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EXECUTIVE SUMMARY 

Technological advances are a key factor in sustaining economic growth. In a globalized economy, it is 

becoming increasingly difficult to innovate, and the rents of innovation in some technological areas are 

difficult, if not impossible, to appropriate without legal protection. Patent protection can be an essential 

factor in determining whether to invest in research and development in certain industries, which several 

studies have shown is the case in biotechnology. 

In a globalized economy, the need for patent protection in more than one country becomes more and more 

important, and it is possible to obtain a patent in more than one of the member states of the European Patent 

Convention, via one single patent application to the European Patent Office. However, the legal basis for 

decisions made by the EPO lies solely in the European Patent Convention, and EU law does not bind the EPO. 

In this thesis, I will show that based on the recent interpretation of the Biotechnology Directive by the 

European Court of Justice, the EPO has given patent protection to inventions regarding human embryonic 

stem cells, which will most likely not be upheld by the national courts, rendering the patents inevitably 

worthless. This is problematic, as many inventors apply for patent protection in the EPC countries via the 

EPO, meaning that patents awarded before the decision of the ECJ are now unenforceable in the national 

courts of EU member states. EU law is binding on the member states of the EU, including preliminary rulings 

by the ECJ. The decision of the ECJ is not binding on the EPO, but the EPO has stated that it will follow the 

interpretation given by the ECJ in order to avoid this problem in the future.  

The EU has recently made further efforts to harmonize patent regulations, which leads me to the question 

of whether or not harmonization leads to Kaldor-Hicks efficiency. The issue here is what effects perfect 

harmonization of patent regulations in Europe will have on future innovation in biotechnology, and whether 

the costs of harmonization will outweigh the benefits in regards to biotechnological inventions in comparison 

to individualization of the patent system. I have arrived at the conclusion that a perfect harmonization of the 

patent system will be to the detriment of innovation in biotechnology and biomedicine, which is not Kaldor-

Hicks efficient, and goes against one of the main purposes of the patent system, which is to give incentive to 

invent by rewarding inventive activity. However, the patent reform that has been negotiated into agreement 

by 25 EU member states, is a better solution than perfect harmonization, as it allows for strategic 

consideration of the type of patent to apply for, which means reducing “hold-up” problems in comparison to 

perfect harmonization.  At the same time, the patent reform ensures legal certainty by harmonizing practice 

in regards to patent cases, to the benefit of patentees as well as third parties.  
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KAPITEL 1: PROBLEMSTILLING  

1.1 Indledning 
Bioteknologi er en industri, hvor der i den grad er sket banebrydende udvikling de senest mange år. 

Bioteknologiske opfindelser anvendes særligt i medicinalindustrien, landbrug- og fødevareindustrierne, 

og i forbindelse med industrielle processer, og søger at løse store samfundsmæssige problemer såsom 

behandling af invaliderende sygdomme hos mennesker og dyr, og bæredygtighed af naturlige 

ressourcer, mv. Produkterne bygger på anvendelsen af levende materiale, hvilket fører en del etiske, 

moralske og politiske overvejelser med sig. Der investeres årligt mange ressourcer i forskning og 

udvikling inden for bioteknologi, og det er et afgørende kriterium for investering i bioteknologi, at der 

kan udtages patent på disse opfindelser, og at der er stærk retssikkerhed i patentbeskyttelsen.  

Patentering af bioteknologiske opfindelser er et vanskeligt område at regulere, og harmonisering er 

vanskeligt, når religion og politik spænder vidt landene imellem. I et forsøg på at harmonisere 

udstedelsen af patenter på bioteknologiske opfindelser udarbejdede EU derfor Biotekdirektivet, hvis 

formål er at afgrænse det patenterbare fra det ikke patenterbare for så vidt angår bioteknologiske 

opfindelser. Europæisk patentret er i høj grad præget af aftaler om internationale samarbejder, hvor 

såvel EU som ikke-EU lande forsøger at harmonisere deres patentretlige regler, gennem blandt andet en 

centraliseret patentmyndighed. Det viser sig, at trods flere forsøg, er der stadig lang vej, da uensartet 

praksis omkring samme opfindelsestype stadig forekommer, hvilket giver ringe retssikkerhed.  

Et område inden for bioteknologien, hvor senere domspraksis illustrerer uensartet fortolkning af 

retsreglerne, er stamcelleindustrien. Forskning i stamceller bidrager til udvikling af biomedicin og 

celleterapier. Menneskelige stamceller, særligt embryonale stamceller, besidder en enorm 

behandlingspotentiale inden for en række alvorlige sygdomme, grundet deres evne til at forblive 

uforandret under deling, samt at de potentielt kan udvikle sig til alle celletyper, som findes i 

menneskekroppen. Indtil for ikke ret mange år siden, kunne isolering af menneskelige embryonale 

stamceller fra embryonet ikke lade sig gøre uden at embryonet herved uopretteligt destrueres. Heri 

ligger der et paradoks, hvor der, på den ene side, er et særdeles vigtigt og velmenende formål i kraft af 

at forlænge livet eller forbedre livskvaliteten hos mennesker, hvis liv er plaget af alvorlig sygdom. På den 

anden side, er der mange der anser det for uetisk, at anvende menneskelige fostre eller dele heraf, især 

hvis fostrene går til grunde, uanset formålet.  
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For at løse det generelle problem angående praksisforskelle i patentretten, er der blevet indgået aftaler 

i EU om en patentreform, der indebærer en fælles patentdomstol samt muligheden for at ansøge 

enhedspatenter med retsvirkning i samtlige af de samarbejdende lande. Ved at anvende én domstol til 

at afgøre patentretlige sager, løser man på sin vis problemet omkring for mange kokke i køkkenet. Men 

yderligere harmonisering er ikke nødvendigvis optimal i henhold til at sikre investering i forskning og 

udvikling i biomedicin og bioteknologi generelt. I biotekindustrien er patentbeskyttelse særligt vigtigt i 

henhold til at sikre incitamentet til at investere i F&U, og der er mange faktorer forbundet hermed, som 

kan virke bremsende på innovation. Det er derfor interessant at se nærmere på, hvorvidt yderligere 

harmonisering af patentretten vil gavne den teknologiske udvikling i biotekindustrien, herunder 

stamcelleindustrien og biomedicin, med en velfærdsforøgende virkning i samfundet. 

 

1.2 Problemstilling og synsvinkel 
Patentrettens udformning kan have stor betydning for investering i F&U i bioteknologi, herunder i 

stamcelleforskning og biomedicin, hvilken kan få betydelige samfundsmæssige konsekvenser, hvis 

innovation bremses eller går i stå. Afhandlingen har derfor et samfundsmæssigt synsvinkel. De juridiske 

og økonomiske problemstillinger vil blive gennemgået nedenfor.  

 

1.2.1 Juridisk problemstilling 

Denne afhandling vil fokusere på den bioteknologiske opfindelsestype, hvorved humane embryonale 

stamceller1 (herefter hESC opfindelser) anvendes industrielt eller kommercielt, da det er på dette 

område, at EU Domstolen for første gang har besvaret præjudicielle spørgsmål2 omkring fortolkningen 

af Biotekdirektivets art. 6, stk. 2. Den tyske Bundesgerichtshof forelagde de præjudicielle spørgsmål i 

forbindelsen med en appelsag3 angående Oliver Brüstles tyske patent4 på en opfindelse, hvor 

anvendelsen af embryonale stamceller finder sted. EU Domstolen anvendte en restriktiv fortolkning af 

ordlyden i art. 6, stk. 2 i sin dom, hvilket vakte bekymring i biotekindustrien, hvor frygten var, at hESC 

opfindelser nu ikke ville kunne opnå den fornødne patentbeskyttelse i Europa. Den tyske 

                                                           
1 Se BILAG 1  
2 Sag C-34/10 
3 No. X ZR 58/07 
4 Et tysk patent tildeles af den tyske patentmyndighed, Deutsches Patent- und Markenamt, på baggrund af tysk ret, og 
har alene retsvirkning i Tyskland.  
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Bundesgerichtshof valgte imidlertid at fortolke EU Domstolens dom på en mere lempelig vis, som gav 

Oliver Brüstle mulighed for at opretholde sit patent delvist, dog med tilføjelsen af forbehold.  

Oliver Brüstle havde ligeledes et europæisk patent5 på sin opfindelse, og der blev gjort indsigelse mod 

dette i 2006. Men i stedet for at tage stilling til patenterbarheden af hES-celler, valgte 

oppositionsnævnet i sagen at tilbagekalde det europæiske patent på baggrund af ”added-matter”, jf. 

EPC art. 123, stk. 2, og henviser i stedet til den seneste afgørelse på området fra det udvidede 

appelkammer, sag G 2/06 angående WARF patentet6, som er seneste præjudikat på området for hESC 

opfindelser, for EPOs prakis omkring udstedelsen af patenter på hESC opfindelser, stemmer ikke overens 

med afgørelserne fra EU Domstolen og Bundesgerichtshofs i Brüstle sagen, hvilket er problematisk.  Man 

ventede derfor spændt på at se EPOs reaktion på Brüstle sagen, samt hvorvidt og i hvilken grad EPO ville 

følge EU Domstolens dom. Et yderligere spørgsmål angående EU Domstolens fortolkning af art. 6, stk. 2, 

litra c i Brüstle sagen er nu kommet fra Storbritanniens højesteret, UK High Court,  i forbindelse med en 

appelsag7 angående afslag fra patentmyndigheden i UK på 2 ansøgninger på engelske patenter8, hvor 

det viser sig, at der stadig ikke er klarhed omkring denne bestemmelse i EU. 

Det viser, at der for så vidt angår hESC opfindelser, ikke er hverken klare eller ens retningslinjer for 

udstedelsen af patenter. Det gør det vanskeligt for en virksomhed eller opfinder, der ønsker at udtage 

patent på sin hESC opfindelse, at kende sine muligheder, og det lægger op til spørgsmålet om, hvorvidt 

EPO kunne være tilbøjelig til at udstede patenter i strid med EU lovgivningen, for i så fald risikerer 

rettighedshaveren, at patentet ikke vil blive opretholdt hos de nationale domstole i tilfælde af 

krænkelses- eller annullationssager.  

 

1.2.2 Økonomisk problemstilling 

Forskellige fortolkninger af samme retsregler påvirker retssikkerheden i patenter, særligt de patenter, 

der udstedes centralt via EPO, hvis ikke EPO og de nationale myndigheder taler samme sprog. Det 

betyder i praksis for rettighedshaveren, at denne muligvis ikke opnår den fornødne beskyttelse af sin 

opfindelse, hvilket muligvis først opdages, når patentet bliver forsøgt håndhævet hos de nationale 

                                                           
5 Et europæisk patent er et bundt nationale patenter, som tildeles af EPO, på baggrund af EPC, og som får retsvirkning 
tilsvarende et nationalt patent i de designerede lande. 
6 Sag G-2/06 
7 ISCC v. CPG, UK High Court 
8 Et engelsk patent er tildelt hos den britiske patentmyndighed, UK Intellectual Property Office, på baggrund af britisk 
ret, og har alene retsvirkning i Storbritannien. 
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domstole, og resulterer i, at patentet ingen reel værdi har, trods den tid og de omkostninger, det har 

krævet at opnå det. Der er 2 mulige løsninger på dette problem. Den første er at harmonisere 

patentretten yderligere, således at de nationale domstole og patentmyndigheder udviskes, og alle 

europæiske patentanliggender centraliseres. Den anden løsning indebærer individualisering, således 

patenter alene kan opnås hos de individuelle landes patentmyndigheder, og håndhævelse foregår hos 

de pågældende landes domstole. En åbenlys fordel ved harmonisering er minimering af 

transaktionsomkostninger, men det betyder ikke nødvendigvis at denne løsning er samfundsmæssigt 

efficient.  

For at sikre bedre markedsvilkår for virksomheder, der bidrager til innovation og økonomisk vækst på 

flere end et geografisk marked, er samarbejder på det patentretlige område indgået i Europa og på 

verdensplan, for at forenkle ansøgningsprocessen. Der er for nyligt indgået yderligere et samarbejde i 

EU regi angående enhedspatenter, som får retsvirkning i hele EU, samt oprettelsen af en fælles 

europæisk patentdomstol, hvis formål er at sikre ensartet fortolkning og anvendelse af de fælles 

retsregler, som patenter udstedes på baggrund af i EU.9 Man forsøger således at harmonisere 

patentretten, hvilket kan være fordelagtigt for patentansøgere, men harmonisering er ikke uden sine 

offeromkostninger. Det europæisk marked i sin helhed er et stort marked, og EPO er blandt de 10 

patentkontorer i verden, der modtager flest ansøgninger årligt.10  

Selvom harmonisering af patentretten kan føre væsentlige fordele og besparelser med sig, er det ikke 

sikkert, at det vil gavne opfindere i alle industrier til at sikre tilstrækkelig investering i fremtidig 

innovation i disse industrier. Biotekindustrien i Europa har længe været genstand for debat i henhold til 

sædelighed og moral, også hvad angår patentering af bioteknologiske opfindelser, og det resulterede i, 

at der i mange år var betydelige forskelle på patenteringsmulighederne landene imellem. Man har 

forsøgt at harmonisere dette område gennem udarbejdelsen af Biotekdirektivet, men om det i 

virkeligheden gavner biotekindustrien, afhænger af en række faktorer. Det økonomiske problem tager 

udgangspunkt i stamcelleindustrien i Europa, og søger at belyse, hvorvidt denne industri er bedre tjent 

ved et harmoniseret patentsystem eller ej.  

                                                           
9 Aftale om en fælles patentdomstol (herefter UPC-aftalen), Europa-Parliamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 
1257/2012 (herefter Forordning om enhedspatenter), og Rådets Forordning (EU) Nr. 1260/2012 (herefter Forordning 
om oversættelsesordninger) 
10 WIPO Facts and Figures, 2013: s. 11 
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Stamcelleindustrien er et eksempel på et bioteknologisk område, hvor der investeres betydelige summer 

penge i forskning og udvikling. Udvikling af et nyt medicinsk produkt, fra idegenerering og F&U og indtil 

et færdigudviklet produkt er klar til markedsføring, koster gennemsnitligt omkring 760 millioner Euro i 

den europæiske stamcelleindstri.11 En gennemsnitlig tidsramme fra start til slut er noget vanskeligere at 

præcisere. I stamcelleindustrien er produkterne typisk medicin og terapeutisk behandling af en række 

alvorlige sygdomme, såsom kræft, Alzheimers, og sklerose. Der er stor risiko for, at konkurrenter 

kopierer disse produkter uden juridisk beskyttelse, da de gennem ”reverse engineering” har mulighed 

for at udlede fremgangsmåden, uden at skulle foretage de samme F&U omkostninger, som opfinderen. 

Det er også et område uden uendelige kommercialiseringsmuligheder, idet målgruppen begrænser sig 

til personer, der er ramt af de pågældende sygdomme, og hospitaler/behandlingssteder, som 

beskæftiger sig med behandling af disse sygdomme, modsat f.eks. elektronik, møbler, fødevarer, og 

andre almene forbrugervarer, som reelt set kan anvendes af alle. Det er derfor ofte altafgørende for en 

potentiel investor, at denne kan gøre gavn af de potentielle pionerfordele for at appropriere så meget 

afkast på investeringen som overhovedet muligt, inden konkurrenterne har mulighed for at kopiere 

produktet eller tilbyde tilsvarende produkter, hvilket hjælpes godt på vej af den juridiske beskyttelse, et 

patent indebærer. 12  

 

1.2.3 Integreret problemstilling 

Vanskelighederne omkring at sikre ensartet praksis på tværs af de europæiske lande grænser, herunder lige 

muligheder for patentering af opfindelser, har længe været genstand for debat, og har ført til, at aftaler 

omkring en fælles patentdomstol og såkaldte enhedspatenter, som får retsvirkning i de lande, der har indgået 

aftale herom, er nu indgået i EU regi. Aftalerne foreligger, som et supplement til den nuværende 

patentsystem, og det vil i fremtiden være muligt for patentansøgere at ansøge såvel nationale, europæiske 

og enhedspatenter. Ansøgninger om enhedspatenter håndteres af EPO og udstedes på baggrund af EPC, og 

vil få retsvirkning i de 25 EU lande, som har indgået aftalen om en fælles patentdomstol. Det rejser 

spørgsmålet om, hvorvidt det rent faktisk vil ensarte praksis, når muligheden for at søge nationalt stadig 

foreligger, og de nationale domstole stadig har kompetence til at afgøre patentanliggender for så vidt angår 

de nationale patenter. Det er ligeledes interessant, hvorvidt denne patentreform vil være 

velfærdsforøgende.  

                                                           
11 http://www.eurostemcell.org/factsheet/taking-stem-cell-therapies-patients-role-commercialisation  
12 Scherer, 2010: s. 22 

http://www.eurostemcell.org/factsheet/taking-stem-cell-therapies-patients-role-commercialisation
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1.3 Problemformulering 

1.3.1 Juridisk problemformulering 

Udsteder EPO europæiske patenter fsva. hESC-opfindelser, som ikke kan forventes opretholdt af de 

nationale domstole i DE hhv. UK? Hvori består i givet fald den væsentlige forskel mellem EPO's praksis 

og national praksis? 

1.3.2 Økonomisk problemformulering 

Vil en fuldstændig harmonisering af patentretten kontra individuelle regelsæt landene imellem for så 

vidt angår bioteknologiske/hESC opfindelser føre til Kaldor-Hicks efficiens?  

1.3.3 Integreret problemformulering 

Vil oprettelsen af Patentdomstolen og indførelsen af enhedspatentet i Europa mindske praksisforskelle, 

samt føre til Kaldor-Hicks efficiens set i forhold til fuldstændig harmonisering, jf. Kapitel 3? 

 

1.4 Afgrænsninger 

1.4.1 Juridisk  

I denne afhandling har jeg valgt national patentret- og praksis i UK og DE som mit udgangspunkt, og 

afgrænser mig således fra at se på forhold i de øvrige EU medlemslande. Ifølge OECD’s statistikker13,14 

er det Frankrig, efterfulgt af Tyskland, UK, der har det største antal virksomheder, der beskæftiger sig 

med bioteknologi eller F&U i bioteknologi i Europa. De største geografiske markeder i industrien for 

celleterapier i Europa er ligeledes UK, Tyskland og Frankrig, da det er i disse tre lande, koncentrationen 

af virksomheder, som beskæftiger sig med celleterapier, er størst.15 Mit valg om at fokusere på UK og 

DE, men ikke Frankrig, skyldes min interesse i de sager i hhv. UK og DE, hvor det har vist sig nødvendigt 

for højesteret at henvende sig til EU Domstolen angående fortolkningen af bl.a. begrebet ”menneskelig 

embryo”, i forbindelse med anvendelsen af Biotekdirektivets art. 6, stk. 2.   

Jeg ønsker at behandle de retskilder, der er direkte knyttet til patenterbarheden af bioteknologiske 

opfindelser, herunder human embryonale stamceller, og vil derfor tage udgangspunkt i art. 6 i 

Biotekdirektivet og Rule 28(c) sammenholdt med art. 53(a) i Den Europæiske Patentkonvention, som 

                                                           
13 OECD Factbook 2011  
14 OECD Key Biotechnology Indicators 
15 http://www.eurostemcell.org/commentanalysis/commercial-cell-therapies-europe-%E2%80%93-brief-introduction  

http://www.eurostemcell.org/commentanalysis/commercial-cell-therapies-europe-%E2%80%93-brief-introduction
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danner retsgrundlag for patentering af hESC opfindelser ved hhv. de nationale domstole og EPO. TRIPS-

aftalen er en væsentlig folkeretlig aftale i patentretligt regi, men jeg vil ikke foretage en nærmere 

gennemgang af bestemmelserne i TRIPS aftalen, som alene inddrages i det omfang, det måtte være 

relevant i henhold til de valgte sager.  

 

1.4.2 Økonomisk 

Resultatet af cost-benefit analysen konkluderes uden at værdiansætte de gevinster og omkostninger, 

der er forbundet med harmonisering af patentretten. Værdiansættelse og tilbagediskontering af disse 

værdier til nutidsværdier foretages ikke, da der ikke udelukkende er tale om målbare monetære værdier, 

og eventuelle antagelser af værdier vil ikke være retvisende. Der foretages derfor udelukkende en 

diskussion, som indebærer en afvejning af betydningen af de forskellige omkostninger og gevinster, for 

at kunne fastslå, hvorvidt harmonisering vil være velfærdsforøgende.  

Da den økonomiske analyse alene er teoretisk er der ikke foretaget indsamling af empirisk data, for at 

undersøge de i analysen fremsatte påstande. I stedet tages der alene udgangspunkt i kendt teori og 

tidligere foretagne analyser, herunder evt. empirisk data, der understøtter disse analyser.  

 

1.5 Struktur 
Denne afhandling vil strukturelt være opbygget efter følgende model:  
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I den juridiske analyse i kapitel 2 vil hver sag blive gennemgået hver for sig i kronologisk rækkefølge. For 

hver sag gennemgås sagens omstændigheder, efterfulgt af argumentationen for fortolkningstvivl 

angående retsgrundlaget, samt sagens udfald. Den præliminære afgørelse fra UK High Court samt 

Generaladvokatens forslag til afgørelse i Sag 364/13 i blive gennemgået.  

I Kapitel 3 vil den økonomiske analyse indledes med en introduktion til det teoretisk grundlag i analysen, 

efterfulgt af cost-benefit analysen. Cost-benefit analysen afsluttes med en diskussion og afvejning af 

omkostninger og gevinster ved harmonisering.  

Den integrerede analyse i kapitel 4 starter med en introduktion til patentreformen efterfulgt af en 

sammenligning med hhv. det nuværende patentsystem og den hypotetiske harmonisering fra Kapitel 3.  

Hver kapitel afsluttes med en sammenfatning af kapitlet som en delkonklusion, som til sidst 

sammenfattes i afhandlingens konklusion i kapitel 5.  

 

Kapitel 1- Problemstilling

Kapitel 2 - Juridisk Analyse

•Beskrivelse af sagens omstændigheder

•Redegørelse for fortolkningstvivl

•Sagens udfald/præliminær afgørelse

Kapitel 3 - Økonomisk Analyse

•Introduktion til teoretisk grundlag for cost-benefit analyse

•Cost-benefit analyse

•Sammendrag af omkostninger/gevinster

Kapitel 4 - Integreret Analyse

•Gennemgang af patentreformen

•Sammenligning med nuværende situtation

•Sammenligning med hypotetisk harmonisering fra Kapitel 3

Kapitel 5 - Konklusion
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1.6 Teori og metode 

1.6.1 Juridisk  

1.6.1.1 Metode 

Den primære fokus i den juridiske analyse vil være hvorvidt hhv. national og EPO domspraksis afspejler 

den tilsigtede harmonisering af patentretten, da praksis i høj grad illustrerer sammenspillet mellem 

national-, EU-, og folkeretten. Af den grund tages der udgangspunkt i retspraksis i denne fremstilling, for 

at belyse den juridiske problemstilling.  

Juridiske metode, eller retsdogmatisk fortolkning, tildeler ikke retskilderne en rangorden, men angiver 

derimod en rækkefølge for, hvordan retskilderne undersøges, for at sikre at enhver, der behandler en 

sag, vil finde frem til samme konklusion.16 Hos EPO er det EPC, der danner grundlag for udstedelsen af 

europæiske patenter, og domspraksis hos EPO omhandler alene fortolkning af bestemmelserne i EPC. 

