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Besvarelse af spørgsmål 46 alm. del stillet af Europaudvalget den 27. 

januar 2015 efter ønske fra Jakob Ellemann-Jensen (V). 

 

Spørgsmål:  

På baggrund af resultatet af folkeafstemningen om en fælles patentdom-

stol den 25. maj 2014 bedes ministeren redegøre for processen omkring 

den danske deltagelse i det fælles europæiske patent, herunder for opret-

telse af den nationale patentdomstol, tidsplanen for ratifikation af aftalen 

om det fælles europæiske patent samt en tidsangivelse for, hvornår det 

fælles europæiske patent vil komme danske virksomheder til gode. 

 

Svar: 

 

Som følge af resultatet ved folkeafstemningen den 25. maj 2014 ratifice-

rede Danmark aftalen om den fælles patentdomstol den 20. juni 2014. 

 

13 lande (heriblandt Tyskland, Frankrig og UK) skal ratificere aftalen om 

den fælles patentdomstol, før patentreformen træder i kraft. På nuværende 

tidspunkt har 6 lande (Østrig, Frankrig, Sverige, Belgien, Danmark og 

Malta) ratificeret aftalen.  

 

Det kan være vanskeligt at forudsige, hvornår de andre lande har afsluttet 

deres nationale ratifikationsprocesser, men flere lande har indikeret, at de 

håber på at ratificere aftalen i løbet af 2015.  

  

Forberedelserne i forbindelse med ikraftsættelse af enhedspatentet og de 

tilsvarende forberedelser i forbindelse med den fælles patentdomstol fo-

regår parallelt. Ifølge tidsplan for arbejdet i den forberedende komité, vil 

den fælles patentdomstol ikke være operationel før tidligst med udgangen 

af 2015.  

 

Vedr. oprettelsen af den lokale afdeling af patentdomstolen i Danmark 

har jeg modtaget nedenstående bidrag fra Justitsministeriet: 

 

”For så vidt angår oprettelsen af en lokal afdeling af den fælles patent-

domstol har Domstolsstyrelsen oplyst, at styrelsen forventer at gennemfø-

re de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at der bliver etableret en 

lokal afdeling af patentdomstolen i løbet af 2015.” 

 

Jeg finder det positivt, at der er god fremdrift i implementeringen af pa-

tentreformen, og jeg ser frem til, at reformen kan træde i kraft til gavn for 

dansk og europæisk vækst og konkurrenceevne. 
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