsvirkning – det vil sige blive til et ’enhedspatent’. Dette vil medfø-

re, at patentet bliver direkte gældende i alle deltagende medlemslande, så 

der ikke efterfølgende er behov for at validere patentet nationalt i alle 

landene. Den følge, at patentet får ensartet retsvirkning, har således ingen 

påvirkning på selve indholdet af patentet. 

 

Retsgrundlaget for udstedelsen af europæiske patenter, herunder de 

kommende ’enhedspatenter’, er den Europæiske Patentkonvention (EPK), 

som er tiltrådt af Danmark. Det fremgår direkte af EPK, at software i sig 

selv ikke kan patenteres. EPK ændres ikke i forbindelse med den europæ-

iske patentreform. 
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Der kan udstedes patenter på opfindelser, som indeholder software. Ek-

sempler på sådanne opfindelser, der kan patenteres, kan eksempelvis væ-

re ABS-bremser i biler eller en vaskemaskine udstyret med software, der 

gør, at vaskemaskinen bruger mindre vand. Det væsentlige er, at det er 

opfindelsen i sin helhed – fx ABS-bremsen – der patenteres. Softwaren 

der indgår i produktet beskyttes således ikke selvstændigt.  

 

Der kan således ikke i Europa, efter gældende regler, udstedes patenter på 

opfindelser, der alene udgør software. Dette ændres ikke med patentre-

formen. 

 

For så vidt angår regeringens holdning til brugen af softwarepatenter, ser 

regeringen ingen grund til at ændre i de eksisterende regler. Regeringen 

støtter således ikke brug af softwarepatenter, da software ikke i sig selv 

skal kunne patenteres.. 

 

Udgangspunktet for finansieringen af domstolssystemet er, at det efter en 

overgangsperiode på 7 år skal være selvfinansierende. Det betyder, at 

domstolssystemet hovedsageligt skal finansieres via retsafgifterne. 

 

Der vil være behov for finansielle bidrag fra de kontraherende medlems-

lande til etablering og opstart af domstolssystemet, ligesom der i over-

gangsperioden kan blive behov for særlige tilskud fra medlemsstaterne 

med henblik på at bringe budgettet i balance. 
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