EPO udvikler således sin egen praksis, hvor en afgørelse fra enten en Technical eller Enlarged Board of 

Appeal danner præcedens for fremtidige afgørelser. National og EU ret har ingen virkning på EPO praksis, 

men løbende dialog herimellem forekommer i forsøg på at harmonisere praksis, og EPO forsøger 

ligeledes at efterkomme afgørelser fra EU Domstolen i egen praksis, selvom der ikke foreligger en 

forpligtelse hertil. 

National ret har forskellige traditioner for så vidt angår retskildelæren og juridisk metode, og landene i 

Europa kan inddeles primært i common law lande og civil law lande. Common law traditionen, og bygger 

mere på præjudikater, modsat civil law, hvor udgangspunktet først og fremmest findes i lovgivningen. 17 

Common law traditionen stammer fra UK, hvor denne tradition stadig er herskende, hvorimod DE er et 

civil law land.18 Det betyder i praksis, at ved fastlæggelsen af et givent retstilstand, ser domstolene i UK 

først på retspraksis på det pågældende område, og dernæst lovgivningen, hvorimod en domstol i DE 

først ser på lovgivning, og dernæst praksis. 

Der anvendes ingen egentlig juridisk metode i denne analyse, da udgangspunktet er retspraksis, og der 

tages således ikke udgangspunkt i en retskildelære. For at finde frem til disse forskelle i praksis, vil der 

blive foretaget en komparativ analyse af domspraksis fra hhv. UK, DE og EPO, for at fastslå forskelle i 

retsstillingen for en virksomhed eller opfinder, der ønsker at tage patent på en hESC opfindelse hos hhv. 

                                                           
16 Nielsen & Tvarnø, 2011: s. 27 
17 Nielsen & Tvarnø, 2011: s. 59 
18 http://www.juriglobe.ca/eng/syst-onu/index-alpha.php  

http://www.juriglobe.ca/eng/syst-onu/index-alpha.php
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de nationale domstole og EPO, samt at vurdere, om der er grundlag for at konkludere en tilbøjelighed 

hos EPO til at udstede patenter på hESC opfindelser, som de nationale domstole ikke vil opretholde. 

Der vil blive taget udgangspunkt i følgende 3 sager: afgørelsen fra EPOs Enlarged Board of Appeal i sag 

G 2/06 (WARF-sagen), afgørelsen fra den tyske Bundesgerichtshof i sag No. Z XR 58/07, herunder EU 

Domstolens svar i Sag C-34/10 (Brüstle-sagen), og den endnu ikke afgjorte sag appelsag, som verserer 

hos UK High Court, angående afgørelsen i sag BL O/316/12 (ISCC v. CPG), herunder henvendelsen til EU 

Domstolen.19 Fælles for disse 3 sager er, at objektet for patentansøgningen vedrører humane 

embryonale stamceller, og at der i alle 3 sager er blevet rettet henvendelse til en højere instans for at få 

afklaret fortolkningstvivl omkring retsgrundlaget for patentering af den pågældende opfindelse. 

Ordlyden i og hensigten med de relevante bestemmelser i hhv. Biotekdirektivet og EPC er for så vidt ens, 

og derfor er det primært i praksis, evt. forskelle søges fundet. Patentlitteratur, såsom vejledning til 

gennemgang af patentansøgninger udstedt af de pågældende patentmyndigheder20, vil blive inddraget 

i det omfang, de bidrager til forståelsen af de pågældende bestemmelser. Litteraturen har ingen 

retskildeværdi, og behandles derfor ikke som retskilder.  

 

1.6.1.2 Teori  

EU retten har forrang for national ret, og medlemsstaterne er forpligtet til EU konform fortolkning, og 

ligeledes til at rette henvendelse til EU Domstolen ved fortolkningstvivl angående EU rettens kilder, 

herunder direktiver, jf. art. 267 TEUF21. Af den grund tænker man på EU som et stort fælles system, hvori 

medlemsstaterne er delsystemer, som i inkorporerer EU retten i de nationale retssystemer.22 

Det europæiske patentsystem er et godt eksempel på et retsområde, hvor samspillet mellem national-, 

EU- og folkeret er afgørende. Der findes som sådan ingen egentlig EU patentret, og patentsystemet er, i 

høj grad præget af internationale aftaler, herunder EPC og TRIPS. Patenter ansøges og udstedes af 

henholdsvis de nationale patentmyndigheder på baggrund af national patentlovgivning i det 

pågældende land, eller centralt via EPO, som har enekompetence til at udstede europæiske patenter på 

baggrund af EPC. Patenter er tilsigtet samme retsvirkning, uanset om de opnås hos de nationale 

patentkontorer, eller hos EPO. EPC er en folkeretlig aftale, som trådte i kraft i 1973, og er indgået af 38 

                                                           
19 Verserende sag C-364/13 
20 EPO, UKIPO og DPMA har hver især udstedt retningslinjer, (”guidelines”), som har en vejledende funktion som et 
fortolkningsbidrag til hhv. EPC og de nationale patentlove i UK og DE.  
21 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 
22 Nielsen og Tvarnø, 2011: s. 472f 
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europæiske lande, herunder de 28 EU medlemsstater. EPC er ikke en EU retsakt, og EU Domstolen har 

ingen kompetence angående fortolkningen af EPC.   

Bioteknologiske opfindelser anvender såkaldt biologisk materiale, og det har vist sig, at de mere 

generelle bestemmelser i EU medlemsstaternes nationale patentlovgivning ikke tog højde for de særlige 

overvejelser, der er knyttet til denne opfindelsestype. Af den grund og efter mange års forhandlinger 

trådte Biotekdirektivet i kraft i 1998, hvis formål er at afgrænse det patenterbare fra det ikke 

patenterbare i henhold til bioteknologiske opfindelser. I forbindelse med patentering af hESC 

opfindelser, er det særligt Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c23, der er interessant. Denne bestemmelse 

er implementeret i hhv. Rule 28 (c) (som sammenholdes med art. 53 (a)) EPC,24 § 3 (d) i Schedule 2 i UK 

Patents Act 1977, samt § 2 (1) (3) i den tyske Patentgesetz. Efter art. 6, stk. 2, litra c kan der ikke udtages 

patent på opfindelser hvor ”anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle 

formål” finder sted, idet dette anses for at være stridende mod sædelighed eller offentlig orden, jf. art. 

6, stk. 1, som gentager ordlyden af art. 53 (a) EPC. I praksis har det dog vist sig at være vanskeligt at slå 

fast hvad der menes med hhv. ”anvendelse”, ”menneskelige embryoner” og ”til industrielle eller 

kommercielle formål”. Dette betyder, at man i høj grad må følge udviklingen i praksis på området for 

hESC opfindelser.  

 

1.6.2 Økonomisk 

1.6.2.1 Metode 

I analysen er formålet at vurdere, hvorvidt det er samfundsmæssigt efficient at harmonisere 

patentretten i Europa. For at kunne afklare dette spørgsmål, tages der udgangspunkt i en sammenligning 

af 2 hypotetiske situationer: I den første er patentretten harmoniseret, med et sæt fælles retsregler 

gældende for alle patenter udstedt i Europa, som skal ansøges centralt, hvor der en fælles domstol, som 

afgør patentretlige tvister. I den anden har europæiske lande individuelle patentretlige regler, som alene 

finder anvendelse nationalt. De nationale domstole besidder enekompetence til at afgøre tvister i det 

pågældende land. I den anden situation er der ikke samarbejdsaftaler landene imellem, og man har 

således ingen central patentkontor, hvorved man kan ansøge patenter i flere lande. Disse to 

                                                           
23 Se BILAG 2 
24 Official Journal EPO, 2/1999 
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modsatrettede tilstande skal illustrere, hvordan patentretten kan se ud i yderste tilfælde, og hvilke 

offeromkostninger og gevinster der er forbundet med den ene situation frem for den anden.  

Analysen foretages ud fra en hypotetisk deduktiv metode, hvor man udleder, eller logisk deducerer, 

explanandum fra explanans.25 Man tager således udgangspunkt i explanans, som man bevæger sig væk 

fra, for at kunne finde et logisk svar på explanandum. I denne analyse er explanandum altså en forklaring 

på, hvordan harmonisering af patentretten i Europa påvirker incitamentet til at investere i innovation i 

stamcelle-/biotekindustrien, og om denne løsning således er samfundsmæssig efficient, sammenlignet 

med, hvis der ingen centraliseret ansøgnings- og håndhævelsesmuligheder er i Europa. Svaret herpå 

udledes ved hjælp af explanans, som i denne analyse bygger på mikroøkonomisk teori, innovationsteori, 

spilteori samt teori om det økonomiske rationale bag det moderne patentsystem (utilitarismen). Disse 

teorier anvendes med udgangspunkt i bioteknologi, og de særlige forhold der kan være ved forskning og 

udvikling på dette område set i forhold til andre industrier. Formålet er at udlede mulige konsekvenser 

af harmonisering af patentsystemet for så vidt angår patenter på hESC opfindelser/bioteknologiske 

opfindelser, og hvorvidt det i praksis vil kunne føre til Kaldor-Hicks efficiens set i forhold til den 

modsatrettede situation. 

Den hypotetisk deduktive metode kræver ikke verifikation af explanans, men tager udgangspunkt i at 

teorierne er implicit definerbare, fordi teorierne ikke testes direkte, men indirekte ved at afprøve de 

prædiktioner, som udledes heraf, ved hjælp af empirisk data. Jo flere empiriske test en prædiktion eller 

teori modstår, desto mere bekræftes den underliggende tankegang.26 I stedet for empirisk data og 

direkte observationer vil analysen dog alene søge at udlede prædiktioner på baggrund af kendt teori, for 

at belyse potentielle konsekvenser af harmonisering af patentreglerne i Europa. Disse prædiktioner vil 

teoretisk set være mulige at teste ved hjælp af empirisk data, men da dette ikke foretages i analysen vil 

konklusionen ikke kunne verificeres som værende sand eller falsk.  

  

1.6.2.2 Teori  

Den økonomiske analyse i denne afhandling søger at afklare, hvorvidt harmonisering af patentretten er 

samfundsmæssigt efficient, hvilket ikke er ensbetydende med, at alle parter vinder noget herved. 

                                                           
25 Kundsen, 1994: s. 59f: Explanandum er en betegnelse for det fænomen, man ønsker en forklaring på, hvorimod 
explanans er det, hvormed fænomenet forklares.  
26 Knudsen, 1994: s. 65 
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Samfundsmæssig efficiens tager udgangspunkt i det samlede velfærd, og ikke i de enkelte parters gevinst 

eller tab. En måde at måle samfundsmæssig efficiens er gennem en Kaldor-Hicks efficiensbetragtning, 

hvorefter en nytteallokering er efficient, når vinderne vinder mere end taberne taber, hvilket vil sige at 

den samlede velfærd øges. Den efficiente løsning kan i sidste ende stille nogle af parterne ringere end 

udgangspunktet, men så længe det samlede velfærd øges, er der tale om Kaldor-Hicks efficiens. Man 

taler derimod om Pareto optimalitet, når et udfald fører til, at ingen kan stilles bedre, uden at en anden 

stilles ringere, og en Pareto forbedring finder sted, når mindst en part kan stilles bedre, uden at en anden 

stilles ringere. Kaldor-Hicks efficiente løsninger kan teoretisk set føre til, en Pareto forbedring, såfremt 

vinderne vinder så meget, at de er i stand til at kompensere taberne. På denne måde bliver ingen stillet 

ringere, givet at kompensationen rent faktisk finder sted i praksis.27  

Modsat en deskriptiv eller prædiktiv analyse, hvor formålet er at beskrive hvordan tingenes tilstand er, 

eller forudse hvordan de bliver, er en analyse foretaget med udgangspunkt i Kaldor-Hicks efficiens 

derimod normativ, og søger at vurdere, hvordan situationen bør være. Kaldor-Hicks efficiens anvendes 

ofte i en retsøkonomisk sammenhæng for at vurdere, hvorvidt gældende ret er, som den bør være.28 I 

denne analyse skal det vurderes, hvorvidt en harmonisering afspejler den tilstand, som patentretten bør 

være i, ved at fastslå potentielle omkostninger og gevinster ved harmonisering med udgangspunkt i 

kendt teori. 

For at kunne fastslå de omkostninger og gevinster der er forbundet med harmonisering kontra 

individualisering af patentrettet, er det nødvendigt at forstå hvorfor patenter i det hele taget tildeles.  

Det moderne patentsystem, som vi kender det i dag er, ligesom det øvrige immaterielretlige system, 

bygget omkring et utilitaristisk tankegang, hvorefter en eneret tildeles juridiske personer for innovativt 

aktivitet, som giver størst samfundsmæssig nytte til lavest mulige omkostninger. Tanken bag det 

moderne immaterialretlige system er således, at markedet skal sikre rettighedshaveren en belønning 

for den indsats der tjener i samfundets interesse, idet innovation har stor betydning for økonomisk 

vækst. 29  

For at finde frem til den Kaldor-Hicks efficiente løsning vil der først blive dannet et teoretisk grundlag, 

som understøtter det utilitaristiske rationale bag det moderne patentretlige system. Dette grundlag 

tager sit afsæt i innovationsteori. For at forklare sammenhængen mellem innovation og 

                                                           
27 Hicks, 1939: s. 696-712; Kaldor, 1939:  s. 549-552; Posner, 1980: s. 487-507  
28 Chapman, 2005: s. 1-3 
29 Schovsbo & Rosenmeier, 2011: s. 31ff 
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ejendomsrettigheder, vil mikroøkonomisk teori om markedssvigt i vidensmarkeder, herunder positive 

eksternaliteter samt makroøkonomisk teori om vedvarende teknologisk udvikling, som en økonomisk 

vækstfaktor, blive gennemgået. Ligeledes inddrages teori om spil i henhold til ejendomsrettigheder, 

herunder bl. a. Coase teoremet og first-mover advantages (pionerfordele), samt om optimal 

patentbredde og -længde. Gennemgangen af disse teorier sker med biotekindustrien for øje, særligt 

biomedicin, hvor stamcelleforskning er et væsentligt bidrag. De særlige forhold omkring denne industri 

og de opfindelser, der tages patent på, belyses i henhold til de pågældende teorier. Til sidst indledes en 

diskussion om gevinster og omkostninger i en cost-benefit analyse, hvor harmonisering sammenlignes 

med individualisering af de patentretlige regler ud fra et velfærdsøkonomisk perspektiv.  

 

1.6.3 Integreret  

1.6.3.1 Metode 

Formålet med den integrerede analyse er at undersøge, hvorvidt den nye patentreform løser de 

problemstillinger, der belyses i såvel den juridiske som den økonomiske analyse. Der tages derfor 

udgangspunkt i de aftaler der indgår i patentreformen, hvoraf de væsentligste forhold sammenlignes med 

den nuværende patentret og den hypotetiske situation fra den økonomiske analyse, hvor patentretten er 

fuldstændig harmoniseret. Analysen indledes derfor med en gennemgang af de forhold, der vil gøre sig 

gældende efter reformen træder i kraft, og afsluttes med at reformen sammenholdes mod konklusionerne i 

de forudgående analyser.  

1.6.3.2 Teori 

I den integrerede del af afhandlingen er det teoretiske udgangspunkt at finde i den teori, der anvendes i hhv. 

den juridiske og den økonomiske analyse.  

 

1.7 Kildekritik 

Bioteknologi er et meget dynamisk område, hvor der er konstant teknologisk udvikling. Meget af den 

anvendte litteratur er dateret mange år tilbage, og er derfor ikke nødvendigvis helt opdateret omkring 

seneste udviklinger på dette område, hvilket der må tages forbehold for.  
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KAPITEL 2 – JURIDISK ANALYSE 

Den primære fokus i denne afhandling er manglende harmonisering af patentretten i Europa, som 

illustreres ved hjælp af praksis vedrørende patentering af bioteknologiske opfindelser i hhv. UK, DE og 

hos EPO, herunder opfindelser, hvor anvendelsen af humane embryonale stamceller (hESC) finder sted.  

 

2.1 Sag G 2/06 om WARF patentet 
Den væsentligste præjudikat fra EPO angående patenterbarheden af hESC opfindelser, er afgørelsen på 

sag G-2/06, WARF sagen. Denne afgørelse har fået stor betydning for patenterbarheden af hESC 

opfindelser hos EPO, hvilket understreges i art. 28 (c) EPC, i EPO Guidelines, Part G, Afsnit 5.3, og begge 

steder henvises der til denne sag.  

2.1.2 Sagens omstændigheder 

WARF er et privat ejet, non-profit technology transfer office, som beskæftiger sig med at identificere 

forskningsprojekters kommercialiseringspotentiale blandt forskning foretaget af University of 

Wisconson-Madison i USA. De opfindelser, der bliver til på baggrund af denne forskning, udtager WARF 

patenter på, og indgår licensaftaler med virksomheder, der investerer i produktion og markedsføring af 

opfindelserne.  

WARF ansøgte i 1996 gennem en international patentansøgning30 et Europæisk patent31 på en 

opfindelse af James A. Thomsen, og angik cellekulturer32, som består af pluripotente primat (heriblandt 

humane) embryonale stamceller. Opfindelsen er banebrydende, fordi isolering af humane embryonale 

stamceller og dyrkning heraf i cellekulturer ikke tidligere er lykkedes nogen at gennemføre i praksis.33   

For så vidt angår de cellekulturer, som består af menneskelige embryonale stamceller, indebærer 

metoden isolering af den indre cellemasse (embryoblasten) fra den ydre cellemasse (trophoblasten).34 

Det er denne metode, som er det omstridte i patentansøgningen, da det på ansøgningstidspunktet 

nødvendiggjorde ødelæggelsen af embryonet.35 Denne del af opfindelsen er ikke en del af 

                                                           
30 International Patent Application Publication “No. WO96/22362”. På baggrund af The Patent Cooperation Treaty kan 
patenter opnås i 144 lande verden over gennem én enkel ansøgning hos WIPO. 
31 European patent application No. 96 903 521.1: “Primate Embryonic Stem Cells” 
32 Cellekulturer er celler dyret i et kunstigt medium uden for organismen. 
33 G-2/06, s. 310 
34 No. WO96/22362, beskrivelsen af opfindelsen, s. 8, linje 7-19 
35 T 1374/04, s. 19, Preliminary Remarks, Elements acknowledged by the appellant, no. 20  
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patentkravene i den europæiske patentangsøgning, som alene vedrører cellekulturer (Krav 1), 

forskellige udformninger af de pågældende cellekulturer (Krav 2-8), opretholdelse af de i krav 1-8 

angivne cellekulturer så de giver anledning til at cellerne kan formere sig i en udifferentieret tilstand 

(Krav 9), samt en metode hvorved differentierede primat stamceller opnås (Krav 10).36 

Når cellerne er isoleret fra blastocysten placeres de i en cellekultur, hvor de deler sig i et kontrolleret 

miljø. Denne samling af udifferentierede celler kaldes for en stamcellelinje.37 Det betyder i praksis, at 

efter den initiale anvendelse af det menneskelige embryon, hvorfra de første stamceller i cellekulturen 

er isoleret, kan humane embryonale stamceller opnås gennem de stamcellelinier, som skabes på 

baggrund heraf, uden yderligere anvendelse af embryoner.  

Ansøgningen blev afvist af EPOs Examining Division i 2004 på baggrund af art. 97(1) EPC, idet opfindelsen 

fandtes at være i strid med offentlig orden og moral efter art. 53 (a) EPC idet der var tale om en 

anvendelse af menneskelige embryoner som grundmateriale i industrielt øjemed, jf. Rule 28 (c) EPC. 

Examining Division lagde hermed til grund, at ved vurderingen af, hvorvidt en opfindelse er omfattet af 

patenteringsforbuddet i Rule 28 (c) sammenholdt med art. 53 (a) EPC, skal der tages højde for, hvordan 

opfindelsen bliver til inden den kan udøves. Det er således ikke tilstrækkeligt at vurdere 

patenterbarheden alene ud fra de angivne patentkrav. 38 

WARF valgte at klage over afslaget, som blev behandlet af Technical Board of Appeal 3.3.0839. TBoA anså 

spørgsmålet om patenterbarheden af menneskelige embryonale stamceller for at være ”a highly critical 

matter which is passionately debated”40 og “an outstandingly important point of law”41. På trods af 

spørgsmålets klare relevans i en tid hvor interessen i forskning af menneskelige stamceller er stadig 

stigende, var det ikke tidligere blevet besvaret i EPO regi. TBoA vurderede at, “A decision on the matter 

by the Enlarged Board of Appeal will lay basic and reliable ground to the treatment of other cases 

concerning the patenting of human embryonic stem cells which are or will become pending before the 

present Board as well as before other Boards…”42. Af den grund, rettede TBoA henvendelse til Enlarged 

Board of Appeal43 på baggrund af art. 112 (a) EPC. 

                                                           
36 T 1374/04, s. 1, Summary of Facts and Submissions, nr. II, Se BILAG 2 
37 http://www.medicalnewstoday.com/info/stem_cell/  
38 T 1374/04, s. 2, Summary of Facts and Submissions, nr. III 
39 Technical Board of Appeal 3.3.08. Herefter TBoA. 
40 T 1374/04, s. 12, Reasons for the decision, nr. 4 
41 Ibid. 
42 T 1374/04: Reasons for the decision nr. 6 
43 Herefter EBoA. 

http://www.medicalnewstoday.com/info/stem_cell/
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Efter gennemgang af Examining Divisions begrundelse for afslaget, samt de argumenter, WARF lagde til 

grund for sin klagesag, valgte TBoA at begære en henvendelse fra EBoA til EU Domstolen en angående 

fortolkning af Biotekdirektivets bestemmelser, og ønskede ydermere 4 spørgsmål besvaret af EBoA.44 

 

2.1.2.1 Angående henvendelse til EU Domstolen  

EBoA tager først stilling til anmodningen om henvendelse til EU Domstolen. I den foreliggende sag, er 

det særligt Rule 28 (c) og art. 53 (a) EPC, der er relevante. Art. 53 (a) udgør en sædelighedsbestemmelse, 

hvor opfindelser, der strider mod sædelighed og offentlig orden udelukkes fra patentering. Rule 28 (c) 

er blandt de regler, som blev indført i ”Implementing Regulations” i EPC, for at implementere 

bestemmelserne i EU's Biotekdirektiv; nærmere præcist implementerer Rule 28 (c) Biotekdirektivets art. 

6, stk. 2, litra c.  

Et af argumenter, som WARF lægger til grund, for en henvendelse til EU Domstolen, er at der er tale om 

fortolkning af Biotekdirektivet, og dermed EU regulering, og at EBoA ”as a court or tribunal of a member 

state against whose decision there is no judicial remedy”, måtte være forpligtet til at henvende sig til EU 

Domstolen, jf. art. 234 i TEF45 (nu art. 267 TEUF), når fortolkningsspørgsmålet ikke er acte clair.  

EBoA fastslog, at der ikke er grundlag for en henvendelse til EU Domstolen, da EPO alene er underlagt 

bestemmelserne i EPC, og hverken EPC eller dens ””Implementing Regulations”” indeholder 

bestemmelser, hvor efter EPO skulle være forpligtet til eller have ret til at henvende sig til EU 

Domstolen,46 og selvom EPOs Boards of Appeal anerkendes, som havende status som domstole eller 

nævn, så er de ikke ”courts or tribunals of an EU member state but of an international organization 

whose contracting states are not all EU members” 47, og der findes derfor heller ingen retsgrundlag for 

en henvendelse fra EBoA til EU Domstolen i art. 234 TEF (nu art. 267 TEUF). 

