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Besvarelse af spørgsmål 394 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalget den 19. juli 2013 efter ønske fra Pia Adelsteen(DF).

Spørgsmål:

Vil ministeren oplyse, om Danmark ved en eventuel deltagelse i EU-
patentet og EU-patentdomstolen skulle anerkende de ca. 50.000 soft-
warepatenter, som i dag ikke er gyldige i Danmark?

Svar:

Retsgrundlaget for udstedelsen af europæiske patenter, herunder de 
kommende ’enhedspatenter’, er den Europæiske Patentkonvention, som 
Danmark har tiltrådt. Det fremgår af den Europæiske Patentkonvention, 
at software i sig selv ikke kan patenteres. Den Europæiske Patentkonven-
tion ændres ikke med den europæiske patentreform. Det skal bemærkes, 
at patentreformen ikke medfører, at eksisterende patenter kan konverteres 
til de nye enhedspatenter

Der kan i visse tilfælde udstedes patenter på computer-implementerede 
opfindelser, idet sådanne opfindelser har teknisk karakter. Computer-
implementerede opfindelser skal, i lighed med opfindelser inden for alle 
andre teknikområder, løse et teknisk problem for at kunne patenteres. 
Eksempler på sådanne opfindelser, der kan patenteres, kan være ABS-
bremser i biler eller en vaskemaskine udstyret med software, der gør, at 
vaskemaskinen bruger mindre vand. Det væsentlige er, at det er opfindel-
sen i sin helhed – fx ABS-bremsen – der patenteres. Softwaren der indgår 
i produktet beskyttes således ikke selvstændigt.

Den fælles patentdomstol bliver en specialiseret patentdomstol, der ude-
lukkende beskæftiger sig med tvister om europæiske patenter, og som 
bl.a. skal basere sig på den Europæiske Patentkonvention, der som nævnt 
ikke giver mulighed for at meddele patent på opfindelser, der alene udgør 
software. Det bemærkes, at afgørelser truffet af patentdomstolens første-
instans kan indbringes for en appelinstans.

Den Europæiske Patentmyndighed og Patent- og Varemærkestyrelsenkan 
ikke meddele og/eller validere patenter på software, idet hverken den 
Europæiske Patentkonvention eller den danske patentlov gør det muligt at 
udstede patenter på opfindelser, der alene udgør software.
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