Nordiska Samarbetskommittén
för industriellt rättsskydd

Resolution om ökat nordiskt samarbete mellan
NIR-föreningarna och de nordiska myndigheterna
För att förstärka myndighetskontakterna, överväga den internationella
utvecklingen och för att samordna nordiska hållningar på det aktuella området
har de nordiska industriella rättsskyddsföreningarna1 vid sitt XXVIII möte i
Skagen den 13 juni 2006 antagit följande resolution:

1)

Det er et historisk faktum, at de nordiske landes immaterialretslovgivning, lige
som megen anden privatretlig lovgivning, er blevet til som led i et fællesnordisk
samarbejde og at landenes lovgivning af denne grund i overvejende grad er
ensartet og udspringer af samme overvejelser, hensyn og tankesæt;

2)

Den ensartede lovgivning er en væsentlig forudsætning for nordisk erhvervsliv,
da Norden er et naturligt og vigtigt eksportmarked især for mindre og
mellemstore virksomheder;

3)

I de nordiske lande er de retsvidenskabelige miljøer og rådgivermiljøerne på
immaterialrettens område hver for sig forholdsvis små;

4)

Det er derfor værdifuldt for nordisk industri og for rådgivere og retsvidenskaben
på immaterialrettens område at mødes for at udveksle tanker og drøfte aktuelle
retsspørgsmål og retsreformer med kolleger fra de andre nordiske lande,
hvorved diskussionerne udvides til en bredere kreds end det mindre nationale
miljø, idet der diskuteres ud fra ensartede retlige udgangspunkter og tankesæt
men ud fra forskellige praktiske erfaringer;
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5)

Interesserede kredse i de nordiske lande lægger derfor stor vægt på, at
fremtidige væsentlige eller systematiske ændringer i immaterialretslovgivningen i
de nordiske lande foretages på en sådan måde, at det muliggøres, at de øvrige
nordiske landes relevante myndigheder orienteres om tiltagene, får mulighed for
at følge dem og, hvor dette er relevant, at fremsætte synspunkter af fælles
nordisk interesse;

6)

Det er ligeledes af central betydning at sikre en afstemning og bedre
koordination vedrørende regelændringer eller nye regelsæt på EU-plan eller
andet internationalt plan, som berører immaterialrettens område;

7)

Det samme gælder med hensyn til identifikation af præjudicielle retssager m.v.
ved EF-Domstolen og Retten i Første Instans, der er af principiel betydning, og
hvor der er særlige nordiske synspunkter eller principper, som med fordel kan
fremføres, hvilket landenes myndigheder i så fald opfordres til at koordinere;

8)

Det er naturligt og vigtigt, at de nordiske landes myndigheder med ansvar for
immaterialretslovgivningen allerede nu gensidigt orienterer hinanden om
nationale tiltag og udveksler oplysninger og synspunkter om EU-retlige eller
andre internationale forhold med henblik på, at den nævnte koordinering af
synspunkter kan finde sted;

9)

Det er imidlertid ønskeligt, at der for at sikre den nødvendige dialog med
virksomheder, praktikere og retsvidenskab, etableres et kontaktnetværk mellem
de respektive landes myndighedsrepræsentanter og NIR-medlemsforeninger for
på et tidligt tidspunkt at sikre, at IPR-emner af fælles nordisk interesse
identificeres, og at fælles synspunkter afstemmes, viderebringes og tages i
betragtning inden for rammerne af parallelle og koordinerede initiativer, som er
rettet både mod at påvirke den internationale udvikling, EU-lovgivning, EFdomstolen og gennemførelsen i national ret;
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10) Der er også ønskeligt, at der inden for rammerne af dette samarbejde sikres en
hurtig information om evt. kommende, nationale lovgivningstiltag eller andet af
interesse, selv om dette ikke direkte udspringer af EU- eller international
aktivitet;

11) For så vidt angår lovgivning af større principiel betydning og inden for de
immaterialretlige kerneområder så som patent- og varemærkeretten er det
ønskeligt, om det øgede samarbejde fik som konsekvens, at lovgivningen blev
tilrettelagt på en måde, som sikrer en fortsat parallel og koordineret retsudvikling
f.eks. – og meget gerne - i form af fælles nordiske udredninger eller
kommissionsarbejder; men også i form af mere uformelle faglige samarbejder og
udveksling af information og meninger, særligt i de tidligste faser af skabelsen af nye
regler;

12) For at sikre, at informationsstrømmen koordineres med kontaktnetværket, er det
ønskeligt, om der udpeges kontaktpersoner inden for de relevante myndigheder;

13) De emner, som på mødet i Skagen særligt affødte diskussion om behovet for en
bedre koordination inden for rammerne af det kontaktnetværk, som er angivet
ovenfor, var immaterialretsprocessen (specialdomstole, EPLA m.v.) og
adgangen til at ændre patentkrav efter patentets udstedelse (særligt om
adgangen for tredjemand til at begære omprøvning og om domstolenes
muligheder for at foretage ændringer).
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