Det er, som før nævnt, alene EPC, der danner retsgrundlag for beslutninger foretaget hos EPO, og på 

trods af, at Biotekdirektivets bestemmelser er implementeret i EPCs ”Implementing Regulations”, er der 

ikke tale om en fortolkning af Biotekdirektivets bestemmelser, men alene af EPC. Anvendelse af Rule 28 

(c) sker fordi, det er gældende ret efter EPC, og ikke fordi Biotekdirektivet finder direkte anvendelse.48  

                                                           
44 Se BILAG 4 
45 Traktaten om Oprettelse af det Europæiske Fællesskab 
46 G-2/06, s. 318 
47 Ibid. 
48 G-2/06, s. 319 
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EBoA slog derfor fast, at EU Domstolens jurisdiktion i en EPO anliggende ikke kan begrundes i en 

indirekte anvendelse af Biotekdirektivets bestemmelse. Det blev dog samtidig understreget, at 

Biotekdirektivet, og dermed lovgivers hensigt med bestemmelserne heri, skulle bidrage til fortolkningen 

af Chapter V Biotechnological Inventions i EPC, jf. Rule 26 (1) EPC, hvorefter ”Directive 98/44/EC of 6 July 

1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of 

interpretation”, og hertil er præamblen til Biotekdirektivet en vigtig del af fortolkningsbidraget.  

EBoA konstaterede derfor, at der ikke forelå en forpligtelse til at henvende sig til EU Domstolen, men 

accepterer, at lovgivers hensigt med art. 6, stk. 2, litra c i Biotekdirektivet skal bidrage til fortolkningen 

af bestemmelsen i Rule 28 (c) EPC, da det fremgår af travaux préparatoires49 til Chapter V 

Biotechnological Inventions i EPCs ”Implementing Regulations” at ”the aim was to align the EPC to the 

Directive…..Therefore, the Enlarged Board of Appeal turns to the interpretation of Article 6 (2) of the 

Directive, which corresponds to Rule 28…EPC.”50  

I forbindelse med nærværende problemstilling forekommer det relevant med en stillingtagen fra EU 

Domstolen, angående fortolkningen af Biotekdirektivets bestemmelser, selvom det er bestemmelserne 

i EPC, der danner retsgrundlag for EPOs beslutninger, for netop at sikre, at patenteringsmulighederne 

hos de nationale patentmyndigheder og EPO er ens og undgå, at EPO udsteder patenter, som ikke vil 

blive opretholdt hos de nationale domstole, eller omvendt, at afslår ansøgninger på opfindelser, som 

ville kunne opnå patent hos de nationale patentkontorer. Selvom Biotekdirektivet ikke er retsgrundlag 

for EPOs beslutninger, er det ikke desto mindre et væsentligt fortolkningsbidrag til bestemmelser 

angående bioteknologsike opfindelser i Chapter V i EPCs ”Implementing Regulations”.  

 

2.1.2.2 Angående spørgsmål 1 

Vedrørende det første spørgsmål, om hvorvidt Rule 28 (c) finder anvendelse på ansøgninger, som var 

indleverede inden reglen trådte i kraft, blev besvarelsen bekræftende. Den primære årsag hertil var, at 

”the introduction of this new chapter without any transitional provisions, can only be taken as meaning 

that this detailed guidance on what was patentable and unpatentable was to be applied as a whole to 

all then pending applications”51. Der var bred enighed herom, og WARF medgav at reglen “does not 

change the law, nor render immoral that which formerly was not, nor seek to define new classes of acts 

                                                           
49 Oversat: ’forarbejder’ 
50 G-2/06, s. 323 
51 G-2/06, s. 321 
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which are contrary to ordre public”52. I henhold til problemstillingen i denne afhandling, og med 

henvisning til det faktum, at der var overvejende enighed blandt de interesserede parter og appellanten 

om, at svaret hertil måtte være et ja, er det ikke nødvendigt at se nærmere på dette spørgsmål.  

 

2.1.2.3 Angående spørgsmål 2  

I WARFs patentangsøgning bliver det beskrevet, at den forudgående ødelæggelse af menneskelige 

embryoner er en nødvendighed for at isolere de embryonale stamceller, som de i patentkravene 

beskrevne cellekulturer består af. Som tidligere nævnt, er der på tidspunktet for indlevering af WARFs 

ansøgning ikke andre fremgangsmåder, der gør det muligt at isolere de pågældende stamceller, som 

cellekulturene består i, uden at embryonet ødelægges. Det er dog ikke denne fremgangsmåde, der søges 

patent på; denne fremgangsmåde findes i stedet i beskrivelsen af opfindelsen. 

Hvorvidt anvendelse, herunder den destruktion, af embryonet udgør en ”industriel eller kommerciel 

anvendelse af menneskelige embryoner”, selvom dette trin ikke er omfattet af patentkravene, bliver 

således et relevant og afgørende spørgsmål for at kunne vurdere, hvorvidt WARFs opfindelse er omfattet 

af forbuddet i Rule 28 (c). Det andet spørgsmål, som TBoA indleverede til EBoA, gik derfor i sin helhed 

ud på at få slået fast, hvorvidt bestemmelsen i Rule 28 (c) skulle fortolkes bredt eller smalt, og derved 

hvorvidt den pågældende opfindelse er omfattet af forbuddet. En smal fortolkning af bestemmelsen 

ville betyde at alene ”applications whose claims were directed to the use of human embryos”53 er 

omfattet af forbuddet, hvorimod en bred fortolkning vil udvide ”the exclusion to products whose 

isolation necessitated the direct and unavoidable use of human emryos”54. WARF, som appellant, var 

dog indforstået med, at selvom spørgsmålet ville blive besvaret med et nej, således at Rule 28 (c) 

fortolkes smalt, er det ikke ensbetydende med, at opfindelsen ikke kan være omfattet af forbuddet i Art. 

53 (a), hvilket gav anledning til det tredje spørgsmål fra TBoA (se nedenfor i afsnit 2.1.2.4).  

WARF påstod, at et afslag i al fald ikke må finde sted på baggrund af dele af opfindelsen, der ikke er 

omfattet af patentkravene, og at “The correct approach to Rule 28(c) (formerly 23d(c)) EPC is to identify 

the claimed monopoly and ask whether that monopoly embraces the "use of an embryo for an industrial 

or commercial purpose".”55 Ifølge WARF, ville lovgiver have udtrykt det klart, hvis tanken var, at 

                                                           
52 G-2/06, s. 311 
53 T 1374/04, s. 5, Interpretation of Rule 23 (c) EPC 
54 Ibid. 
55 G-2/06, s. 312 
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bestemmelserne i Biotekdirektet var tiltænkt at udelukke handlinger, der ligger forud for udnyttelsen af 

opfindelsen, men som ikke er omfattet af patentkravene.56 Da det ikke heller ikke udtrykkes eksplicit i 

Biotekdirektivet, at produkter hentet fra menneskelige embryoner skulle udelukkes fra patentering, må 

der derfor findes anvendelse af menneskelige embryoner, som ikke vil være omfattet af forbuddet, 

særligt opfindelser, hvis formål ikke er kommercielle eller industrielle, men derimod er rettet mod 

udvikling af terapier, som WARF angiver er tilfældet med den pågældende opfindelse.57 Et andet 

argument, som WARF fremlagde, var, at der ikke er en generel enighed blandt medlemslandene om, at 

anvendelse af menneskelige embryoner i forskningsøjemed er moralsk forkert, og at sådanne 

opfindelser derfor ikke bør udelukkes fra patentering. 58 

EBoA bemærker først, at WARF taler for en afgrænsning af begrebet ”menneskelige embryo”, således at 

patentering kan finde sted på opfindelser, som anvender embryoner, som er under 14 dage gamle, 

hvilket er det skæringspunkt, der anvendes på det medicinske område.59 Der findes ingen afgrænsning 

eller definition heraf i EPC regi, på trods af, at dette er tilfældet i national lovgivning i flere lande, 

eksempelvis i UK60 og DE61.  At der ikke foreligger en klar definition, tillægger såvel EPOs præsident som 

EBoA den betydning, at lovgiveren ikke ønskede at tildele begrebet nogen restriktiv afgrænsning, og at 

”that what is an embryo is a question of fact in the context of any particular patent application.”62 Det 

skal således vurderes, på baggrund af omstændighederne ved de enkelte ansøgninger, hvorvidt der er 

tale om et menneskelige embryon.  

Til spørgsmålet, om hvorvidt et forbud skal baseres på andet end patentkravene, angav WARF, at svaret 

måtte være nej. EBoA og EPOs præsident var enige på dette punkt, 63 og EBoA understregede at, der 

hverken i Rule 28 (c) EPC eller i Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, var henvist til selve patentkravene, 

men at der var tale om opfindelser, hvis udnyttelse er i strid med sædelighed og offentlig orden, hvilket 

betyder, at det er opfindelsen i dens helhed, og ikke alene de dele, der var gjort krav på, der skulle tages 

med i betragtningen. Hvis patenterbarheden af en opfindelse alene vurderes på baggrund af 

                                                           
56 G-2/06, s. 313  
57 G-2/06, s. 312 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Human Fertilization and Embryology Act 1990 Section 1 (1). 
61 Gesetz zum Schutz von Embryonen vom 13 Dezember 1990 § 8 
62 G-2/06, s. 325f 
63 G-2/06, s. 315 
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patentkravene, kan det i praksis føre til, at ansøgere vil forsøge at omgå eventuelle patentforbud, ved 

at udelade fra patentkravene de dele af opfindelsen, som er omfattet af forbud.64   

Det er faktum, at det på ansøgningstidspunktet ikke var muligt at høste stamceller fra menneskelige 

embryoner, uden at embryonet blev destrueret i processen. De cellekulturer, som er angivet i WARFs 

patentansøgning, giver anledning til stamcellelinjer, som kan anvendes til at høste yderligere 

embryonale stamceller, uden anvendelse af flere embryoner end den oprindelige, men for at skabes 

disse cellekulturer blev de første embryonale stamceller fra isoleret fra blastocysten – en proces hvorved 

blastocysten blev ødelagt. Som det udtrykkes i EBoAs afgørelse:  

 “Before human embryonic stem cell cultures can be used, they have to be made.” 65  

Hele den tekniske lære på det pågældende område er altså en uundgåelig del af vurderingen af en 

opfindelses patenterbarhed, uanset om dette indgår i patentkravene eller ej. De forberedende trin, som 

er nødvendige for at udøve og udnytte opfindelsen, er en del af den tekniske lære. Såfremt der indgår 

trin heri, som er i strid med sædelighed og offentlig orden, som ikke kan undgås for at kunne tilvejebringe 

opfindelsen, vil opfindelsen være omfattet af patenteringsforbuddet i Rule 28 (c) EPC.  

EBoA medgiver, at der efter Rule 28 (c) EPC findes acceptable anvendelser af menneskelige embryoner, 

men at det alene gælder opfindelser med diagnostiske eller terapeutiske formål, og som anvendes på 

embryonet til gavn herfor. 66 Dette fremgår også af 42. betragtning i præamblen til Biotekdirektivet, og 

understreges af det faktum, at en opfindelse til nytte for et embryon forudsætter at den ikke bliver 

ødelægt herved. 67 Det betyder, at det altså ikke er tilstrækkeligt at opfindelsen anvendes i 

forskningsøjemed, for ikke at være omfattet af forbuddet I Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, og 

dermed Rule 28 (c) EPC.  Der skal være tale om en opfindelse der er til gavn for eller anvendes til 

behandling af embryonet, og altså ikke ødelægger det.  

Det blev således slået fast af EBoA, at såfremt ødelæggelsen af et menneskeligt embryon er et 

uundgåeligt skridt i udøvelsen af den pågældende opfindelse på tidspunktet for ansøgningens 

indlevering, er opfindelsen omfattet af forbuddet i Rule 28 (c) EPC. EBoA fortolkede således 

                                                           
64 G-2/06, s. 326 
65 Ibid. 
66 G-2/06, s. 328 
67 G-2/06, s. 315 
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bestemmelsen Rule 28 (c) bredt, og herefter er opfindelsen i WARFs ansøgning udelukket fra 

patentering.68 

 

2.1.2.4 Angående spørgsmål 3 

Fordi det første og andet spørgsmål besvares med et ja, vælger EBoA ikke at besvare det tredje 

spørgsmål, udover at meddele, at Rule 28 (c) ”is within the scope of Article 53 (a)”69, hvilket betyder, at 

opfindelser, som er omfattet af Reglen, er tilsvarende omfattet af Artiklen. Dette vil sige, at opfindelser, 

som er omfattet af patenteringsforbuddet i Rule 28 (c), ligeledes er omfattet af forbuddet i Art. 53 (a) 

EPC.  

 

2.1.2.5 Angående spørgsmål 4 

En væsentlig problemstilling med hensyn til hESC opfindelser, er, det faktum at isoleringen af de 

embryonale stamceller kan kræve den forudgående ødelæggelse af embryonet. På det tidspunkt, hvor 

WARF ansøgte sit patent, kunne denne isolering udelukkende finde sted ved at ødelægge embryonet, 

men den teknologiske udvikling gennem de senere år har betydet at dette ikke længere er tilfældet.70 

Dertil kommer det sidste spørgsmål indleverede til EBoA, altså hvorvidt det spiller en rolle ved vurdering 

af patentansøgningen, at udvikling i den tekniske lære efter tidspunktet for indlevering af en 

patentansøgning gør det muligt at udøve opfindelsen, uden at ødelægge embryonet. Til dette spørgsmål 

svarede EBoA, at efterfølgende udvikling I den tekniske lære er irrelevant. 71 

 

2.1.3 Sammendrag af afgørelsen  

Det blev først vurderet, at der ikke var grundlag for en henvendelse til EU Domstolen angående 

fortolkning af Biotekdirektivet i hverken EPC eller dens ”Implementing Regulations”, selvom det 

godtgøres, at Biotekdirektivet, herunder lovgivers hensigt hermed, anvendes til fortolkning af 

bestemmelsen i Rule 28 (c) EPC, som implementerer direktivets art. 6, stk. 2, litra c.  

                                                           
68 G-2/06, s. 329 
69 G-2/06, s. 330 
70 EPO praksis baserer sig på det udgangspunkt, at det først blev muligt at udvinde menneskelige embryonale 
stamceller uden destruktion af embryoner i 2008. Se herom Chung Y. et al, 2008: s. 113-117 
71 G-2/06, s. 330f 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

28 
 

 

Det blev dernæst slået fast, at såfremt en opfindelse på ansøgningstidspunktet alene kan tilvejebringes 

ved metoder, som kræver den forudgående destruktion af menneskelige embryoner, er der tale om en 

anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål, jf. Rule 28 (c) EPC. Det 

er uden betydning, at der er tale om et forudgående trin, som ikke er omfattet af patentkravene. Det er 

ligeledes uden betydning at der er tale om en opfindelse, der anvendes til videre forskning, da det alene 

er opfindelser, som anvendes til Bestemmelsen er således blevet fortolket bredt. For at understrege 

vigtigheden i denne afgørelse, er denne besvarelse blevet føjet til EPO Guidelines72, for at sikre at denne 

praksis følges i behandlingen af fremtidige patentansøgninger hos EPO.  

Idet svaret på det første og andet spørgsmål er ja, valgte EBoA ikke at besvare det tredje spørgmsål om 

hvorvidt opfindelsen er omfattet af art. 53 (a) EPC. Rule 28 (c) EPC skal ses i sammenhæng med art. 53 

(a), således at opfindelser, som er omfattet af reglen, per se er omfattet af artiklen.  

Det fjerde spørgsmål besvares således, at det er uden relevans for patenterbarheden af opfindelsen, at 

teknologisk udvikling, der har fundet sted efter ansøgningstidspunktet, gør det muligt at udnytte 

opfindelsen uden at destruktion af embryoner finder sted. Det understeges ligeledes i EPO Guidelines, 

på baggrund heraf, at det skal undersøges, at det er den tekniske lære på ansøgningstidspunktet, der 

skal tages med i betragtningen.73 

EBoA opretholder derfor afslaget fra Examining Division af den pågældende opfindelse. Opfindelsen i 

WARFs patentansøgning udgør ikke en patenterbar opfindelse, idet den er omfattet af forbuddet i Rule 

28 (c) EPC, fordi det på ansøgningstidspunktet ikke var muligt at tilvejebringe opfindelsen, uden 

anvendelsen, herunder destruktionen, af menneskelige embryoner i processen, hvorved de pågældende 

cellekulturer produceres.  

Det skal dog nævnes, at praksis hos EPO efter WARF-sagens afgørelse har været, at hESC opfindelser, 

har været accepteret som patenterbare opfindelser, såfremt de embryonale stamceller på 

ansøgningstidspunktet kunne høstes fra eksisterende stamcellelinjer, hvilket også har været praksis hos 

nogle af de nationale patentkontorer.74 

 

                                                           
72 EPO Guidelines, Part G, Chapter II, afsnit 5.3 
73 Ibid. 
74 
http://www.dehns.com/site/information/dehns_articles/epo_shies_away_from_human_embryonic_stem_cells.html  
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2.2 Brüstle v. Greenpeace  
Brüstle sagen er blevet en vigtig afgørelse for så vidt angår patentering af hESC opfindelser. I forbindelse 

med sagens afgørelse, blev en prinicipiel afgørelse fra EU Domstolen til ved besvarelsen af præjudicielle 

spørgsmål indleverede af den tyske Bundesgerichtshof angående fortolkningen af Biotekdirektivets art. 

6, stk. 2, litra c. EU Domstolen havde ikke tidligere taget stilling til bestemmelsen i Biotekdirektivet, og 

afgørelsen har derfor stor betydning for patentering af opfindelser, hvor anvendelsen af menneskelige 

embryoner finder sted.  

 

2.2.1 Sagens omstændigheder 

Professor Olivier Brüstle er en tysk neuropatolog og en anerkendt ekspert i stamcelleforskning. I 1997 

ansøgte han et tysk patent, som han fik tildelt i 199975, på bl.a. 1) isolerede neurale precursorceller med 

neurale eller gliale egenskaber, 2) en metode hvorved disse neurale precursorceller produceres på 

grundlag af embryonale stamceller, samt 3) anvendelse af disse celler til behandling af neurale 

sygdomme.76 For at behandle disse sygdomme ved hjælp af celleterapi, skal den type celle, der anvendes 

i behandlingen være precursorceller (nerveceller), som høstes fra hjernevæv i det stadie i 

fosterudviklingen, hvor hjernen udvikles. De etiske overvejelser knyttet hertil gør, at der er et begrænset 

udbud af denne celletype, og Brüstles opfindelse løser bl.a. dette problem, ved at gøre det muligt at 

fremstille et næsten ubegrænset mængde af den pågældende type precursorceller, hvilket kan gøre 

celleterapeutiske behandlinger med denne celletype mere offentligt tilgængeligt.77  

En tysk Greenpeace afdeling anfægtede dette patent i en annullationssag for den tyske 

Bundespatentgericht78 i 200479, da opfindelsen mentes at udgøre en anvendelse af menneskelige 

embryoner i strid med sædelighed og moral efter § 2 (2) No. (3) i den tyske Patentgesetz80, og dermed 

Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c. Det skal tillige nævnes, at i Tyskland er kunstig befrugtning af æg 

forbudt efter § 1 (1) (2) og §§ 2 (1) og (2) i den tyske lov Gesetz zum Schutz von Embryonen81, medmindre 

man forsøger at skabe en graviditet hos den pågældende kvinde. Dermed er befrugtning af æg med 

henblik på høstning af embryonale stamceller ulovligt. Det er dog muligt og tilladt at forske i 

                                                           
75 Patent no. 197 56 864, tildelt på baggrund af patentansøgning no. DE 197 56 864 C 1 (se Bilag 4)  
76 Se BILAG 5 
77 Sag C-34/10, Præmis 15-18 
78 Den tyske patentdomstol 
79 No. 3 Ni 42/04, Bundespatentgericht, 5. Dezember 2006 
80 Herefter PatG 
81 Herefter ESchG  
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stamcelleterapier, såfremt dette sker i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske Gesetz zur 

Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher 

embryonaler Stammzellen vom 28 maj 200282, hvorefter forskning af embryonale stamceller må udføres 

såfremt stamceller, der anvendes, er importeret og er anskaffet i oprindelseslandet inden 1. maj 2007, 

samt at det er blevet videnskabeligt godtgjort, at forskningen foregår i diagnostisk, præventiv, eller 

terapeutisk øjemed til brug på mennesker, jf. hhv. lovens §§ 4 og 5. Brüstle gjorde gældende, at hans 

forskning foregik i overensstemmelse med StZG, samt at forskning, som er tilladt efter gældende tysk 

lovgivning, ikke kan betragtes som værende i strid med sædelighed efter patentlovgivningen.83 

Greenpeace vandt sin sag i 2006, hvorefter Brüstle ankede afgørelsen til Bundesgerichtshof84, hvor han 

søgte om fuld underkendelse af afgørelsen, eller, alternativt, en opretholdelse af patentet i en tilpasset 

udgave, hvor supplerende tekst ville blive føjet til patentkravene, som tager forbehold for, at der 

avendes stamceller fra stamcellelinjer, og at ingen af de anvendte precursorceller hentet fra 

menneskelige stamceller blev høstet ved en proces, hvor embryonet bliver destrueret. 85 

Brüstle lagde igen til grund, at opfindelsen ikke krævede anvendelse af menneskelige embryoner til 

industrielle eller kommercielle formål, idet den, i overensstemmelse med StZG, alene anvender 

embryonale stamceller, som var blevet importeret fra udlandet og isoleret fra embryonet på et tidspunkt 

tidligere end den i loven angivet skæringstidspunkt (se ovenfor), samt at der var tale om en opfindelse, 

hvis formål var anvendelse i videre forskning, hvilket ikke er et industrielt eller kommercielt formål.86 

Bundesgerichtshof vurderede, at en fortolkning fra EU Domstolen angående bestemmelsen i art. 6, stk. 

2, litra c i Biotekdirektivet var nødvendig for at sikre den korrekte anvendelse af den tilsvarende 

bestemmelse i den tyske Patentgesetz.  

