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Vedrørende: høring vedr. gebyrforhøjelser hos Den Europæiske Patentmyndighed.
Vi refererer til Patent- og Varemærkelsestyrelsen’s E-mail af 31. oktober 2008.
Vi skal indledningsvis udtrykke en forståelse for behov for prisreguleringer, der følger den
normale prisudvikling. Der kan også være behov for en adfærdsregulerende prissætning.
Ansøgningsgebyr.
Ansøgningsgebyret er foreslået for papirindlevering og on-lineindlevering hævet til 500
Euro og 275 Euro, henholdsvis. Vi har forståelse for, at disse priser skal differentieres,
men det er vanskeligt for os at forstå, hvad der betinger en prisstigning for det nuværende
gebyr for on-lineindlevering fra 100 Euro til 275 Euro. Ansøgeren står for indtastningen af
ansøgerdata, hvilket reducerer EPO ressourceforbrug ved administrationen af denne type
indleveringer.
DIP vil anbefale, at gebyret for on-lineindlevering fastholdes på det nuværende niveau
(100 Euro), da hverken den generelle prisudvikling eller EPO’s service overfor ansøgerne
betinger en stigning af den karakter, der er lagt op til. Den foreslåede prisstigning ved
papirindlevering vil fremskynde skiftet mod on-lineindlevering, og vil derfor have en
adfærdsregulerende effekt.
Indsigelsesgebyr
Indsigelsesgebyret er foreslået hævet til 1085 Euro. Det noteres, at der er store forskelle
på, hvorledes indsigelsesværktøjet anvendes i de forskellige brancher. Gebyrstigningen på
godt 60 % vil ramme forskelligt i de enkelte brancher. Indsigelsesgebyret er imidlertid en
relativ lille del af de samlede investeringer i denne fase af patenteringen, hvorfor
gebyrstigningen overordnet set ikke vil påvirke økonomien for en indsiger nævneværdigt.
DIP vil kunne forstå, at der kan være behov for at hæve indsigelsesgebyret ud over hvad
den normale prisstigning betinger, såfremt EPO’s omkostningsniveau betinger dette.
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Ankegebyr
Ankegebyret foreslås hævet til 1810 Euro fra de nuværende 1120 Euro – stigning på godt
60 %. Ankegebyret er det samme uanset om det er en afgørelse fra Examining Division
eller Opposition Division. Vi vil foreslå, at der gøres op med dette princip. Når afgørelsen
af en indsigelsessag ankes, så er de involverede parter allerede i gang med en
investering, der kan retfærdiggøre et ankegebyr af den nævnte størrelse.
Anderledes forholder det sig for sager, der er blevet afslået af Examining Division. EPO
har på det seneste administrativt strammet kravene til opfindelseshøjde ganske meget.
Det skal her gøres gældende, at mange af de afslåede ansøgninger har været lang tid
undervejs – ti år er ikke ualmindeligt – og i den periode har der været betalt et betragteligt
beløb i årsafgifter. Ofte gives afslaget efter et enkelt skriftligt indlæg fra ansøgers side. Der
er derfor et behov for at teste sådanne afgørelser fra Examining Division ved en højere
instans.
DIP foreslår derfor, at ankegebyret differentieres, så at ankegebyret for afslag direkte fra
Receiving Section, Examining Division og Legal Division, jfr. Art. 106 EPC 2000, vil
fortsætte på det nuværende niveau – cirka 1120 Euro, mens ankegebyret for afgørelser fra
Opposition Division tillades at stige, såfremt EPO’s omkostningsniveau betinger dette.
Med venlig hilsen
Peter Halkjær
Dansk Forening for Industriens
Patent- og Varemærkespecialister