 

2.2.2 EU Domstolens afgørelse i Sag C-34/10 

Bundesgerichtshof indleverede 3 spørgsmål til EU Domstolen i 2010, Sag C-34/10, med ønske om at få 

følgende afklaret: 1) hvad der skal forstås ved begrebet ”menneskelige embryoner”, 2) hvad indebærer 

                                                           
82 Herefter StZG. 
83 http://www.stemcells.nrw.de/en/latest-news-press/latest-news/details/article/urteil-in-der-streitsache-bruestle-vs-
greenpeace.html  
84 No. Xa ZR 58/07, Bundesgerichtshof, Verkundet am: 27. November 2012  
85 No. X ZR 58/07, præmis 6 
86 http://www.stemcells.nrw.de/en/latest-news-press/latest-news/details/article/urteil-in-der-streitsache-bruestle-vs-
greenpeace.html 
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”anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål”, herunder, hvorvidt 

videnskabelig forskning udgør et industrielt eller kommercielt formål, og 3) kan der udtages patent 

opfindelser, hvor anvendelsen af embryoner ikke er omfattet af patentkravene, men udgør en 

nødvendig del af de forberedende trin for at kunne udøve opfindelsen?87  

 

2.2.2.1 Angående spørgsmål 1 

EU Domstolen begynder besvarelsen af spørgsmålet om fortolkning af begrebet embryon med at gøre 

det klart, at spørgsmålet besvares alene med det formål at fastlægge omfanget af 

patenteringsforbuddet, og at ”Selv om direktivets ordlyd ikke giver en definition af menneskeligt 

embryon, henviser det heller ikke til national ret med hensyn til den betydning af disse ord, der skal 

lægges til grund. Det følger således heraf, at denne i forbindelse med direktivets anvendelse må anses 

for at betegne et selvstændigt begreb i EU-retten, som må fortolkes ensartet på Unionens område. ”88 

Det anerkendes således, at der er et behov for en fælles fortolkning af dette begreb, som lægges til 

grund ved anvendelsen af Biotekdirektivet, og hermed national patentlovgivning, men at Domstolens 

fortolkning i al fald ikke finder anvendelse på andre retsområder. I denne forbindelse skal det bemærkes, 

at det er alene begrebets juridiske fortolkning, der tages stilling til i den præjudicielle afgørelse89, og at 

ved fastlæggelsen af betydningen af begreber, som ikke er tillagt nogen EU-retlig definition, skal der 

anvendes ordlydsfortolkning, jf. fast EU praksis.90 

EU Domstolen fortolker begrebet ”menneskelig embryon” bredt91, således at et foster i alle 

udviklingsstadier fra befrugtningen er omfattet, med den begrundelse, at ægget netop fra dette 

tidspunkt begynder udviklingen til et menneske, og at det er lovgivers hensigt med Biotekdirektivet at 

sikre bl.a. at menneskets værdighed ikke krænkes. Det ville derfor ikke være hensigtsmæssig i henhold 

til anvendelsen af Biotekdirektivets bestemmelser, at afgrænse embryon til alene at omfatte fosteret, 

fra et senere tidspunkt i udviklingen, end hvor befrugtningen finder sted. Dette understøttes af 

Biotekdirektivets art. 5, stk. 1, hvorefter ”det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dens 

opståen og udvikling”, ikke er patenterbar, og EU Domstolen understreger, at ”I henhold til denne 

definition skal enhver menneskelig ægcelle fra tidspunktet for befrugtningen anses for et ”menneskelig 

                                                           
87 Se BILAG 6 
88 Sag C-34/10, Præmis 25 og 26 
89 Sag C-34/10, Præmis 30 
90 Sag C-34/10, præmis 31, hvor der henvises til Sag C-336/06, Sag C-549/07, Sag C-151/09. 
91 Sag C-34/10, Præmis 3  
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embryon” i henhold til direktivets art. 6, stk. 2, litra c), idet befrugtningen kan udløse en proces for 

udvikling af et menneske. ”92  

Begrebet skal ligeledes omfatte ”enhver ubefrugtet menneskelig ægcelle, hvori der er transplanteret en 

cellekerne fra en moden menneskecelle, og enhver ubefrugtet menneskelig ægcelle, der er stimuleret til 

deling og videreudvikling gennem partenogenese”93, idet begge tilfælde kan udløse en proces til 

udvikling af et menneske, selvom dette ikke fremkommer ved befrugtning, og derimod kræver 

udefrakommende stimulans af ægcellen. Hvorvidt pluripotente embryonale stamceller, som ikke kan 

udløse en proces til udvikling af et menneske, er omfattet af begrebet, svarede EU Domstolen, at det er 

en sag, der ”tilkommer den nationale retsinstans at afgøre”94 på baggrund af den videnskabelige 

udvikling. 

 

2.2.2.2 Angående spørgsmål 2 

Det andet spørgsmål, Bundesgerichtshof ønskede at få besvaret, var hvorvidt anvendelsen af 

menneskelige embryoner med henblik på videnskabelig forskning udgør en anvendelse til industrielle 

eller kommercielle formål. EU Domstolen understreger dog, at den foreliggende sag alene drejer sig om 

patentering, og at ”direktivet ikke har til formål at regulere anvendelsen af menneskelige embryoner i 

forbindelse med videnskabelig forskning. ”95  

Indehaveren af et patent tildeles retten til at hindre tredjemand i at lave, anvende, udbyde til salg, sælge 

eller importere opfindelsen med henblik på førnævnte handlinger, jf. TRIPS-aftalens art. 28, stk. 196. 

Disse handlinger foregår i ”industrielt og kommercielt øjemed”, og indebærer derfor grundlæggende 

”industriel og kommerciel udnyttelse”.97 EU Domstolen slår derfor fast, at:  

”Selv om formålet med videnskabelig forskning må adskilles fra industrielt og kommercielt 

øjemed, kan anvendelse af menneskelige embryoner med henblik på videnskabelig forskning, som er 

                                                           
92 Sag C-34/10, Præmis 35 
93 Sag C-34/10, Præmis 38 
94 Ibid. 
95 Sag C-34/10, Præmis 40  
96 Dette gælder for såvel nationale som europæiske patentansøgninger, jf. art. 64 EPC 
97 Sag C-34/10, Præmis 42 
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genstand for patentansøgningen, ikke adskilles fra selve patentet og de rettigheder, der er knyttet hertil. 

”98  

Der er per se altid et industriel og kommerciel formål knyttet til opfindelser, hvorpå der ansøges 

patentbeskyttelse, og derfor vil en anvendelse af menneskelige embryoner ved udøvelsen af sådan en 

opfindelse nødvendigvis foretaget i industrielt eller kommercielt øjemed, selvom der er tale om en 

opfindelse, der anvendes til forskningsformål. Det er alene anvendelser, som anført i Biotekdirektivets 

42. betragtning, ”som har et terapeutisk eller diagnostisk formål, og som anvendes på menneskelige 

embryoner og er nyttige for dem”99, der ikke er omfattet af forbuddet mod patentering i 

Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, hvilket også blev lagt til grund i WARF-sagen (se afsnit 2.1.2.3). Det 

konkluderes, at anvendelse med henblik på videnskabelig forskning er ”anvendelse af menneskelige 

embryoner til industrielle eller kommercielle formål”, og dermed omfattet af forbuddet i 

Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c. 

 

2.2.2.3 Angående spørgsmål 3 

Med tredje spørgsmål forsøger Bundesgerichtshof at få afklaret, hvorvidt opfindelser skal udelukkes fra 

patentering efter Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c på baggrund af tekniske viden, der ikke er 

omfattet af patentet. Spørgsmålet skyldes, at Brüstles patent alene vedrører embryonale stamceller 

hentet fra eksisterende stamcellelinjer, og opfindelsen omfatter således ikke direkte anvendelse af 

menneskelige embryoner. Indlæg indleveret til EU Domstolen i forbindelse med denne sag indikerer, at 

menneskelige embryonale stamceller udvindes ved en metode, der ødelægger embryonet.  

Som nævnt ovenfor udelukker Biotekdirektivet opfindelser fra patentering, der krænker det 

menneskelige legeme eller værdighed, og at det menneskelige legeme ligeledes omfatter menneskelige 

embryoner, fra tidspunktet for befrugtningen, idet disse er mennesker i de tidligste udviklingsstadier. 

Som beskrevet i afsnit 2.1.2 bliver stamcellelinjer bestående af embryonale stamceller til, ved at isolere 

de pluripotente stamceller fra blastocysten, og på tidspunktet for indlevering af Brüstles 

patentansøgning, kunne dette alene ske ved en proces, hvorved embryonet destrueres. Det betyder, at 

for at skabe stamcellelinjer, hvorfra menneskelige embryonale stamceller bliver høstet, ødelægges der 

et embryon. Der vil derfor ske en ødelæggelse af embryonet forud for tilvejebringelsen af de neurale 
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precursorceller, Brüstle har patent på, idet disse høstes fra stamcellelinjer.  Det er dog sidenhen blevet 

muligt, som også nævnt i forbindelse med WARF sagen, at isolere de embryonale stamceller fra 

blastocysten, uden at denne ødelægges. 

EU Domstolen finder, at for at beskytte menneskets værdighed i overensstemmelse med 

Biotekdirektivet, må patenter ikke tildeles opfindelser, ”når udførelsen af opfindelsen nødvendiggør 

destruktion af menneskelige embryoner”100. Tidspunktet, hvor denne destruktion af embryonet finder 

sted, samt at denne destruktion ikke er omfattet af patentansøgningen, er uden betydning og det er 

ligeledes uden betydning, hvorvidt destruktionen er omfattet af patentkravene. 101 

EU Domstolen fastslår således, at det er uden betydning, at destruktionen af et menneskelige embryon 

finder sted forud for udførelsen af opfindelsen. Hvis ikke de forudgående trin, der gør udførelsen af 

opfindelsen mulig, medtages i vurderingen af opfindelsens patenterbarhed, vil det føre til, at ”at den 

effektive virkning af den omhandlede bestemmelse ville berøves ved at tillade en patentansøger at 

unddrage sig anvendelse heraf ved hjælp af en behændig udfærdigelse af kravet”102, hvilket svarer til 

den begrundelse, EBoA gjorde gældende i WARF sagen, i forbindelse med et tilsvarende spørgsmål (se 

afsnit 2.1.2.3). 

 

2.2.2.4 Sammendrag af Sag C-34/10 

EU Domstolen slog fast i sin afgørelse at enhver befrugtet ægcelle, fra tidspunktet fra befrugtningen 

finder sted, skal betragtes som et menneskelige embryon, i Biotekdirektivets forstand, og dette gælder, 

såfremt embryonet er i stand til udløse en proces, hvorved menneskeudviklingen påbegyndes, selvom 

dette sker på baggrund af udefrakommende stimulans, såsom ved partenogenese. Det er dog overladt 

til de nationale domstole at afgøre, hvorvidt pluripotente embryonale stamceller ligeledes er omfattet 

af begrebet menneskelige embryon, fordi det på baggrund af den videnskabelige udvikling eventuelt 

bliver muligt at gøre disse celler i stand til at udløse udviklingen til et menneske 

Opfindelser, hvor anvendelsen (herunder destruktion) af menneskelige embryoner, finder sted, er 

udelukket fra patentering efter Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c. Det er alene opfindelser, som har 

et terapeutiske eller diagnostiske formål, som anvendes på menneskelige embryoner og som er nyttige 
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for dem, der er undtaget fra patenteringsforbuddet i Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, og således 

udgør anvendelsen af menneskelige embryoner med henblik på videnskabelig forskning altså en 

anvendelse til industrielle eller kommercielle formål i henhold til patentering.  

Det er uden betydning, ved hvilket stadium ødelæggelsen af det menneskelige embryon finder sted. 

Såfremt anvendelsen af menneskelige embryoner som grundmateriale finder sted, eller ødelæggelsen 

af menneskelige embryoner er en nødvendighed for at kunne udnytte opfindelsen, er denne udelukket 

fra patentering, og det er her ligeledes uden betydning, at anvendelsen eller destruktionen ikke fremgår 

af patentkravene eller beskrivelsen af den tekniske viden.  

 

2.2.3 Afgørelsen fra Bundesgerichtshof 

Som tidligere nævnt, anker Brüstle afgørelsen fra Patentgerichthof i sin helhed, men alternativt er der 

indgivet supplerende tekst til patentkravene, som søges implementeret i patentet, således at denne 

opretholdes i en tilpasset version. Greenpeace modsatte sig såvel en fuld underkendelse af afgørelsen 

fra Patentgerichthof, samt de af Brüstle foreslåede tilføjelser til patentkravene.  

Efter afgørelsen fra EU Domstolen angående de præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkning af 

Biotekdirektivets art 6 (2) (c), fandt Bundesgerichtshof frem til, at opfindelsen, som den fremgik af de 

oprindelige patentkrav, ikke udgjorde en patenterbar opfindelse, jf. PatG § 2 (2) No. 3, og at det derfor 

ikke var muligt at underkende afgørelsen fra Patentgerichthof fuldstændigt. Dette begrundes med, at 

forbuddet i Biotekdirektivet skulle fortolkes således, at patenter ikke må tildeles opfindelser, ”where the 

technical teaching constituting the subject-matter of the patent application requires the prior destruction 

of human embryos or their use as base material.”103 Baseret på det originale patent, vil en fagmand 

udlede, at de menneskelige embryonale stamceller, som anvendes i opfindelsen, er høstet ved hjælp af 

en metode, hvor den forudgående destruktion af embryoner er nødvendig, da andet ikke var muligt på 

tidspunktet for indleveringen af Brüstles patentansøgning.  

Senere teknologisk udvikling har gjort det muligt at udvinde embryonale stamceller uden at ødelægge 

embryonet, hvilket giver anledning til de foreslåede ændringer i ordlyden af patentkravene,104 hvor der 

tages klar forbehold for, at anvendelse af stamceller, som høstes ved en proces, hvorved embryonet 

ødelægges, ikke finder sted ved den pågældende opfindelse. At en opfindelse kan tilvejebringes eller 
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udnyttes på flere måder, hvoraf en af metoderne er i strid med sædelig eller moral, vil ikke nødvendigvis 

føre til den konklusion, at opfindelsen er udelukket fra patentering, men Bundesgerichtshof finder det 

dog nødvendigt at foretage en specifik afgrænsning herfra i patentkravene ”in those cases where a 

specific embodiment, exploitation of which would always constitute a violotation of ordre public or 

morality, is emphasized in the patent specification”105, for en undladelse heraf ville give et indtryk af, at 

retten ser igennem fingrene med den amoralske anvendelsesmulighed.106 Såfremt patentkravene ikke 

specifikt udelukker destruktion af menneskelige embryoner, vil opfindelsen ikke være patenterbar efter 

PatG § 2 (2) No. 3, på trods af, at alternative metoder, hvor embryonet består, forefindes.  

Det er således ikke muligt at opretholde Brüstles patent i den originale udgave, da den foreliggende ret 

ikke ønsker at efterlade det indtryk, at den tolererer ødelæggelse af embryoner.107 Af den grund giver 

Bundesgerichtshof Greenpeace medhold i, at Brüstles patent, i sin originale form, er omfattet af 

forbuddet i § 2 (2) No. 3 i PatG, men tilkendegiver, at patentet, med de af Brüstle foreslået ændringer, 

kan opretholdes. 108 Ved at indføre de foreslåede ændringer til ordlyden af patentkravene bliver det klart 

for en fagmand, at udnyttelsen af Brüstles opfindelsen på intet stadie nødvendiggør ødelæggelsen af 

menneskelige embryoner.109 

Det godtgøres ligeledes i tilfældet med Brüstles opfindelse, at de anvendte stamceller udvindes fra 

fostre, som ikke længere er i stand til at videreudvikle sig, samt at den videreudvikling af embryonet er 

standset inden stamcellerne høstes uden indflydelse fra udefrakommende faktorer.110 

Bundesgerichtshof vurderer på baggrund af afgørelsen fra EU Domstolen, at disse embryoner derfor ikke 

kan være omfattet begrebet embryon, sådan som den anvendes i Biotekdirektivet, da dette kræver at 

organismen er i stand til at udløse en proces til udvikling af et menneske, og det er bl.a. på denne måde 

muligt at beskæftige sig med menneskelige embryonale stamceller i Tyskland, uden at opfindelsen bliver 

omfattet af patenteringsforbuddet efter § 2 (2) No. 3 i PatG. 

Bundesgerichtshof tager slutteligt stilling til, hvorvidt pluriopotente stamceller skal være omfattet af 

begrebet ”menneskelig embryon”. Når blastocystfasen er indtrådt, er stamcellerne heri alene 

pluripotente, og kan fra dette stadie alene udvikle sig til dele af menneskekroppen, hvorfor 

                                                           
105 No. X ZR 58/07, præmis 16 
106 Ibid. 
107 No. X ZR 58/07, præmis 20 
108 No. X ZR 58/07, præmis 23 
109 Se BILAG 7 
110 No. X ZR 58/07, Præmis 33-34 
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Bundesgerichtshof slår fast, at disse stamceller ikke udgør menneskelige embryoner. Det er teoretisk set 

muligt, at påvirke disse celler til at udløse en proces til udvikling af et menneske, ved at kombinere de 

embryonale stamceller med andre celletyper, men dette er endnu ikke en praktisk virkelighed, og 

Bundesgerichtshof slår derfor fast at sådan en teoretisk mulighed ikke fører til, at en pluripotent 

stamcelle udgør et menneskelige embryon.111 Anvendelsen af pluripotente menneskelige embryonale 

stamceller, som er hentet fra embryonet i blastocyststadiet i forsterudvklingen, udelukker således ikke 

en opfindelse fra patentering, såfremt der ikke foreligger en ødelæggelse af det embryon, hvorfra 

stamcellerne er høstet.112 

 

2.2.4 Sammendrag af Brüstle sagen  

Bundesgerichtshof foretog en lempelig fortolkning af EU Domstolens dom, ved at konstatere at såfremt 

embryoner naturligt har mistet evnen til at videreudvikle sig fra blastocyst stadiet, vil de ikke være 

omfattet af begrebet ”menneskelig embryon” efter § 2 (2) No. 3 i PatG. Pluripotente embryonale 

stamceller er heller ikke omfattet af begrebet ”menneskelig embryon”, idet disse ikke er i stand til at 

udvikle sig til et menneske, men alene til dele af menneskekroppen.  

Bundesgerichthof slog ligeledes fast, at såfremt der findes flere metoder til at tilvejebringe og udnytte 

en opfindelse, hvoraf en af metoderne omfatter en handling, såsom destruktion af et menneskelig 

embryon, som er i strid med sædelighed og offentlig orden efter Biotekdirektivets, og således PatG, skal 

det i patentkravene gøres klart for en fagmand, at den pågældende handling ikke anvendes på noget 

tidspunkt, hverken forud for udnyttelsen anvendelsen, som et forberedende trin, eller ved udnyttelsen 

af den.  

På baggrund af EU Domstolens fortolkning af art. 6, stk, 2 litra c, fandt Bundesgerichtshof, at Brüstles 

patent i dens originale form, ikke kunne opretholdes, men at den, med tilføjelsen af de af Brüstle 

foreslået ændringer, således kunne opretholdes i en ændret udgave, idet der på den måde bliver taget 

forbehold for, at der ikke anvendes stamceller, som udvindes ved destruktion af menneskelige 

embryoner. 

 

                                                           
111 No. X ZR 58/07, Præmis 37-38 
112 No. X ZR 58/07, Præmis 37-38 
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2.2.5 Brüstles Europæiske patent 

I EPC regi var WARF afgørelsen det seneste præjudikat for så vidt angår patentering af opfindelser, hvor 

anvendelsen af menneskelige embryoner finder sted, men der var ikke på baggrund af denne dom 

udstedt klare retningslinjer angående patentering af hESC opfindelser i det hele taget, udover at fastslå, 

at patentering ikke er muligt såfremt embryoner ødelægges i processen, uanset om denne del af 

processen er omfattet af patentkravene eller ej. Den tyske Bundesgerichtshof, som en retsinstans i et 

EU medlemsland, er således forpligtet til EU konform fortolkning, hvorimod EPO, som en instans under 

EPC, ikke er bundet af EU ret. Med implementering af Biotekdirektivet i EPC, giver det dog mening, at 

EPO følger EU Domstolens afgørelser og EU medlemsstaternes praksis, for at sikre en ensartet 

anvendelse af disse retsregler.  

Brüstle havde, ud over sit tyske patent, et Europæiske patent113 på samme opfindelse, som han var 

blevet tildelt i februar 2006. Samme år blev dette patent opponeret af et amerikansk firma, ved navn 

Geron Corporation, med påstand om annullation.114 Denne sag er uafhængig af sagen for 

Bundesgerichtshof, og angår alene det europæiske patent.115 Brüstle havde indleveret samme forslag til 

ændring af ordlyden af patentkravene, som gjorde det muligt for ham delvist at opretholde sit tyske 

patent.  

Det er tilladt efter EPC at ændre i en patentansøgning eller i et patent, i sådanne tilfælde, hvor patentet 

ellers vil være omfattet af et forbud, jf. art. 123 (1) EPC, men ikke i sådan en grad, at genstanden for 

patentering udvides ud over det i den oprindelige ansøgning beskrevet objekt, jf. art. 123 (2) EPC. På 

dette grundlag, blev Brüstles Europæiske patent tilbagetrukket, idet det fandtes, at den reviderede 

udgave nu omfattede ”subject-matter not disclosed in the original patent application”116, hvilket 

skyldtes, at det på tidspunktet for ansøgningen ikke var muligt at udlede embryonale stamceller uden at 

ødelægge embryonet, og tilføjelsen af den supplerende tekst udvider således genstanden for 

patentering til også at omfatte metoder, som først var blevet tilgængelig efter ansøgningstidspunktet.117 

EPO tager således ikke stilling til, hvorvidt opfindelsen er patenterbar med de foreslåede ændringer i 

ordlyden i patentkravene, og baner dermed ikke vejen for fremtidige patentansøgere med hESC 

opfindelser, hvor embryonet ikke ødelægges ved eller forud for udøvelsen af den pågældende 

                                                           
113 Europæisk Patent EP_1040185_B1 
114 http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130411a.html  
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 AWAipReview, # 2 2013, s. 7 

http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130411a.html
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opfindelse. Brüstle har valgt at klage over denne afgørelse til TBoA118, men der går sandsynligvis flere år, 

førend der kommer en afgørelse herpå, og det er ikke udelukket, at der endnu en gang vil blive rettet 

henvendelse til EBoA angående fortolkningen af de relevante bestemmelser i EPC.  

En senere afgørelse fra EPO vedrørende en hESC opfindelse119, hvor de omhandlede stamceller var hentet 

fra eksisterende stamcelleliner, er for nylig blevet afgjort af en TBoA. Hidtil har det været praksis hos EPO at 

tildele patenter på hESC-opfindelser, såfremt cellerne var hentet fra eksisterende stamcellelinjer, og derfor 

ikke kræver yderligere destruktion af menneskelige embryoner (se afsnit 2.1.3). Patentansøgningen, som var 

blevet indleveret i 1997, var blevet afvist på det grundlag, at den forudgående destruktion af menneskelige 

embryoner fandt sted for at tilgængeliggøre de stamcelleliner, hvorfra de i opfindelsen anvendte stamceller 

var blevet høstet. Appellanten klagede over dette afslag fra Examining Division til TBoA, med den begrundelse 

at de anvendte stamceller var høstet fra stamcellelinjer, som var offentlige tilgængelige, og at opfindelsen 

derfor ikke krævede ødelæggelse af menneskelige embryoner. Det afgørende i denne sag blev, at TBoA 

vurderede, at appellanten, for det første, ikke havde godtgjort at de pågældende stamcellelinjer var 

offentlige tilgængelige, og for det andet, at det på tidspunktet for indlevering af patentansøgningen ikke var 

muligt at tilvejebringe sådanne stamcellelinjer, uden at ødelægge embryonet, hvilket bragte TBoA frem til 

den konklusion, at de novo destruktion af embryoner måtte nødvendigvis have fundet sted for at 

tilvejebringe de pågældende stamcellelinjer. TBoA fandt, at den omhandlede opfindelse måtte være 

omfattet af patenteringsforbuddet i art. 53 (a), jf. Rule 28 (c). Det bliver slået fast, at selvom en opfindelse 

ikke kræver de novo destruktion af menneskelige embryoner, fordi eksisterende stamcellelinjer anvendes, er 

det stadig afgørende, hvorvidt den eksisterende stamcellelinje blev til på baggrund af en metode, som 

nødvendigvis krævede ødelæggelse af embryoner. Såfremt det ikke godtgøres, at dette ikke var en tekniske 

mulighed på tidspunktet for ansøgningen, kan opfindelsen ikke patenteres. Dette er ligeledes i 

overensstemmelse med afgørelsen i WARF sagen, hvor det bliver slået fast, at det er irrelevant, at den 

videnskabelige udvikling efter ansøgningstidspunktet, har gjort det muligt at udøve opfindelsen, uden at 

foretage den skadelige handling, og EPO praksis tager udgangspunkt i, at dette først blev en teknisk mulighed 

i 2008.120 Afgørelsen følger dermed EU Domstolens afgørelse i Brüstle sagen, og viser for så vidt en villighed 

hos EPO til at følge EU praksis på dette område.121 

 

                                                           
118 Sag T 1808/13, endnu ikke afgjort.  
119 Sag T 2221/10 af 4. februar 2014 
120 Se herom Chung Y. et al, 2008: s. 113-117 
121http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/human_embryonic_stem_cell_patents.html#
page=1, http://www.kilburnstrode.com/resources/news/2014-2-14-stem-cell-latest-from-the-epo  

http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/human_embryonic_stem_cell_patents.html#page=1
http://www.dehns.com/site/information/industry_news_and_articles/human_embryonic_stem_cell_patents.html#page=1
http://www.kilburnstrode.com/resources/news/2014-2-14-stem-cell-latest-from-the-epo
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2.3 ISCC v. Comptroller General of Patents 
Som beskrevet ovenfor, slog EU Domstolen fast, at begrebet ”embryon” i Biotekdirektivet omfatter, 

blandt andet ”… enhver ubefrugtet menneskelige ægcelle, der er stimuleret til deling og videreudvikling 

gennem partenogenese”122, hvor det afgørende herfor er, at disse organismer kan ”udløse en proces for 

udvikling af et menneske som det embryon, der skabes ved befrugtningen af et menneske”123. UK High 

Court er dog fornylig blevet mødt med spørgsmål angående patentering af produkter hentet fra 

partenogenese124 aktiverede ægceller125, hvilket har givet anledning til yderligere et præjudicielt 

spørgsmål til EU Domstolen angående fortolkningen af Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, herunder 

særligt EU Domstolens fortolkning af begrebet ”menneskelige embryon”.  

 

2.3.1 Sagens omstændigheder 

International Stem Cell Corporation (ISCC) er en amerikansk baseret børsnoteret biotekvirksomhed, som 

specialiserer sig i stamcelleteknologi og -terapier.126 I 2006 indleverede en virksomhed ved navn LifeCell 

to ansøgninger på engelske patenter til UK Intellectual Property Office127 på hhv. ”Parthenogenic 

activation of oocytes for the production of human embryonic stem cells”128 (ansøgning A) og “Synthetic 

cornea from retinal stem cells”129 (ansøgning B). Ansøgning A vedrører en opfindelse, som indebærer 

metoder, hvorved et ubefrugtet menneskelige ægcelle aktiveres til deling gennem partenogenese indtil 

den får en blastocyst-lignende struktur130, hvorefter pluripotente stamceller udledes herfra og dyrkes i 

cellekulturer. Ansøgning B indebærer samme trin, og tilføjer yderligere en metode, hvorved man kan 

identificere hornhindestamceller hos de pågældende stamceller, og anvende disse til at udvikle en 

syntetisk hornhinde eller hornhindevæv131.132 I 2008 blev begge ansøgninger overdraget til ISCC, som 

således blev ansøger i det videre forløb.  

Undersøgeren fra UKIPO gjorde indsigelse mod begge patentansøgninger, da den umiddelbare vurdering 

var, at ingen af dem var patenterbare efter § 3 (d) i Schedule A2 til UK Patents Act 1977, hvori 

                                                           
122 Sag C-34/10, Præmis 38 
123 Sag C-34/10, Præmis 36 
124 Se BILAG 1 
125 Ægceller, som er blevet stimuleret til deling ved hjælp af partenogenese, kaldes herefter ’partenoter’. 
126 http://www.internationalstemcell.com/  
127 Herefter UKIPO 
128 GB Patent Application GB0621068.6, med prioritet fra 21. oktober 2005. Publiceret som GB 2431411 A. 
129 GB Patent Application GB0621069.4, med prioritet fra 24. juli 2006. Publiceret som GB 2440333 A.  
130 Se BILAG 1 om Embryoner og embryonale stamceller 
131 Se BILAG 8 for den præcise ordlyd af patentkravene 
132 BL O/316/12, No. 28 

http://www.internationalstemcell.com/
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Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c er implementeret. På baggrund af såvel EU Domstolens fortolkning 

af begrebet menneskelige embryon i Brüstle sagen, som den hidtil anvendte definition hidrørende fra 

UKs Human Fertilisation and Embryology Act133, vurderede undersøgeren at partenoter udgør 

menneskelige embryoner. Da ISCC og undersøgeren ikke kunne nå til enighed herom, kom sagen for en 

”Hearing Officer”, som handler på vegne af Comptroller General of Patents134, i en ex parte høring hos 

UKIPO.135 Det afgørende spørgsmål angående opfindelsernes patenterbarhed blev således “whether the 

claimed methods…….constitute uses of human embryos for industrial or commercial purposes, and thus 

are unpatentable under paragraph 3 (d) of Schedule  A2 to the Act.”136  

Undersøgeren lagde først og fremmest definitionerne af menneskelige embryon fra både EU Domstolen 

og HFE Act til grund for sin indsigelse mod patentering af ISCCs opfindelser.137 ISCC gjorde indsigelse 

mod anvendelse af sidstnævnte definition med den begrundelse, at EU Domstolen udtrykkeligt gjorde 

gældende, at det ikke er overladt medlemsstaterne frit at fortolke begrebet menneskelige embryon i 

patenteringsøjemed. EU Domstolen har fortolket art. 6, stk. 2, litra c og fastlægger en definition af 

menneskelige embryon i henhold hertil. Denne fortolkning er bindende på medlemsstaterne og skal 

således anvendes i forbindelse med vurdering af en opfindelses patenterbarhed.138 ”Hearing Officer” 

gav ISCC medhold i denne påstand, således at det i den foreliggende sag alene bliver EU Domstolens 

fortolkning af begrebet menneskelige embryon, der anvendes, dog skal det understreges, at partenoter 

eksplicit er omfattet heraf.139 

Hovedpåstanden fra ISCC i høringen blev, at EU Domstolen fejlagtigt har sidestillet partenoter med 

befrugtede æg. Partenoter er ikke i stand til at gennemføre udvikling til termin, hvilket vil sige fuldføre 

udviklingen til et menneske, og kan dermed ikke sidestilles med organismer, som kan udløse en proces 

til udviklingen af et menneske tilsvarende befrugtede menneskelige ægceller.140  

Med henvisning til en af de af ISCC indleverede artikler om emnet141, stiller ”Hearing Officer” 

spørgsmålet: 

                                                           
133 Herefter HFE Act 
134 Herefter CGP. CPG er den øverste leder af UKIPO. 
135 BL O/316/12, No. 1-3 
136 BL O/316/12 
137 BL O/316/12, No. 22 
138 BL O/316/12, No. 30 
139 BL O/316/12, No. 31-32 
140 BL O/316/12, No. 34, se ligeledes Bilag 1 
141 BL O/316/12, No. 36 
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”…is it possible that activated human oocytes which are “capable of commencing the 

process of development of a human being just as an embryo created by fertilisation of an ovum kan do 

so” could be produced, by methods falling within the scope of the claims of these applications?”142  

I artiklen dokumenteres levende mus, som er blevet skabt ved hjælp af partenogenese. Der var dog ikke 

udelukkende tale om partenogenese, men der var ligeledes udført en omfattende genmanipulation, for 

at skabe disse mus. ISCC henleder opmærksomhed tilbage til de pågældende artikler, som faktisk 

understøtter påstanden om, at ”a parthenogenetically-activated human oocyte cannot develop to term 

without further intervention or manipulation to overcome the maternal imprinting and absence of 

paternal imprinting.”143  Det er ikke udelukket, at det på baggrund af fremtidig udvikling i videnskaben 

vil blive muligt at foretage tilsvarende genmanipulation hos et menneskelige partenote, og hvilket førte 

til en redigering af patentkravene144 i begge ansøgninger, hvor det understreges, at der alene er tale om 

partenogenese aktiverede æg, som ikke kan skabe et menneske.145  

Fordi det fremgår klart af den tekniske lære, at partenoter, modsat befrugtede æg, ikke kan fuldføre 

udviklingen af et menneske, påstår ISCC at EU Domstolen fejlkonstaterede de faktiske omstændigheder 

omkring partenoter. ”Hearing Officer” må således tilsidesætte EU Domstolens afgræsning af begrebet 

embryon fsva. partenoter. I den forbindelse peges der på EU praksis146, hvorefter ”a national court may 

disregard findings of fact by the CJEU which are inconsistent with the findings of fact by the referring 

court.”147 EU Domstolen alene har til opgave at fortolke EU regulering, og ikke at fastslå faktiske 

omstændigheder.148 

”Hearing Officer” accepterer ISCCs påstand om, at partenoter ikke kan fuldføre udviklingen af et 

menneske, men påpeger, at det er nødvendigt at vurdere EU Domstolens konklusion i lyset af 

begrundelsen herfor.149 EU Domstolen har ikke fastslået faktiske omstændigheder, angående hvorvidt 

partenoter er i stand til at fuldføre udviklingen til et menneske, men har alene foretaget en fortolkning 

af begrebet menneskelige embryon, hvori partenoter bliver omfattet. Det bliver specifikt udtrykt i EU 

                                                           
142 BL O/316/12, No. 40 
143 BL O/316/12, No. 41 
144 BL O/316/12, nr. 42 
145 BL O/316/12, nr. 43-44 
146 Der henvises i BL O/316/12, No. 47-48 til EU retspraksis, herunder: Sag C-39/70, Sag C-253/83, og 
Generaladvokatens bemærkning i C-51/75.  
147 BL O/316/12, No. 49 
148 BL O/316/12, No. 47 
149 BL O/316/12, No. 61 
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Domstolens afgørelse i Brüstle sagen vedrørende denne fortolkning, at det afgørende for hvorvidt en 

ægcelle, som bliver stimuleret til deling gennem partenogenese, bliver omfattet af dette begreb, er at 

den bliver i stand til at ”udløse en proces for udviklingen af et menneske som det embryon, der skabes 

ved befrugtningen af en ægcelle”150. ”Hearing Officer” vurderer ikke, at det dermed er sagt, at denne 

udvikling skal kunne gennemføres til termin, tilsvarende et embryon, som er skabt ved befrugtning af et 

æg, og at spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen kan gennemføres, heller ikke bliver det afgørende for 

EU Domstolens fortolkning. Det er alene, hvorvidt en proces for udviklingen af et menneske udløses, der 

bliver den afgørende faktor.  

”Hearing Officer” medgiver, at det ikke er udelukket, at EU Domstolens beslutning angående partenoter 

muligvis skyldes, at den, på baggrund af den information, den havde til rådighed, fik indtryk af en større 

sammenlignelighed mellem partenoter og embryoner, som skabes ved befrugtning af ægceller, end 

hvad der rent faktisk er tilfældet151, men vurderer, på trods af dette, at der ikke er tale om en 

fejlkonstatering fra EU Domstolens side, men tværtimod en bred fortolkning af et begreb, på baggrund 

af lovgivers hensigt hermed.152  ”Hearing Officer” afgør derfor, at EU Domstolens definition af begrebet 

menneskelige embryon ikke kan tilsidesættes som en fejlkonstatering, og partenoter er tydeligt 

fremhævet som værende omfattet af dette begreb. Undersøgeren af ISCCs patentansøgninger gives 

derfor medhold i, at de af patentkravene i begge ansøgninger, som fremstiller metoder for udvinding af 

stamceller, samt produktion af syntetiske hornhinder og hornhindevæv, indebærer anvendelse af 

menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål, hvilket fører til udelukkelse fra 

patentering efter § 3 (d) i Schedule A2 til UK Patents Act 1977.153  

Slutteligt tager ”Hearing Officer” stilling til, hvorvidt de pågældende stamceller, som produceres i begge 

ISCCs ansøgninger, ligeledes er omfattet af patenteringsforbuddet i § 3 (d) i Schedule A2 til UK Patents 

Act 1977. Det følger af EU Domstolens afgørelse i Brüstle sagen, at dette enten kan skyldes, at de 

nationale domstole vurderer, at de pågældende celler bliver omfattet af begrebet menneskelige 

embryon, eller fordi isolering af disse stamceller nødvendiggør destruktion af et menneskelige embryon. 

Såfremt en opfindelse ”nødvendiggør forudgående destruktion af menneskelige embryoner”, er den 

omfattet af patenteringsforbuddet i Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c efter EU Domstolens afgørelse. 

                                                           
150 Sag C-34/10, Præmis 36 
151 BL O/316/12, No. 68 
152 BL O/316/12, No. 69 
153 BL O/316/12, No. 72 
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”Hearing Officer” tager for så vidt ikke yderligere stilling til, hvorvidt embryonale stamceller udgør et 

menneskelige embryon. Han tager primært stilling til, hvorvidt de pågældende partenoter bliver ødelagt 

i processen, hvor stamcellerne udtages, og tager her sit udgangspunkt i patentansgøgningen. Der er 

alene angivet metoder til fremstilling af de pågældende stamceller, hvor ”the inner cell mass is 

mechanically isolated from the blastocyst-like structure – this would appear to inevitably result in the 

destruction of the blastocyst-like structure,”154 hvilket vil sige, at partenoten destrueres undervejs. Fordi 

”Hearing Officer” har konkluderet, at de pågældende partenoter falder ind under begrebet 

menneskelige embryon, jf. Sag C-34/10, er der således tale om destruktion af et menneskelig embryon, 

hvilket betyder, at de stamceller, som er udvundet på dette grundlag, ikke er patenterbare. Dette 

resulterer i, at samtlige krav i begge ansøgninger anses for at være omfattet af patenteringsforbuddet i 

§ 3 (d) i Schedule A2 til UK Patents Act 1977, og begge ansøgninger i deres helhed får derfor afslag. 

 

2.3.2 Henvendelsen til EU Domstolen 

ISCC valgte at anke sagen til UK High Court155, med fastholdelse af påstanden om, at EU Domstolen 

fejlagtigt sidestillede partenoter med organismer, som er i stand til at fuldføre udvikling til et menneske.  

Under den høring, der nu ankes, havde ”Hearing Officer” fået videnskabelige artikler og 

ekspertudtalelser stillet til rådighed, som ISCC havde indleveret for at dokumentere sine påstande. 

Skriftlige bemærkninger kan indleveres til EU Domstolen i forbindelse med behandling af præjudicielle 

spørgsmål, hvori interesserede parter, såsom medlemslandene, EU Kommissionen, Rådet mv, kan 

indgive påstande og argumenter, som kan påvirke udfaldet af afgørelsen. I Brüstle sagen, havde, blandt 

andre, UK indleverede sådanne skriftlige bemærkninger, som angav, at ”The [parthenogenetic] process 

can result in a parthenogenetic human embryo, and therefore also falls within the broad definition.”156 

CGP fastholder derfor, at på baggrund af den information, der var til rådighed under høringen, er begge 

ISCCs opfindelser omfattet af forbuddet i § 3 (d) i Schedule A2 til UK Patents Act 1977, og at ”Hearing 

Officer” således har truffet den korrekte beslutning ved at afslå begge patentansøgninger.157  

Brüstle, Greenpeace, Portugal, Sverige og EU Kommissionen havde ligeledes indleverede bemærkninger 

under behandling af Bundesgerichthofs præjudicielle spørgsmål i forbindelse med Brüstle sagen. Disse 
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156 ISCC v. CGP, No. 4 
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bemærkninger har ISCC senere fået adgang til og indleverede til UK High Court. Det fremgår heri, at der 

ikke er klar enighed angående partenoters udviklingspotentiale, samt hvorvidt disse bør betragtes som 

menneskelige embryoner158. Derfor mener CGP ikke at emnet er acte clair, og at yderligere henvendelse 

angående EU Domstolens fortolkning af begrebet menneskelige embryon er nødvendig for at UK High 

Court kan træffe afgørelse i den foreliggende ankesag.159 ISCC mente, at emnet netop er acte clair, på 

baggrund af videnskaben, og kræver derfor ingen yderligere henvendelse til EU Domstolen.160  

UK High Court påbegynder sin gennemgang af den foreliggende sag ved først at se på de retlige rammer, 

herunder Biotekdirektivet. EU Domstolens fortolkning af art. 6, stk. 2, litra c i Brüstle sagen, særligt 

fortolkningen af begrebet menneskelige embryon, fremhæves som værende central i forbindelse med 

den foreliggende sag.161 

EU Domstolen fastslog i Brüstle sagen, at en organisme, som kan ”udløse en proces for udvikling af et 

menneske”, er omfattet af begrebet menneskelige embryon. ISCC mener, at EU Domstolen tydeligt har 

ment, at denne organisme skal være i stand til at udløse en proces, som i sidste ende fører til et 

menneske, og i og med, at det er påvist, at partenoter ikke er i stand hertil, er disse fejlagtigt blevet 

omfattet af begrebet menneskelige embryon i EU Domstolens afgørelse.162 

ISCC lægger til grund herfor, at det for det første hænger det ikke sammen med af ordlyden af proces 

for udvikling af et menneske, at dette skal omfatte organismer, som alene kan udløse en sådan proces, 

men som ikke kan gennemføre udviklingen og dermed i sidste ende resultere i et menneske.163 For det 

andet nævner EU Domstolen specifikt partenoter i sammenhæng med (1) befrugtede æg, og (2) 

ubefrugtede æg, hvori der transplanteres en cellekerne fra en moden menneskecelle. Både (1) og (2) 

kan udløse en proces til udvikling, som fører til et menneske, hvilket må betyde, at EU Domstolen var af 

den opfattelse, at partenoter var ligeledes i stand hertil.164 For det tredje lægges Bundesgerichtshofs 

fortolkning af EU Domstolens afgørelse i Brüstle sagen til grund, hvorefter det slås fast, at embryoner, 

som ikke længere er levedygtige, ikke betragtes som embryoner.165 Sidst, men ikke mindst, lægger ISCC 

til grund, at EU Domstolens afgørelse bør forstås således, at ”parthenotes are only excluded insofar as 

                                                           
158 ISCC v. CGP, No. 40 
159 ISCC v. CGP, No. 4 
160 ISCC v. CGP, No. 5 
161 ISCC v. CGP, No. 26-30. I No. 29 fremhæves Præmis 32-38 i Sag C-34/10.  
162 ISCC v. CGP, No. 31-32 
163 ISCC v. CGP, No. 34 
164 ISCC v. CGP, No. 35 
165 ISCC v. CGP, No. 36, hvor der henvises til Præmis 34 i No. X ZR 58/07. 
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they are capable of giving rise to totipotent cells.”166 Dette sidste argument hænger sammen med 

Generaladvokatens forslag til afgørelse af de præjudicielle spørgsmål i Brüstle sagen167, samt den 

manglende konsensus i de indleverede skriftlige bemærkninger angående partenoters 

udviklingspotentiale.168  

CGP tilkendegiver, at det centrale i den foreliggende sag, er at få klargjort præcist hvad EU Domstolen 

mener, når den fremhæver, at en organisme, som er ”i stand til at udløse en proces for udvikling af et 

menneske, som det embryon, der skabes ved befrugtningen af en ægcelle”169, udgør et menneskelige 

embryon.170  CGP mener ikke at det fremgår klart om den afgørende vægt bliver lagt på ”commencement 

of the process of fertilisation rather than its completion”171, og påpeger, at selvom han har samme 

opfattelse som ISCC, for så vidt angår den manglende konsensus blandt de skriftlige bemærkninger til 

EU Domstolen i Brüstle sagen, er der flere steder fremhævet ligheder mellem partenoter og befrugtede 

æg, særligt i de indledende udviklingsfaser, hvilket kunne understøtte, at det afgørende vægt bliver lagt 

på påbegyndelsen af udviklingen til et menneske og ikke fuldførelse af den.172 Det er ligeledes af 

betydning, at EU Domstolen konkluderede, på baggrund af en formålsfortolkning af Biotekdirektivet, at 

begrebet menneskelige embryon skulle forstås bredt.173 Til sidst pointerer CGP, at på trods af 

Generaladvokatens tydelige fremhævelse af betydningen af totipotente celler, og betingelsen af 

tilstedeværelsen af sådanne celler fsva. partenoters udelukkelse fra patentering, så valgte EU Domstolen 

ikke at tillægge dette vægt og knytter i al fald ingen betingelser til, hvorvidt partenoter udgør et 

menneskelige embryon i dens endelige afgørelse.174    

Dommeren fra UK High Court er enig med CGP i, at det ikke er klart, hvad EU Domstolen ville sige med 

”capable of commencing the process of development of a human being”, og derfor er en ny henvendelse 

til EU Domstolen nødvendig.175 På baggrund af de fakta, ”Hearing Officer” konstaterede i den ankede 

høring, vurderes det at være en faktisk omstændighed omkring partenoter, at på trods af nogle ligheder 

i de helt tidlige udviklingsstadier, så er ”parthenotes and fertilised ova are not identical at any stage”, og 

                                                           
166 ISCC v. CGP, No. 37 
167 Generaladvokatens forslag til afgørelse i Sag C-34/10, No. 91 
168 ISCC v. CGP, No. 37-38 
169 Sag C-34/10, Præmis 36 
170 ISCC v. CGP, No. 43 
171 ISCC v. CGP, No. 47 
172 Ibid. 
173 ISCC v. CGP, No. 44 
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der forekommer ingen totipotente celler hos det partenogenese aktiverede æg, grundet genomisk 

prægning, og den kan derfor ikke udvikle sig til et menneske.176 Det giver anledning til tvivl omkring 

hvorvidt EU Domstolen har haft til hensigt at udelukke partenoter fra patentering, som nu er skabt på 

baggrund af menneskelige ægceller, men som dog ikke er levedygtige, eller om det er en betingelse for 

at være omfattet af patenteringsforbuddet, at udviklingen i sidste ende skal kunne medføre et 

menneske. På baggrund af dette, indleverede UK High Court anmodning om præjudiciel afgørelse fra EU 

Domstolen angående følgende spørgsmål:  

 ”Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated 

by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only plutipotent cells and are 

incapable of development into human beings, included in the term “human embryos” in Article 6 (2) (c) 

of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?”177   

2.3.3 Præliminær afgørelse fra UK High Court 

Der er endnu ikke kommet en afgørelse fra EU Domstolen med svar på det præjudicielle spørgsmål, som 

UK High Court har fundet det nødvendigt, at stille. ISCC må derfor vente med en endelig afgørelse i 

ankesagen mod CGP. Men UK High Court har dog taget stilling til, hvorledes spørgsmålet bør besvares. 

UK High Court udtrykker den holdning, at såfremt udviklingen kan føre til et menneske, skal processen 

udelukkes fra patenter, og at der skal skelnes mellem totipotente og pluripotente stamceller, hvor 

førstnævnte klart skal udelukkes fra patentering, da disse kan udvikle sig til mennesker.178 Med øje for 

Biotekdirektivets formål med at sikre investering i innovation inden for bioteknologi gennem tildeling af 

patenter samtidig med at sikre at menneskets værdighed ikke krænkes ved at udelukke bestemte 

opfindelsestyper fra patentering, vurderer UK High Court at pluripotente stamceller bør være 

patenterbare, og at partenoter, som alene er pluripotent (heller ikke det aktiverede æg er totipotent), 

af samme årsag, må ligeledes være patenterbare.179 

Grundet det enorme behandlingspotentiale hos de pluripotente stamceller, samt at disse alene kan 

udvikle sig til dele af menneskekroppen, og aldrig til et menneske, har UK High Court den holdning, at 

balancegangen mellem Biotekdirektivets formål overholdes ved at udelukke ”processes of development 

which are capable of leading to a human being”, men det at udelukke ”processes which are incapable of 
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leading to a human being, does not, in my view, strike a balance at all.” 180 Pluripotente stamceller vil 

alene være omfattet af begrebet menneskelige embryon og dermed være udelukket fra patentering i 

det omfang, de nationale domstole vurderer, at disse, på baggrund af den videnskabelige udvikling, kan 

udløse en proces til udvikling af et menneske, jf. EU Domstolens afgørelse i Brüstle sagen. Givet de 

faktiske omstændigheder omkring partenoter, nemlig at de ikke er i stand til at udvikle sig til termin og 

dermed frembringe et menneske, virker det kuriøst, at disse skal blive betragtet som menneskelige 

embryoner i Biotekdirektivets forstand, når pluripotente stamceller, som ligeledes har begrænset 

udviklingspotentiale, ikke nødvendigvis vil være det. UK High Court sidestiller udelukkelsen af partenoter 

fra patentering med ”a total exclusion from patent protection of the fruits of stem cell research, to the 

detriment of European industry and public health.”181 Den afventede præjudicielle afgørelse fra EU 

Domstolen kan således have en afgørende virkning inden for dette bioteknologiske område, særligt hvis 

det vurderes, at det alene er udløsningen af processen til udviklingen af et menneske, der er afgørende, 

og dermed ligegyldigt om organismen er levedygtig. Uanset hvad vil det stadig være muligt at forske og 

udvikle på området, men manglende patenteringsmuligheder kan føre til betydelige begrænsninger i 

investering i udvikling af alternative metoder til frembringelsen af menneskelige embryonale stamceller, 

hvis alle organismer, der kan producere sådanne celler, i sidste ende vil være betragtet som 

menneskelige embryoner.  

 

2.3.4 Forslag til afgørelse fra Generaladvokaten  

På nuværende tidspunkt er der ikke en afgørelse fra EU Domstolen, men der er kommet et forslag til afgørelse 

fra Generaladvokat P. Cruz Villalón. Efter gennemgang af retsforskrifterne og en analyse af EU Domstolens 

afgørelse i Brüstle sagen, finder Generaladvokaten frem til at det præjudicielle spørgsmål bør besvares 

således at partenoter ikke skal være omfattet af begrebet menneskelige embryon i henhold til 

Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, ”så længe de ikke vil kunne udvikle sig til et menneske og ikke er blevet 

genetisk manipuleret for at opnå en sådan evne.”182 

Generaladvokaten vurderer, på baggrund af de videnskabelige fakta fremlagt af parterne i ISCC v. Comptroller 

General of Patents, at det ikke er muligt for en partenote at færdiggøre udviklingen til et menneske, 183 og at 

”Som jeg forstår Domstolens argument, er det afgørende kriterium, der skal lægges til grund for afgørelsen 
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af, hvorvidt en ubefrugtet ægcelle er et menneskeligt embryon, derfor, om den ubefrugtede ægcelle har en 

iboende evne til at udvikle sig til et menneske, dvs. om det virkelig udgør en funktionel ækvivalent til en 

befrugtet ægcelle.”184 Generaladvokaten vurderer ligeledes, at EU Domstolen i Brüstle sagen havde fejlagtigt 

fastslået at dette var tilfældet.185  

Generaladvokatens forslag er positiv set i lyset af den preliminære afgørelse fra UK High Court, og hvis EU 

Domstolen følger denne afgørelse, kan det betyde, at der banes en vej for fremtidig stamcelleforskning, ved 

at give forskere mulighed for at anvende partenoter, eller udvikle tilsvarende alternativer til befrugtede 

menneskelige æg, hvorfra hES-celler kan høstes. Men tiden vil vise, om EU Domstolen finder frem til samme 

vurdering som Generaladvokaten, hvilket viste sig ikke at være tilfældet i Brüstle sagen, hvor 

Generaladvokaten i sit forslag til afgørelse anførte at partenoter alene skal være omfattet af begrebet 

menneskelige embryon, hvis der herved ”er opnået totipotente celler, dvs. celler, som kan udvikle sig til et 

menneske.”186 

 

2.4 Sammenfatning af forskelle i praksis 

Der er store ligheder mellem WARF-, Brüstle- og ISCC-sagerne. Først og fremmest illustrerer alle 3 sager 

vanskelighederne i at fortolke og anvende bestemmelsen i art. 6, stk. 2, litra c i Biotekdirektivet. 

Vanskelighederne skyldes primært, at der ikke tidligere har været foretaget klar og entydig afgrænsning 

af de anvendte begreber, hvilket giver anledning til fortolkningstvivl. På så dynamisk et teknologisk 

område som bioteknologi, kan det være problematisk at fastslå fortolkning af begreber, som får en 

permanent karakter, når videnskaben er i konstant forandring.  

EU Domstolens fortolkning af Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c i Brüstle sagen er bindende ret i EU 

medlemslandene, hvilket på nuværende tidspunkt betyder, at de nationale patentkontorer ikke længere 

må udstede patenter på opfindelser, som kræver forudgående destruktion af menneskelige embryoner, 

hvilket omfatter befrugtede æg, ubefrugtede æg hvori modne cellekerner er implanteret, og partenoter. 

EU Domstolens afgørelse betyder, ligeledes i praksis, at eksisterende patenter på sådanne opfindelser, 

nu anses for at være omfattet af patenteringsforbuddet i Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, og vil ikke 

blive opretholdt af domstolene i EU medlemslandene, herunder UK og DE. Den primære vægt i EU 

Domstolens afgørelse blev lagt på organismens evne til at udvikle sig til et menneske, og det lader til, at 
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EU Domstolen traf en afgørelse i Brüstle sagen angående partenoter, fordi den var af den opfattelse, at 

disse var funktionelle ækvivalenter til befrugtede æg. Tiden vil vise, med EU Domstolens svar på det 

præjudicielle spørgsmål i ISCC-sagen, om partenoter fortsat vil være omfattet af begrebet menneskelige 

embryon, da det er videnskabelig godtgjort, at disse ikke i sig selv besidder evnen til at færdigudvikle sig 

til et menneske. 

Bundesgerichthof traf en afgørelse i Brüstle sagen, som peger i retningen af en tilsvarende fortolkning 

af begrebet menneskelige embryon. Brüstle godtgjorde, at de anvendte embryonale stamceller havde 

oprindelse i stamcellelinjer, hvor cellerne var høstet fra embryoner, som ikke længere var i stand til 

videreudvikling, og som på naturlig vis havde mistet evnen hertil, inden stamcellerne blev isoleret herfra. 

Det blev understreget, at ”the harvesting of cells from such embryos cannot be considered to be use of 

embryos.”187 Dette viser, at holdningen hos både UK High Court og Bundesgerichtshof er, at EU 

Domstolens afgørelse skal fortolkes således, at det er alene anvendelse af organismer, som er i stand til 

at fuldføre udvikling til et menneske, som udelukkes fra patentering.  Det er derimod ikke klart, hvordan 

EPO definerer begrebet menneskelige embryon, idet der alene henvises til WARF sagen i forbindelse 

med hESC opfindelser, hvor det alene bliver konstateret, at begrebet embryon skal fortolkes bredt, og 

at ”that what is an embryo is a question of fact in any particular patent application.”188 Dette forstås 

således, at det tilkommer undersøgeren på baggrund af de faktiske omstændigheder ved en 

patentansøgning, at vurdere, om der er tale om et menneskeligt embryon i henhold til Rule 28 (c). 

Spørgsmålet her er så, hvorvidt EPO anvender samme begrebsdefinition som EU Domstolen. 

EU Domstolen, Bundesgerichtshof, UK High Court og EPO er dog enige om, at destruktion af 

menneskelige embryoner udgør en ”anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller 

kommercielle formål”, Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c. Det er uden betydning, at denne destruktion 

ikke er omfattet af patentkravene, da det modsatte i praksis vil føre til, at opfindere og virksomheder 

omgås patenteringsforbud ved blot at undlade at medtage den skadelige handling i kravene, hvilket 

understreges hos såvel EPO i WARF sagen (se afsnit 2.1.2.3) og EU Domstolen i Brüstle sagen (se afsnit 

2.2.2.2). Dette vil give det indtryk, at såfremt man er kreativ i konstruktionen af patentkravene, vil 

myndighederne se igennem fingrene med, at der rent faktisk foreligger en mulighed for, at sådan en 

handling, som er omfattet af patentforbud, finder sted i praksis, evt. som en del af forberedelserne forud 

for opfindelsens udøvelse. Af samme årsag gjorde Bundesgerichtshof klart i Brüstle sagen, at der skal 
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tages eksplicit forbehold i patentkravene for, at embryoner ikke destrueres på noget tidspunkt i 

forbindelse med den pågældende opfindelse (se afsnit 2.2.3). Der er derfor bred enighed om, at såvel 

den tekniske lære på ansøgningstidspunktet, som beskrivelsen af opfindelsen og de angivne patentkrav 

i ansøgningen skal tages med i vurderingen. Efterfølgende udvikling i den tekniske lære er irrelevant.  

Brüstle sagen viser, at den tyske Bundespatentgericht, som har domstolskompetence i 

patentanliggender i DE og som gav Greenpeace medhold i annullationssagen angående Brüstles tyske 

patent, ikke var tilbøjelig til at acceptere patenter på hESC opfindelser, som krævede forudgående 

destruktion af menneskelige embryoner forud for EU Domstolens afgørelse.  Det har dog været 

almindelig praksis hos EPO at tildele patenter på hESC-opfindelser, såfremt stamcellerne var blevet 

høstet fra eksisterende stamcellelinjer, uanset om disse stamcellelinjer oprindeligt blev skabt ved at 

høste stamceller fra et menneskelig embryon, som blev ødelagt herved. Dette strider imod EU 

Domstolens afgørelse i Brüstle sagen, hvor det udtrykkes klart, at det er uden betydning hvor lang forud 

for udøvelsen af opfindelsen destruktionen af menneskelige embryoner finder sted, og betyder i praksis, 

at EPO har igennem tiden udstedt patenter, som derfor ikke i fremtiden vil blive opretholdt hos de 

nationale domstole.  

Den mest betydelige forskel i praksis ligger i EPOs villighed til at udstede patenter på hESC opfindelser, 

hvis stamcellerne er høstet fra eksisterende stamcellelinjer, samt den manglende definition af begrebet 

menneskelige embryo hos EPO, modsat DE og UK. En afgørelse fra en TBoA i 2014 i sag T221/10 viser 

dog, at EPO har revideret praksis, ved at give et afslag på en patentansøgning på en hESC opfindelse, 

hvor stamcellerne var hentet fra eksisterende stamcellelinjer, fordi ansøgeren ikke havde godtgjort, at 

stamcellelinjen var blevet skabt uden at destruere et menneskelige embryon. Det følger EU Domstolens 

afgørelse i Brüstle sagen, og viser, at det ikke er udelukket, at praksis på dette område i fremtiden vil 

være mere ensartet. Men hvis ikke der er enighed angående fortolkning af begrebet menneskelige 

embryon, og hvor bredt dette begreb skal favne, vil der muligvis fortsat være forskelle i praksis hos EPO 

hhv. de nationale domstole i DE og UK.  
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KAPITEL 3: ØKONOMISK ANALYSE 

Dette kapitel søger at belyse, hvordan investering i innovation i biotekindustrien kan tænkes påvirket af 

en harmonisering af patentretten, og hvorvidt harmonisering vil føre til Kaldor-Hicks efficiens. I denne 

analyse dannes der indledningsvis et teoretisk grundlag, hvorpå cost-benefit analysen baseres. I cost-

benefit analysen tages der udgangspunkt i 2 hypotetiske situationer, som vil blive beskrevet efter det 

teoretiske grundlag, herunder de forhold, der gør sig gældende i begge situationer.  

 

3.1 Teoretisk grundlag:  
I det næste afsnit foretages en gennemgang af de teorier, som skal danne grundlag for cost-benefit 

analysen. I denne fremstilling af teorierne vil biotekindustrien være udgangspunktet, for at vise hvilke 

særlige forhold, der gælder i denne industri og hvilken betydning patentsystemet har.  

 

3.1.1 Grundlæggende innovationsteori:  

Innovation defineres, i den gængse teori, som værende udvikling af en ide eller viden189 til en brugbar 

genstand eller proces, som kan kommercialiseres på markedet eller anvendes i en virksomheds drift,190 

og er et vigtigt bidrag til økonomisk vækst i samfundet. Produktinnovation viser sig i form af nye og 

forbedret produkter eller tjenesteydelser, som kan købes i samfundet, og procesinnovation drejer sig 

oftest om nye måder at effektivisere en virksomheds interne processer til produktion, samarbejde, mm. 

Innovationer kan være mere eller mindre nyskabende afhængigt af, hvor radikale de er, eller om der 

bygges videre på og/eller forbedrer et tidligere udviklet koncept. Innovationsprocessen starter ved 

forskning inden for et givent område, hvorved viden produceres, som danner grundlag for udvikling af 

nye produkter og processer, som bringes på markedet og derved er til gavn for samfundet.191 Det er 

således ikke tilvejebringelse af denne nye viden i sig selv, der anses for innovationen, men derimod 

det/den kommercialiserbar produkt eller proces, som udvikles på baggrund heraf. Således er det et 

kriterie for innovation, at den kan bringes på markedet og være til gavn for samfundet.  

                                                           
189 I Greenhalgh og Rogers, 2010 defineres økonomisk relevant viden som: ”the whole body of scientific knowledge and 
human expertise that is, or could be, useful in the production and supply of commodities and in the invention and design 
of new products and processes.” (se s. 6) 
190 Se herom Sundbo, 1994: s. 170, og Granstrand, 2002: s. 4 
191 Greenhalgh & Rogers, 2010: s. 7 
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Der findes tre hovedformer for innovation i teorien: den forskningsdrevne, den prisdrevne og den 

brugerdrevne. Forskningsdreven innovation baserer sig, som navnet antyder, på nyere forskning, hvor 

kilden til prisdreven innovation er optimering af processer, for at give virksomheden en 

konkurrencefordel i form af lavere omkostninger forbundet med produktion, markedsføring, logistik 

osv. Den sidste form, den brugerdrevne innovation finder sted, når nye anvendelsesmetoder eller 

udvikling af helt nye produkter sker på baggrund af kendt teknologi192, for at imødekomme forbrugernes 

behovsudvikling. Typisk udvikler teknologien på et givent område sig i en cyklus, hvor forskningsbaseret 

innovation fremtræder først, og når teknologien og den bagvedliggende viden er blevet mere alment 

tilgængeligt og der ikke længere er samme konkurrencefordele ved alene at anvende den pågældende 

teknologi, fokuseres der dernæst på priskonkurrence og dermed de interne processer i virksomhederne. 

Senere eller samtidig med priskonkurrencen, rykkes fokus til brugernes behov som innovationsfaktor, 

hvilket kan vare ved, så længe der er mulighed for at videreudvikle eller opfinde nye 

anvendelsesmuligheder ud fra den pågældende teknologi.193  

Innovation er et vigtigt vækstfaktor i et økonomisk system, og fokus på sikring af fremtidig innovation er 

derfor afgørende. Patenter fungerer som et incitament til at investere i forskning og udvikling, for at 

sikre at innovation finder sted. Det kræver ofte betydelige ressourcer og mange år, at komme fra en ide 

på tegnebrættet til et industrielt anvendeligt produkt194, og det er ex ante ikke til at vide, om og i hvilken 

grad, et forskningsprojekt i sidste ende vil bære frugt, og i så fald, hvornår. Ligeledes afgørende for 

innovation er deling af viden, for uden denne deling, får vi ikke et optimalt udnyttelse af den viden, der 

findes. Det er af væsentligt betydning for samfundet, at der investeres i forskning og udvikling, da 

innovation i modsat fald ikke vil finde sted i det optimale omfang, og markedet vil derved ikke få opfyldt 

sit behov for nye og forbedret produkter, som i nogle tilfælde kan være livsnødvendige, eksempelvis i 

form af nye terapier, mediciner, mv.  

 

3.1.2 Makroøkonomisk teori: Teknologisk udvikling og økonomisk vækst 

Teknologisk udvikling er et afgørende faktor i forbindelse med vedvarende økonomisk vækst. Det 

bidrager til et udvidet udvalg af produkter og tjenesteydelser, mere effektive produktionsmetoder, og 

bæredygtige ressourcer, og det forlænger vores liv og øger livskvaliteten hos både mennesker og dyr. 

                                                           
192 I Greenhalgh og Rogers , 2010, s. 6 defineres teknologi som: ”the application of selected parts of the knowledge stock 
to production activity.”  
193 Rosted, 2003: s. 5ff 
194 I denne afhandling dækker begrebet produkt over såvel håndgribelige produkter som processer og tjenesteydelser.  
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Teknologisk udvikling har sålunde en høj socialt værdi, og man ønsker derfor at tilskynde til innovation 

for at sikre at udviklingen ikke går i stå.195 Overordnet set bidrager teknologisk udvikling til vækst ved at 

frembære mere effektive produkter og processer, som bedre er i stand til at opfylde flere af 

konsumenternes behov og krav.  Det kræver betydelige investeringer i forskning og udvikling, for at 

producere den fornødne viden, og en hel del fejlforsøg, for at skabe et brugbart produkt eller proces, 

hvis sociale værdi i samfundet overstiger udviklingsomkostningerne. 196  

Teknologisk udvikling finder primært sted på baggrund af virksomheders investering i F&U, som 

afhænger af 2 væsentlige faktorer: fertilitet og appropriering. Fertilitet angiver det omfang, en 

investering i F&U resulterer i nye produkter. Jo flere produkter F&U fører med sig, desto større 

incitament har virksomheder i at investere. Appropriering handler derimod om omfanget af de gevinster 

en virksomhed kan opnå på baggrund af sin investering i F&U.197  

Forskningsfertilitet påvirkes af sammenspillet mellem grundlæggende forskning og anvendt F&U, hvilket 

vil sige det omfang, grundlæggende forskning, hvorved overordnede basisviden skabes og vigtige 

opdagelser finder sted, kan anvendes til mere specifikke formål i videre F&U på det konkrete område. 

Det er også af væsentlig betydning, hvorvidt F&U enheder er i stand til at anvende den grundlæggende 

forskning til videre formål, hvilket kan kræve at man tænker ud af boksen og har en mere kreativ tilgang 

til forskning, end hvad kræves for at gøre en opdagelse på tidligere uudforskede områder. Der kan tillige 

gå mange år, førend man kender til det fulde potentiale, en bestemt opdagelse kan føre med sig, hvilket 

betyder at forskning kan finde sted i mange år, inden det er muligt at udvikle noget brugbart på baggrund 

heraf.198 I mange industrier er den grundlæggende forskning, som ofte foregår hos universiteter og 

andre offentlige forskningsinstitutioner, i høj grad adskilt fra den mere målrettet anvendt forskning, som 

knyttes mere direkte til udvikling af kommercielle produkter, og oftest foretages hos virksomheder i den 

private sektor. I modsætning hertil er grundlæggende og anvendt forskning i biotek i høj grad indbyrdes 

forbundne, og der udtages en del patenter på baggrund af såvel den grundlæggende som den anvendte 

forskning.199 

Appropriering af F&U investering indebærer lidt af et spil: en vigtig opdagelse kan muligvis føre til en 

mere betydningsfuld opdagelse, og hvis det vurderes at der er stor risiko for at bygge videre på en 

                                                           
195 Blanchard, 1999: s. 228-229  
196 Blanchard, 1999: s. 234-237 
197 Ibid.  
198 Blanchard, 1999: s. 235 
199 Burrone, 2006 
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opfindelse, som i sidste ende kan udkonkurrere denne eller gøre den overflødig, vil man muligvis være 

tilbageholdende med at være den første på markedet med den pågældende opfindelse, og man kan 

derfor finde på at afvente konkurrenters træk. Det betyder at udviklingen kan bremses på teknologiske 

områder, hvor der er høj fertilitetsgrad, hvilket understreger vigtigheden af juridisk beskyttelse for 

pionerer, og det viser sig også i praksis at de lande, der er længere bagud teknologisk set, ofte tilbyder 

ringere immaterialretlig beskyttelse, hvilket kan tyde på en sammenhæng mellem teknologisk udvikling 

og immaterialretlig beskyttelse.200  

 

3.1.3. Mikroøkonomisk teori: Markedssvigt i vidensmarkeder, ejendomsrettigheder og spilteori 

3.1.3.1 Markedssvigt i vidensmarkeder 

Opfindere bidrager til innovation ved at opdage ny viden, som på en eller anden måde kan anvendes 

industrielt til at løse et teknologisk problem. Produktinnovation finder sted i form af nye produkter, nye 

anvendelsesmetoder for eksisterende produkter, samt forbedret kvalitet på produktudvalget, hvilket 

fører til konsumentoverskud, på trods af at innovative produkter ofte er forbundet med højere 

forbrugerpriser.201 Procesinnovation ses i form af nye og forbedret interne processer i virksomheder, 

hvilket fører til omkostningsminimering internt i virksomheder, som til gengæld giver et 

konsumentoverskud gennem bla. lavere forbrugerpriser.202 Men uden nogen form for juridisk 

beskyttelse af det innovative produkt, er der frit adgang for konkurrenter at kopiere og kommercialisere 

disse, hvilket fører til et tab i producentoverskuddet, og i værst fald, fjerner incitamentet til at investere 

i fremtidig innovation.203 Patentbeskyttelse kan i nogle tilfælde være af afgørende betydning for 

investering i innovation, særligt i industrier hvor udviklingsomkostningerne er høje, og hvor imitation 

forekommer relativt let, som er tilfældet inden for bioteknologi,204 hvor behovet for patenter på flere 

geografiske markeder er stadig stigende.205  

Viden har samme karakteristika som en offentlig gode, idet der er tale om en gode, som er ikke 

rivaliserende, hvilket vil sige, at alle kan benytte sig af den uden at øge de marginale 

produktionsomkostninger, og som er ikke-ekskluderende, og dermed kan ingen ekskluderes fra at 

benytte sig af den. Uden nogen form for kontrol med benyttelsen af offentlige goder, er der risiko for 

                                                           
200 Blanchard, 1999: s. 235-237 
201 Greenhalgh & Rogers, 2010: s. 12-14 
202 Greenhalgh & Rogers, 2010: s. 9-12  
203 Greenhalgh & Rogers, 2010: s. 17-18 
204 Maskus, 2000: s. 43-56 
205 World Intellectual Property Indicators, 2013: s. 67. Her vises en stigning I antallet af patentansøgninger  
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markedssvigt, da der opstår positive eksternaliteter. Når ny viden først er blevet opdaget og delt, er der 

sådan set ingen naturlig hindring i at andre benytter sig af den, og dermed opstår der risiko for ”free-

riding”206, hvilket i dette tilfælde betyder at 3. mænd kan gøre gavn af den viden, en opfinder har 

produceret, uden at opfinderen selv belønnes herfor, og uden at disse 3. mænd skal påtage sig 

udviklingsomkostninger. Så snart hans viden er delt, står opfinderen derfor med en reel risiko for at blive 

udkonkurreret inden han, som minimum, når at dække sin investering i F&U ind. Heri består 

markedssvigten, hvor man ser andre udnytte sit hårde arbejde uden at kunne tjene på det, hvilket kan 

medføre en demotiverende effekt og indebære for lidt investering i F&U. På samme måde  kan et spil 

opstå, ved at man afventer at andre foretager denne investering, for dernæst selv at afbenytte resultatet 

uden konsekvens, hvormed der ikke vil være samme incitament til selv at investere i F&U. Men hvis alle 

spillerne afventer hinandens træk, vil innovation gå i stå, hvilket ikke er samfundsmæssigt ønskeligt.207 

Der kan være fordele i at være den første til at bringe noget nyt på markedet, de såkaldte pionerfordele, 

men der kan også være fordele i at afvente konkurrenters træk, inden man bevæger sig fremad med en 

ny innovativ gode, og det kan derfor være problematisk at sikre det optimale innovationsflow i et 

økonomisk system. Det er vanskeligt at designe en incitamentstruktur, der sikrer optimal videndeling i 

samfundet og samtidig sikrer investoren afkast på de afholdte udviklingsomkostninger.208 

 

3.1.3.2 Ejendomsrettigheder mod markedssvigt: Det økonomiske rationale bag patenter 

For at imødekomme markedssvigt i form af ”free-rider” problemet, tildeles opfinderen en ejendomsret 

i form af et patent. Patenter tjener som et værktøj til sikre fremtidig innovation ved at tildele opfinderen 

en retlig konkurrencefordel i form af et monopol på produkter og processer, som er nyskabende, 

besidder opfindelseshøjde, og som kan anvendes industrielt,209 hvilket fungerer som et incitament til at 

afholde dermed forbundne udviklingsomkostninger. Rettigheden tildeles mod et krav om 

offentliggørelse af den viden, der løser det givne teknologiske problem. Det økonomiske rationale bag 

det moderne patentsystem ligger, på den ene side, i ønsket om at sikre dynamisk efficiens, ved at 

belønne opfinderen for sin indsats og dermed give et incitamentet til at investere i forskning af ny viden 

og udvikling af nye produkter og processer, hvis sociale værdi overstiger udviklingsomkostningerne. 

                                                           
206 ”Free-rider” problemet opstår når der er frit adgang til en gode uden konsekvens, således at man kan afbenytte og 
tjene på andres indsats.  
207 Pindyck & Rubinfeld, 2001: s. 690ff 
208 Lerner, 2010: s. 28ff 
209 TRIPS Art. 27, stk. 1 
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Hertil knyttes bl.a. kravet om, at patenterbare opfindelser skal være industrielt anvendelige og dermed 

nyttige for samfundet. På den anden side ønsker man gennem kravet om offentliggørelse af patenterede 

opfindelser at fremme den statiske efficiens ved at sikre samfundet bred adgang til ny viden til lavest 

mulige omkostninger. Denne videndeling bidrager til at reducere omfanget af duplikerende indsatser fra 

flere opfindere, og kan have en kumulativ effekt ved at øge muligheden for at videreudvikle og/eller 

opdage nye anvendelsesmetoder på baggrund af eksisterende opfindelser.210  

Patenter og andre ejendomsrettigheder modvirker free-rider problemet, idet rettighedshaveren nu har 

mulighed for at begrænse uønsket udnyttelse af det opfundne. Hvis en part, der besidder en 

ejendomsret, kan forhandle med sin modpart om adgangen til den beskyttede genstand uden 

omkostninger og uden strategisk adfærd, således at begge partere drager fordel herved, vil parterne 

forhandle sig frem til en efficient løsning, uanset hvordan ejendomsrettighederne er fordelt, jf. Coase-

teoremet211. Når f.eks. patenter tildeles, er der mange former for samarbejdsaftaler, såsom licensaftaler, 

krydslicensering212 og ”patent pooling”213, som gør det muligt for 3. mænd at sikre sig adgang til det 

patenterede produkt mod et vederlag. Men forhandling vil sjældent være uden strategiske bagtanker 

fra de involverede parter i praksis, og særligt hvis der ikke er tilstrækkelig retssikkerhed i 

ejendomsrettighederne, eller hvis transaktionsomkostningerne ved forhandling er særligt høje, kan 

forhandlinger bryde sammen.214 Det er derfor ikke nok i sig selv at tildele ejendomsrettighederne, men 

kræver derimod, at der er klare konsekvenser for krænkelser heraf. Vælger man at således at krænke et 

patent, skal der være en klar sanktion herfor, og dermed stærk retssikkerhed i patentbeskyttelsen.   

Sammenhængen mellem patentering og investering i innovation er forskellig fra industri til industri. 

Undersøgelser viser, at selvom innovation i visse industrier ikke nødvendigvis påvirkes af 

patentbeskyttelsen, er det ikke ensbetydende med, at virksomheder ikke ansøger patenter, hvilket tyder 

på at fordelene ved patentbeskyttelse opvejer omkostningerne herved, selv i de industrier, hvor 

incitamentet til investering i innovation ikke i særlig høj grad påvirkes af muligheden for at opnå 

patentbeskyttelse.215 I biotekindustrien, særligt medicinalindustrien, viser det sig derimod at patenter 

                                                           
210 Maskus, 2000: s. 37-44 
211 Coase, 1960: s. 1-44 
212 Krydslicensering indebærer at parterne i en aftalen tildeler hinanden gensidig adgang til deres patenterede 
teknologi. 
213 Patent pooling indebærer et samarbejde, mellem mindst 2 virksomheder, som bygger på krydslicensering på en 
given patenterede teknologi. 
214 Pindyck & Rubinfeld, 2001: s. 338-641 
215 Maskus, 2000: s. 40-41 
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spiller en afgørende rolle i investeringen i F&U.216 Det ses, ifølge statistikker fra WIPO, at antallet af 

patentansøgninger i bioteknologi på verdensplan er steget med 4,7% mellem 2007 og 2011.217 Selvom 

antallet af patentansøgninger inden for bioteknologi hos EPO er faldet fra 2012 til 2013 med ca. 4%, 

ligger industrien blandt de 10 industrier, hvor der er ansøgt flest patenter hos EPO i 2013.218  

Patentet er ofte slutproduktet på et F&U projekt inden for bioteknologi, forstået på den måde, at der 

udtages et patent på et produkt, hvorefter der handles med adgang til det patenteret i form af 

licensaftaler, som ofte tildeles større virksomheder, der er bedre i stand til at bringe produktet på 

markedet. Det betyder, at opfinderen alene tjener på licensaftalerne, hvorfor patenteringsmuligheden 

er altafgørende for virksomheder, der anvender denne strategi.219 Derudover består biotekindustrien 

består i høj grad af nyetablerede SMV’ere220, som i mange tilfælde er blevet etableret på baggrund af 

patenter, som er udviklet i samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner eller universiteter.221  

I bioteknologi er der meget høje investeringer i F&U, som typisk ligger i omegnen af 40-50% af 

omsætningen modsat andre industrier, hvor der investeres større summer i F&U, men oftest alene 

omkring 5-15% af omsætningen. Den molekylære eller kemisk sammensætning af medicinal- og andre 

bioteknologiske produkter er forholdsvis let at finde frem til gennem ”reverse engineering”, hvilket 

minimerer imitationsomkostningerne og gør det lettere for konkurrenter at free-ride.222 Konkurrenters 

muligheder for at efterligne en opfindelse vil alt andet lige påvirke opfinderens markedsandel negativt, 

og dermed mindske muligheden for at genvinde initialinvesteringen. Patenter er derfor et vigtigt værktøj 

mht. at sikre appropriering af de resultater, der opnås ved F&U. Samtidig er der store risici forbundet 

med bioteknologiske forskningsprojekter, sammenlignet med det generelle risikoniveau i 

forskningsprojekter, da det her er særligt vanskeligt at fastslå ex ante, hvorvidt F&U rent faktisk vil bære 

frugt.223  

                                                           
216 Maskus, 2000: s. 43 
217 WIPO Facts and Figures, 2013: s. 67, Table A.5.1 Patent applications worldwide by field of technology 
218 EPO Annual Report 2013, European patent applications – breakdown by technical field 
219 Burrone, 2006 
220 SMV: små- og mellemstore virksomheder  
221 Burrone, 2006 
222 Maskus, 2000: s. 52 
223 Burrone, 2006  
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3.1.3.3 Pionerfordele, spilteori og ”patent races” 

Pionerfordele, eller “first-mover advantages”, defineres som ”the ability of pioneering firms to earn 

positive economic profits (i.e. profits in excess of the cost of capital)” 224,, og ses i form af vedvarende 

teknologisk førerskab, tidlig adgang til væsentlige produktionsfaktorer og aktiver, positiv omtale, samt 

det faktum, at forbrugere oplever transaktionsomkostninger og tilpasningsomkostninger ved at skifte til 

andre produkter, de såkaldte ”buyer switching costs”.225 

Som navnet antyder, hænger pionerfordele sammen med at være førende på et marked, uanset om der 

tales om et helt nyt produktmarked, eller om der er tale om introduktion af en ny teknologi på et 

etableret marked. Som virksomhed vælger man ikke som sådan en pionerstrategi, men fordelene opstår 

derimod som følge af en kombination af virksomhedens forandringsparathed og held.226 Man kan til 

gengæld forstærke fordelene, ved at sikre vedvarende førerskab. Vedvarende teknologisk førerskab kan 

forstærkes af læringskurven, hvorved enhedsomkostningerne falder med kumulativ produktion, fordi 

man lærer af erfaring, hvilket kan føre til mere effektivitet i produktion og forbedrede produktkvalitet 

med tiden. Ved at lære af sine erfaringer og derved holde produktionsomkostningerne nede, er det 

muligt for førende virksomheder at skabe en adgangsbarriere for konkurrenter. Ligeledes kan 

pionerfordele forstærkes af at være længst fremme i F&U- og patentkapløb.227 I Europa tildeles patenter 

efter first-to-file princippet, hvorefter det ikke nødvendigvis er den første til at opfinde, der opnår 

patentet, men derimod den første til at ansøge patentet. Der kræves således ikke dokumentation for, at 

man har været den første til at finde på ideen, og når flere virksomheder forsker på samme område, er 

det ikke udelukket, at flere vil nå frem til samme patenterbar opfindelse, hvilket kan fremprovokere et 

kapløb om at være først til at ansøge. Mange virksomheder ansøger patentbeskyttelse, inden de 

overhovedet er klar til at sætte en opfindelse i produktion. Men patenter er ikke en lige stor 

adgangsbarriere i alle industrier, særligt hvor patentbeskyttelsen er svag, hvor det er let arbejde uden 

om patenter, og hvor den teknologiske udvikling er så dynamisk, at teknologi hurtigt forældes.228  

Selvom det kan føre store fordele med sig at være først, kan der også være fordele ved at være 

efterfølger. Efterfølgerens fordele svarer til ulemperne ved at være først. Efterfølgere har mulighed for 

                                                           
224 Lieberman & Montgomery, 1988: s. 41 
225 Liebermann & Montgomery, 1998, s. 42-47, Deeds & Hill, 1996: s. 41 
226 Vangkilde, 2006: s.7  
227 Lieberman & Montgomery, 1988: s. 42-44 
228 Ibid.  
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at ”free-ride” på pionerens indsats, og kan således indhente og endda overhale pioneren da 

imitationsomkostninger oftest er lavere end innovationsomkostninger. Efterfølgere har mulighed for at 

lære af pionerens fejl ved at observere markedet, særligt i nye produktmarkeder, og opdage hvilke 

fordele og ulemper produktet besidder i henhold til at opfylde købernes behov. Ved at observere 

forbrugernes købeadfærd og tilfredshed, kan efterfølgere minimere forbrugernes omkostninger ved at 

skifte til nye produkter, ved at forbedre eller tilpasse produktet, så det bedre opfylder forbrugernes 

behov. Etablerede virksomheder, som har været først fremme på et marked, kan også blive gjort sårbare 

af egen passivitet, ved eksempelvis at ophøre med innovativ aktivitet, således at det bliver lettere for 

konkurrenter at sikre sig en bedre markedsposition gennem nye og forbedrede produkter, eller ved at 

foretage betydelige investeringer i produktionsressourcer, som gør det både vanskeligt og dyrt at 

tilpasse sig markedsforandringer.229  

Det er således ikke altid en fordel at være først, og der kan opstå et spil mellem aktuelle og potentielle 

aktører på et marked. Spil kan være kooperative eller ikke-kooperative. I kooperative spil kan gensidige 

forpligtende kontrakter forhandles og håndhæves, og i ikke kooperative spil er kontraktforhandling ikke 

mulig, men spillerne afventer derimod hinandens træk ved at observere modpartens adfærd inden 

næste træk vælges.230 Et non-kooperativ spil ses eksempelvis når virksomheder skal beslutte, hvornår 

de ønsker at træde ind på et marked, hvor de skal vurdere, om det kan det svare sig at være først, eller 

om det bedre kan svare sig at afvente konkurrenternes træk og observere hvorledes markedet udfolder 

sig. I modsætning hertil kan et kooperativ spil for eksempel finde sted når en virksomhed, der har et 

patent på en teknologi, forhandler med andre virksomheder om licensadgang til det patenterede 

produkt, som er gensidig forpligtende for parterne. Ved eventuel krænkelse af patentet har 

patenthaveren mulighed for at lægge sag an mod den krænkende part, som straffes for krænkelsen, 

såfremt det godtgøres at krænkelse rent faktisk har fundet sted.  

Et patentkapløb, eller ”patent race”, er ligeledes et non-kooperativt spil, hvor parterne i praksis har 

asymmetrisk information omkring hvor tæt, modparten er på at opnå et patenterbar gennembrud. Hvis 

spillerne i sådan et spil har perfekt information, kan de vælge at sætte farten op og investere kraftigt i 

F&U for at vinde kapløbet, hvis de ved, at modparten ligeledes er tæt på målstregen, og omvendt vælge 

at trække sig, hvis de falder for langt bagud, og dermed spare yderligere F&U omkostninger.231 I 

                                                           
229 Lieberman & Montgomery, 1988: s.47-49 
230 Pindyck & Rubinfeld, 2001: s. 462-463 
231 Dutta, 1999: s. 179-189 
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virkeligheden har partnerne sjældent fuldkommen kendskab til hinandens fremgang, og må således 

træffe beslutninger uden sikker viden angående modpartens stilling. I industrier hvor der er store risici 

og høje omkostninger forbundet med investering i F&U, er der risiko for, at virksomhederne vælger at 

stå stille og afvente konkurrenters træk, inden de træffer en beslutning om at investere yderligere i F&U, 

hvilket ikke fører til en samfundsmæssigt optimal innovationsrate.  

Patentkapløb kan have en positiv effekt på innovation, idet teknologisk fremskridt kan blive accelereret 

af muligheden for at opnå et patent, hvis man når i mål som den første, og når opfindere med forskellige 

ideer og tilgang til F&U beskæftiger sig med at løse samme teknologiske problem, kan sandsynligheden 

for forskellige innovationer tænkes øget. Kapløbet kan dog samtidig have en negativ effekt. Flere 

virksomheder, der løber om kap mod et patent på samme teknologi, og således har foretaget 

duplikerende indsatser, har investeret betydelige ressourcer i F&U på samme område, hvilket ikke er 

efficient sammenlignet med, hvis en af virksomhederne havde valgt ikke at deltage i kapløbet og 

fokusere på løsning af et andet teknologisk problem. Taberen af kapløbet har derimod ydet en indsats, 

som de ikke vil have samme mulighed for at appropriere på, og vil efter al sandsynlighed skulle betale 

licensafgifter til vinderen for at undgå at krænke patentet ved fortsat anvendelse af teknologien i videre 

forløb, eller krænke patentet og risikere søgsmål. Det vil sige, taberne af kapløbet har kæmpet forgæves, 

medmindre deres F&U har banet vejen for andre F&U projekter, som kan føre til patenterbare 

opfindelser, der ikke krænker vinderens patent. Dette afhænger af patentets bredde, af muligheden for 

at opfinde uden om den patenterede opfindelse, og hvorvidt hurtigt teknologien bliver forbigået af 

fremskridt på det pågældende område.232 

 

3.1.4 Betydning af patentbeskyttelsens omfang: Optimal patent bredde og ”patent thickets” 

Beskyttelsens genstand er at finde i ansøgningens patentkrav, som angiver hvad det er, der ønskes 

beskyttet. For at kunne vurdere, hvorvidt en nyere opfindelse krænker et eksisterende patent, skal den 

nyere opfindelse således sammenlignes med patentkravene i det eksisterende patent. Patentets bredde 

angiver, hvor vidt beskyttelsen rækker, dvs. om beskyttelsen alene omfatter ordlyden af patentkravene, 

eller om substitutioner i nogen grad må antages at være omfattet af patentet, fordi disse er teknisk lige 
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artede, jf. ækvivalenslæren233. Patentets bredde kan derfor i høj grad have indflydelse på fremtidig 

innovation, idet innovation ofte bygger på videreudvikling og forbedring af eksisterende teknologi.  

Er patentbeskyttelsen bred, vil det være vanskeligt at anvende den patenterede teknologi uden at 

krænke patentet. Dette øger gevinsterne for patenthaveren og ligeledes incitamentet til at opfinde, men 

fører ofte til højere forbrugerpriser på patenterede produkter, og en utilstrækkelig anvendelse af den 

viden, der ligger bag.234 Når sandsynligheden for at krænke et patent er stor, samt at patenthaveren ikke 

nødvendigvis kan eller vil videreudvikle på sin egen opfindelse, fordi han ikke har de fornødne 

ressourcer, eller fordi han hviler på laurbærbladene i sin monopolmagt, er der risiko for, at innovationen 

bremses. Hvis beskyttelsen derimod er smal, er det lettere for konkurrenter at anvende den patenterede 

teknologi uden at krænke patentet, og uden at skulle afholde de samme udviklingsomkostninger, som 

patenthaveren gjorde i sin tid, men samtidig hermed reduceres de mulige gevinster, rettighedshaveren 

kan appropriere gennem patentet.235  Der opstår således trade-off mellem den dynamiske efficiens i 

innovation og det dødvægtstab, der opstår, som følge af den monopolmagt, patentet medfører.236 

Patentets bredde er ikke en fastlagt variabel i patentlovgivningen, men fastlægges derimod først, hvis 

et patent hævdes krænket. Det er herefter overladt domstolene at afgøre, hvor bred en beskyttelse, 

opfindelse skal tildeles, på baggrund af de i ansøgning angivne patentkrav. Dette er en af de store 

vanskeligheder ved harmonisering af patentretten, eftersom kompetencen til at afgøre hvor bred en 

beskyttelse, et patent medfører, alene ligger hos de nationale domstole, som har en tendens til at træffe 

forskellige afgørelser. Harmonisering af retsreglerne har ikke vist sig tilstrækkeligt til at afhjælpe dette 

problem, men kræver derimod sandsynligvis at afgørelserne træffes af en fælles myndighed, 

eksempelvis en fælles patentdomstol.237 

Patentets længde angiver tidshorisonten for patentbeskyttelsen, og er derimod en fastlagt størrelse, 

som i Europa er sat til 20 år, jf. TRIPS art. 33 hhv. EPC art. 63. Jo længere tid, patentet er gyldigt, desto 

større fortjeneste opnår rettighedshaveren, men dette sker på bekostning af forbrugerne, som 

formentlig vil opleve højere priser gennem længere tid. Der er således det samme sociale trade-off i at 

                                                           
233 Ækvivalenslæren angiver at teknisk lige artede opfindelser, og ikke alene direkte kopier, kan være omfattet af 
eksisterende patenter. I den forbindelse har EPC udstedt Protokollen til fortolkning af art. 69 EPC, hvorefter 
patenthaveren skal tildeles en rimelig beskyttelse, samtidig med, at der er rimelig retssikkerhed for tredjemænd. 
234 Shavell, 2004: s. 146-147 
235 Ibid.  
236 Chang, 1995: s. 34 
237 Stenvik, 2001: s. 1 
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øge såvel bredden som længden på patenter.238 Den optimale patentlængde vil ikke blive gennemgået 

yderligere, da patentets længde ikke påvirkes af den hypotetiske tilstandsændring (se afsnit 3.3 

nedenfor om de hypotetiske situationer). 

Den optimale patentbredde og længde afhænger i høj grad af, hvor afhængig efterfølgende innovation 

er af forudgående opfindelser. Grundlæggende opfindelser er ofte inspirationskilder til nyere 

opfindelser, og adgangen til den teknologi, som disse opfindelser bygger på, er ofte af væsentlig 

betydning for videreudvikling, enten i form af en sekventiel eller komplementær innovation. De 

sekventielle opfindelser bygger videre på den grundlæggende teknologi, ved enten at forbedre denne 

eller ved at introducere nye anvendelsesmetoder, og dermed får forbrugeren forskellige alternativer til 

løsning af samme teknologiske problem. Derimod kan komplimentære opfindelser anvendes sammen 

med den eksisterende opfindelse, og ikke nødvendigvis som et alternativ hertil. Bred patentbeskyttelse 

kan føre til et ”hold-up” i henhold til kumulativ innovation, særligt hvis kommercialisering af den nyere 

opfindelse er afhængig af licensering af den eksisterende patenterede teknologi.239 Hvis beskyttelsen i 

den eksisterende patent er smal, er der ikke samme sandsynlighed for krænkelse, når man forsøger at 

videreudvikle på baggrund heraf, hvorimod en bred beskyttelse kan virke bremsende, fordi samarbejde 

mellem den originale opfinder og efterfølgere kræves.  Den brede beskyttelse kan rent faktisk tilskynde 

til videreudvikling på den patenterede teknologi hos patenthaveren eller dens licensaftagere og dermed 

modvirke duplikerende indsatser,240 men det kræver at patenthaveren eller licensaftagerne har de 

fornødne ressourcer hertil, og at de rent faktisk kan se de potentielle kommercialiseringsmuligheder i 

videreudviklingen, og være villige til at påtage sig yderligere risici forbundet med F&U. Bredden af 

patentbeskyttelsen kan således påvirke hastigheden af den teknologiske udvikling.241  

3.1.4.1 ”Patent thickets” i bioteknologi 

I praksis har antallet af patenter inden for et givent teknologisk område samme effekt på efterfølgende 

innovation, som bred patentbeskyttelse på forudgående opfindelser: begge dele begrænser adgangen 

til vigtige ressourcer, og kan virke bremsende på teknologisk udvikling. Det viser sig, at dette ”hold-up” 

problem er særligt udbredt i bioteknologi, herunder medicinalindustrien, hvor effektiviteten af patenter 

i henhold til kommercialisering af biomedicinske produkter, er større end nogen anden industri, og at 

                                                           
238 Shavell, 2004: s. 145-146 
239 Chang, 1995: s. 35-37 
240 Maskus, 2000: s. 41 
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patentbeskyttelse her er en afgørende faktor til investering i innovation.242 Men der er efterhånden en 

tendens til de såkaldte ”patent thickets”, som i praksis betyder, at patenter begrænser adgang til 

bestemte ressourcer, hvilket kan føre til et underforbrug af disse ressourcer, med den følge, at 

efterfølgende innovation bremses. 243 ”Patent thickets”, som er en effekt af ”tragedy of the 

anticommons”244, opstår, når forskellige produktkomponenter eller fremgangsmetoder (herefter 

forskningsredskaber), som er nødvendige for at kunne fremstille et givent produkt, er beskyttet af 

patenter.245  

Patenter i bioteknologi udtages ofte på forskellige forskningsredskaber, som kan omfatte biologisk 

materiel, information og metoder, hvortil adgang ofte er nødvendig for videre forskning, og kræver 

licensadgang for 3. mænd, som ikke har rettigheder til redskabet.  Jo flere patenterede redskaber, der 

skal forhandles licensaftaler omkring, desto større er risikoen for at sammenbrud i et F&U projekt.246 I 

medicinalindustrien, hvor stamcelleforskning har mange potentielle anvendelsesmuligheder, er det 

typisk universiteter, små- og mellemstore biotekvirksomheder, og større medicinalvirksomheder, der 

investerer I F&U projekter. De forskelligartede virksomheder har typisk flere vanskeligheder ved 

forhandling end virksomhederne fra samme kategori, hvilket ofte er problematisk i henhold til 

forhandlinger omkring adgangen til kritiske forskningsværktøjer, og skyldes virksomhedstypers 

forskellige interesser og forventninger til samarbejde.247 Det er ligeledes et problem, at forskere på den 

ene side og forretningsmænd og jurister på den anden side, har forskellige interesser i et 

forskningsprojekt, hvilket også kan vanskeliggør forhandlinger.248 Transaktionsomkostninger ved 

forhandling om adgangen til forskningsværktøjer har også en stor betydning for risikoen for 

forhandlingssammenbrud. Når en transaktion er tilstrækkelig værdifuld, er transaktionsomkostninger 

mindre betydningsfuld, sammenlignet med transaktioner af mindre værdi, og selvom en del 

forhandlinger falder på plads, når transaktionen har tilstrækkelig værdi for de involverede parter, sker 

der ofte forhandlingssammenbrud. Nogle 3. mænd vælger at anvende den patenterede teknologi uden 

licensadgang i håb om at gevinsterne ved en vigtig opdagelse vil overstige de eventuelle omkostninger, 

ved at krænke et eller flere patenter, hvor andre opgiver et forskningsprojekt helt, hvis transaktionen er 

                                                           
242 Walsh, Arora, & Cohen, 2003: s. 287  
243 Eisenberg, 2001: s. 224 
244 ”Tragedy of the anticommons”: Sammenbrud, der opstår i situationer hvor flere rettighedshavere bremser adgangen 
til en ressource, i dette tilfælde patenterede teknologi. I forbindelse med patentering, taler man om ”patent thickets”.  
245 Walsh, Arora, & Cohen, 2003: s. 293 
246 Eisenberg, 2001: s. 223-226 
247 Eisenberg, 2001: s. 235-239 
248 Eisenberg, 2001: s. 239-243 
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tilstrækkelig værdifuld for F&U projektet.249 Forhandlinger vanskeliggøres af asymmetrisk information, 

og det kan være vanskeligt at værdiansætte et forskningsværktøj. Her er opleves der særlige 

vanskeligheder på tværs af virksomhedstyperne, og holdningen hos mulige licenshavere er ofte, at 

patenthaveren ofte har urimelige høje krav og for mange begrænsninger i adgangen til det patenterede 

produkt, til at det kan svare sig, set i forhold til F&U projektets kommercialiseringspotentiale og de 

mulige gevinster herved, hvilket ligeledes kan føre til forhandlingssammenbrud.250 

Brede patenter og mange patenterede forskningsredskaber kan virke bremsende på fremtidig 

innovation, men kan ligeledes fremprovokere patentkapløb. Hvis man er den første til at ansøge om et 

patent på et potentielt vigtigt produkt, som kan være betydningsfulde i henhold til fremtidig F&U, har 

man, alt andet lige, et vigtig strategisk redskab, uanset om man selv ønsker at videreudvikle på baggrund 

af den patenterede teknologi, eller om man bruger patentet som et indtjeningsredskab i form af licenser.  

 

3.2 De hypotetiske situationer:  

Den nuværende tilstand i Europa ligger et sted midt imellem de 2 hypotetisk situationer, som beskrives 

nedenfor. Der er dog for nylig indgået aftaler om enhedspatentet og en fælles patentdomstol, men 

patentreformen forventes først at træde i kraft ultimo 2015.251 På nuværende tidspunkt kan patenter 

ansøges hos de nationale patentkontorer i hele Europa, eller centralt via EPO (se afsnit 1.6.1.2).  

Retssikkerheden i et patent kan forstærkes ved harmonisering af de patentretlige regler, således at 

patentet har samme retsvirkning i hele Europa. Spørgsmålet er, om det er samfundsmæssigt efficient at 

harmonisere patentrettet for så vidt angår bioteknologiske/hESC opfindelser. Uanset hvilken retning 

man bevæger sig i, vil der være gevinster og omkostninger forbundet hermed, og disse fordeles ikke 

nødvendigvis ligeligt på de berørte parter. Det er derfor interessant at se på det samlede 

velværdsforøgelse eller tab, og hvordan en ændring i retstilstanden kan påvirke incitamentet til at 

investere i innovation. 

I cost-benefit analysen tages der udgangspunkt i 2 modsatrettede situationer:  

1. Hvor der foreligger fuldstændig harmonisering af patentretten 

2. Hvor der er individuelle regelsæt landene imellem.  

                                                           
249 Eisenberg, 2001: s. 232-234 
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Det antages, at patenter i begge situationer stadig tildeles for opfindelser, som har opfindelseshøjde, 

nyhedsværdi, og som kan anvendes industrielt. Patenter vil ligeledes fortsat tildeles med 20 års varighed.  

Ved en fuldstændig harmonisering af patentretten forstås, at der udstedes patenter, der gælder på hele 

det europæiske marked, og kompetencen til at udstede disse patenter påhviler ét enkelt organ, ligesom 

der alene er én enkel domstol, der træffer afgørelse i patentretlige sager. I praksis vil dette betyde, at 

hvis man ønsker at ansøge et patent, foregår det hos den centrale patentmyndighed, og skal man 

håndhæve sit patent foregår det hos den fælles domstol. De nationale patentkontorer samt 

domstolskompetence i patentanliggender vil ikke længere eksistere på national plan. Fordi de nationale 

myndigheder er udvisket, vil patenter få retsvirkning i samtlige europæiske lande252 fra 

ansøgningstidspunktet, uden at validering i de enkelte lande kræves. Eksisterende patenter i de enkelte 

lande vil dog stadig have retsvirkning i det pågældende land til udløb. Disse nationale patenter har 

fortsat alene retsvirkning i det designeret land, men skal håndhæves hos den fælles domstol. I denne 

fremstilling antages det at patentmyndigheden er EPO, og at patenter bliver udstedt på baggrund af EPC. 

Indlevering af patentansøgninger skal finde sted på et af de 3 officielle EPC sprog, dvs. tysk, fransk eller 

engelsk. Idet alle patentmyndigheder og registrering af patenter er centraliseret, er det ikke nødvendigt 

at oversætte ansøgninger til øvrige sprog.   

Den modsatte tilstand er den, hvor hvert land har individuelle regelsæt, og hvor patenter ansøges ved 

hver sin ansøgning i de enkelte stater. Udstedelsen af patenter foregår alene hos de nationale 

patentkontorer, og ligeledes er det de nationale domstole, der har kompetence i patentretlige sager. 

Ved individualisering beskyttes patenter på efter territorialitetsprincippet, hvilket vil sige, at 

rettighedshaveren kun opnår beskyttelse i det designerede land. Patenter udstedes og håndhæves på 

baggrund af de nationale patentregler, som kan være afvigende fra land til land, hvilket kan betyde stærk 

beskyttelse i nogle lande og svag i andre, samt at nogle lande er mere lempelige med tildeling af 

patentbeskyttelse end andre.  Det antages at harmonisering aldrig har fundet sted, hvilket vil sige at der 

aldrig har været tildelt europæiske patenter.  

 

3.3 Cost-benefit analyse 

I nærværende afsnit redegøres der for de mulige gevinster og omkostninger, der vil være forbundet med 

harmonisering af patentretten for så vidt angår bioteknologiske opfinder, herunder stamcelleopfindelser. 

                                                           
252 For enkelthedens skyld, vil ”europæiske lande” i denne sammenhæng omfatte alle EPC landene.  
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Først gennemgås gevinsterne, dernæst omkostninger, og slutteligt sammenfattes disse i en diskussion, som 

afsluttes med en delkonklusion, om hvorvidt harmonisering er velfærdsforøgende, og dermed Kaldor-Hicks 

efficient.  

 

3.3.1 Gevinster ved harmonisering 

3.3.1.1 Minimering af transaktionsomkostninger 

Når der alene skal indleveres én enkel patentansøgning, hvorved en ansøger opnår patentbeskyttelse i hele 

Europa, er der en del besparelser, i forhold til hvis der skal ansøges i hvert land. For det første, skal 

ansøgningen udarbejdes en gang på et sprog, hvilket sparer ansøgere både tid og penge. For det andet, er 

der alene en myndighed, der skal vurdere, hvorvidt en bestemt opfindelse kan tildeles patentbeskyttelse, i 

modsætning til hvis flere patentkontorer skal foretage vurdering af samme opfindelse. For det tredje, vil 

fornyelsesgebyrer alene skulle betales til fællesmyndigheden under harmonisering. Ved individualisering, 

skal der derimod betales fornyelsesgebyrer til hvert land, og derved skal patenthaveren årligt overveje, hvilke 

lande, det egentlig kan svare sig, fortsat at bevare patentbeskyttelsen i, hvilket ligeledes er 

omkostningskrævende.  

For såvel patenthaveren og den anklagede i en krænkelsessag, vil det være ressourcebesparende alene at 

skulle køre en sag hos én domstol under den harmoniserede tilstand, kontra den individualiserede tilstand, 

hvor en retssag for samme krænkelse ville skulle for en domstol i hvert land, som krænkelsen har fundet sted. 

Det vil ofte kræve ekstern hjælp fra en jurist, med kendskab til national ret i det pågældende land, for både 

rettighedshaveren og den anklagede i en krænkelsessag, hvis en retssag skal køres i flere end et land.  

Det vil, alt andet lige, være incitament fremmende at minimere de omkostninger, der er forbundet med såvel 

patentansøgningen som håndhævelse. Dette kan være særlig betydningsfuld for de virksomheder, der 

beskæftiger sig med bioteknologi og biomedicin, da disse brancher består overvejende af SMV’ere. Der er 

store økonomiske overvejelser forbundet med F&U projekter, og når der skal ansøges i flere forskellige lande, 

og ved at minimere transaktionsomkostningerne omkring såvel ansøgninger som retssager, vil værdien af et 

F&U projekt, alt andet lige, forøges.   

 

3.3.1.2 Ensartet fortolkning og stærkere retssikkerhed 

Ved at lade en centraliserede patentmyndighed have enekompetence til at udstede patenter med 

retsvirkning i hele Europa, vil der være større sandsynlighed for ensartet praksis. Som vist i Kapitel 2, er der 

stor risiko for forskellige udfald omkring samme opfindelsestype, og ligeledes omkring samme opfindelse, 
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når der skal ansøges hos hver sin myndighed. Når et patent er tildelt, som finder anvendelse i hele Europa, 

vil der ikke være risiko for at få tildelt den fornødne beskyttelse i et land, og få afslag i et andet, for samme 

opfindelse.  

Når patentretlige tvister skal afgøres af domstole i forskellige lande, er der stor risiko for, at der falder 

forskellige afgørelser ud omkring samme opfindelsestype, hvilket fører til ringe retssikkerhed i patentet. Når 

der derimod er en enkel domstol, der håndterer patentretlige anliggender, vil det sikre en ensartet 

anvendelse af patentreglerne, til fordel for såvel rettighedshaveren som 3. mænd.   

 

3.3.1.3 Incitament til innovation på flere geografiske markeder 

Når en virksomhed skal overveje, hvilke geografiske markeder, den vil kommercialisere sin opfindelse på, 

spiller muligheden for og omfanget af patentbeskyttelse en stor rolle. Hvis patentbeskyttelsen udvides til at 

omfatte hele Europa, uden at der skal ansøges i hvert enkelt land, vil det kunne tilskynde til kommercialisering 

af produkter på flere geografiske markeder. Der er dog betydelige besparelser for virksomhederne ved at 

kunne opnå patentbeskyttelse i samtlige europæiske lande gennem et enkelt patentansøgning, og dette 

kan muligvis tilskynde til kommercialisering på flere markeder, end hvis patentbeskyttelsen alene kan 

opnås gennem individuelle ansøgninger, hvor virksomhederne kan forestilles at være mere påpasselige 

med at påtage sig omkostningerne ved at ansøge patent i de lande, hvor patenters retssikkerhed er 

ringe. Patenthavere vil ligeledes have en konkurrencefordel i samtlige lande i henhold patentet, hvilket 

forstærkere patenthaverens pionerfordele i disse lande. Det er ikke sikkert, at patenthaveren vil finde det 

lige lønsomt at bevæge sig ind på alle de mulige geografiske markeder, men det er ikke utænkeligt, at den 

udvidet patentbeskyttelse vil fremme incitamentet til at markedsføre sit produkt i store dele af Europa, hvis 

ikke hele Europa.  

 

3.3.2 Omkostninger ved harmonisering 

3.3.2.1 Øget risiko for ”hold-ups” 

Ved harmonisering af patentretten udvides den geografiske bredde af patentbeskyttelsen til at omfatte 

samtlige europæiske lande. Havde man alene behov for patent på et enkelt marked, vil man i stedet 

opnå beskyttelse i samtlige europæiske lande. Dette kan føre til ”patent thickets”, jf. afsnit 3.1.4.1, 

hvilket kan bremse innovationen, uden at de(t) pågældende marked(er) egentlig får gavn af det 

patenterede produkt. Da der ikke hører nogen anvendelses- eller udførelsespligt til de 

patentrettighederne, er der risiko for at patentbeskyttelsen ikke nødvendigvis vil bidrage til 
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kommercialisering af opfindelsen på det givne marked. Patenter bliver også i visse tilfældet ansøgt for 

netop at kunne skabe en hindring for konkurrenter, eller for at tjene på licensaftaler, som er tilfældet 

med ”patent trolls”253. Selvom det er muligt, at licenshavere ønsker frembringe produktet eller et 

tilsvarende alternativ på et givent geografisk marked, er der risiko for, at denne mulighed begrænses af 

licensaftalen. 

Fordi patentbeskyttelsen er udvidet, er der endnu større risiko, ved ikke at være den første til at ansøge 

et patent. Hvis ikke man er først under den harmoniserede patentret, bliver man udelukket fra 

patentbeskyttelse i hele Europa, og ikke kun i enkelte stater, som vil være tilfældet ved individualisering 

af patentretten.  Dette kan være innovationshæmmende, da det kan resultere i, at der udstedes 

patenter på væsentlige opfindelser, der virker bremsende på efterfølgende teknologisk udvikling, jf. 

afsnit 3.1.4.1. Hvis der udstedes patenter på væsentlige grundlæggende opfindelser i bioteknologi, 

herunder særligt vigtige forskningsredskaber, eller hvis udøvelsen af en senere opfindelse kræver 

indgåelse af flere licensaftaler, har det ofte den virkning, at der opstår et ”hold-up” i henhold til 

videreudvikling, da det kræver licensaftaler med patenthaverne.  Dette vil, alt andet lige, blive forstærket 

af den geografiske udvidelse af patentbeskyttelsen, for da vil det ikke være muligt blot at flytte 

produktionen af en senere opfindelse til et andet geografisk marked, hvilket giver patenthaveren større 

forhandlingsmagt, alt andet lige.  

Der er ligeledes øget risiko for, at der opstår patentkapløb, hvor flere opfindere forsøger at være først 

til at ansøge patent på samme opfindelse, fordi det nu ikke vil være muligt at opnå et patent i Europa 

overhovedet, hvis ikke man er først til at ansøge centralt under harmonisering. Når patenter alene kan 

ansøges hos de enkelte landes patentkontorer, betyder et eksisterende patent i et land ingenting i 

henhold til fremtidig ansøgeres mulighed for at ansøge patent i et andet land, jf. 

territorialitetsprincippet. Patentkapløb betyder at der ydes duplikerende indsatser, hvilket er 

samfundsmæssigt inefficient, jf. afsnit 3.1.3.3. Selvom patentkapløb kan accelerere teknologisk 

fremskridt og øge sandsynligheden for at opdage ny viden, ved at de enkelte opfindere sætter alt ind på 

at være først, er der ligeledes risiko for, at kapløbet resulterer i et ”hold-up”, fordi spillerne vælger at 

afvente hinandens træk, i stedet for at foretage yderligere investering i F&U, fordi de ikke har 

fuldkommen information omkring de øvrige spilleres stilling i kapløbet. Nogle af spillerne vælger endda 

                                                           
253 En ”patent troll” er en juridisk person, der håndhæver et patent for at opnå en økonomisk gevinst i form af 
licensafgifter, uden rent faktisk at fremstille produkter på baggrund af den patenterede teknologi. 
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muligvis helt at trække sig fra kapløbet, og hvis alle gør det, går den teknologiske udvikling helt i stå, 

hvilket er problematisk i henhold til at sikre vedvarende økonomisk vækst, jf. afsnit 3.1.2.  

 

3.3.2.3 Beslutninger påvirker hele Europa 

Det er en fordel, for patenthaveren, at denne patentbeskyttelse i hele Europa, og ligeledes, at afgørelser fra 

en fællesdomstol får retsvirkning i hele Europa, men det er ikke uden sin offeromkostninger. Når en 

ansøgning gælder hele Europa, kan det virke innovationshæmmende, som beskrevet ovenfor. Men hvis 3. 

mand vælger at søge om annullation af patent, som af patentdomstolen efterfølgende erklæres ugyldigt og 

tilbagetrækkes, eller hvis en 3. mand bliver dømt for krænkelse af et patent, får afgørelsen ligeledes 

retsvirkning i hele Europa. Begge dele kan have en negativ effekt på innovation. Det kræver et stærkt 

samarbejde mellem det centrale patentkontor og patentdomstolen, at sikre at patenter ikke udstedes på et 

fejlagtigt grundlag, hvis risikoen for tilbagetrækning af et patent er stor, betyder det ringe retssikkerhed i 

patentet, hvilket fører os tilbage til udgangspunktet. Samtidig bliver det mere vanskeligt at undgå at krænke 

et patent, når patenter har retsvirkning i hele Europa, hvilket gør det problematisk for 3. mænd at 

videreudvikle på baggrund af eksisterende opfindelser.  

 

3.3.2.4 Højere priser  

Der er ofte højere forbrugerpriser knyttet til patenterede produkter, jf. afsnit 3.1.3.1. og 3.1.4, og når 

patentbeskyttelsen udvides til at omfatte hele Europa, vil prisen på et patenteret produkt ligeledes stige i 

hele Europa.  

 

3.3.3 Sammenfatning af gevinster og tab 

Der er betydelige fordele ved at harmonisere patentretten, i form af minimerede 

transaktionsomkostninger for såvel patentansøgere, som patenthavere og 3. mænd, som hhv. anklager 

og indstævnet i en retssag. Retssikkerheden i et patent øges, når patentretten harmoniseres 

fuldstændig, i det der ikke længere er samme mulighed for uensartet anvendelse af retsreglerne, 

hverken ved udstedelse eller håndhævelse af et patent. Både minimerede transaktionsomkostninger og 

øget retssikkerhed forstærker værdien af et patent for patenthaveren, hvilket kan tilskynde til innovativ 

aktivitet, og med den udvidede geografiske bredde, er der ligeledes sandsynlighed for at fremme den 

teknologisk udvikling, da patentbeskyttelsen giver en konkurrencefordel i hele Europa, hvilket i nogen 
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grad åbner dørene for kommercialisering på flere geografiske markeder, til gavn for flere forbrugere af 

produktet. 

Der er dog væsentlige omkostninger forbundet med en fuldstændig harmonisering af patentretten, som 

især knytter sig til den udvidede geografiske bredde af patentet. Det er muligheden for at opnå et patent, 

der har et incitament fremmende virkning, da man forud for et F&U projekt ikke er garanteret 

patentbeskyttelse for de mulige teknologiske gennembrud, som projektet resulterer i.  Når den 

geografiske bredde af patentbeskyttelsen udvides, er det fordelagtigt for patenthaveren, men det har 

den omkostning for 3. mænd, der ønsker at anvende den patenterede teknologi, at disse i højere grad 

risikerer at krænke et patent, da udvidelse i praksis svarer til flere patenter på det europæiske marked. 

I biotekindustrien, herunder biomedicin, er det et særligt udbredt problem, at der opstår ”hold-up” i 

F&U projekter, fordi der er høj fertilitetsgrad i disse brancher (se afsnit 3.1.2), og fordi licensaftaler skal 

forhandles angående flere forskellige eksisterende patenter på forskningsredskaber i efterfølgende 

opfinderes F&U projekter.254 Risikoen for spil opstår i kapløbet om at være den første til at opnå et 

patent, for at sikre sig de dertilhørende konkurrencefordel samt forstærke mulige pionerfordele, men 

konkurrerende parter i kapløbet kan også vælge at trække sig, fordi øget indsats i F&U projektet 

resulterer i, at projektet ikke længere er lønsomt.  

Hvis patentretten derimod blev individualiseret, vil det ikke eliminere risikoen for patentkapløb og 

”patent thickets”, men det reducerer omfanget af disse problemer, set i forhold til fuldstændig 

harmonisering. Det er, alt andet lige, mere omkostningsfuld at ansøge patenter i hele Europa, når dette 

skal gøres hos hvert enkelt lands patentmyndigheder, og det vil kræve ligeledes mange ressourcer at 

håndhæve patenter i flere lande, og det kan derfor tænkes, at virksomheder vil overveje strategisk om 

og hvor det kan svare sig, at ansøge og håndhæve patenter. Af den grund, vil der være færre patenter, 

hvilket reducerer omfanget af ”anticommons” effekten,255 og man risikerer ikke at blive udelukket helt 

fra patentering af en opfindelse i Europa, fordi man ikke er først. Ved individualisering, kan det være, at 

man taber kapløbet i et land, men derved udelukkes man ikke fra at tage patent på en tilsvarende 

opfindelse i et andet land, hvilket øger konkurrencen internt i Europa. Offeromkostningen herved er dog 

at transaktionsomkostningerne øges betydelige, særligt hvis man har behov for patentbeskyttelse i en 

ikke ubetydelig andel af de europæiske lande.  

                                                           
254 Se herom: Eisenberg, 2001: s. 224 og  Walsh, Arora, & Cohen, 2003: s. 293 
255 Walsh, Arora, & Cohen, 2003: s. 290-291 
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Kaldor-Hicks efficiens indebærer, at den samlede velfærd i samfundet øges, hvilket vil sige at vindernes 

overskud overstiger tabernes underskud. Der kan være fordele ved ikke at være den første på markedet, 

men disse undermineres af, at der er øget risiko for efterfølgere at krænke eksisterende patenter, eller 

at de bremses af eksisterende patenter, grundet sammenbrud i forhandling eller langtrukne 

forhandlingsprocesser angående licensaftaler. Der foreligger en mulighed for, at patenterede produkter 

vil blive kommercialiseret på flere geografiske markeder, fordi patentbeskyttelsen automatisk gælder i 

hele Europa, hvilket vil være til fordel for forbrugerne af de patenterede produkter, men dette afhænger 

i høj grad af, hvor lønsomt kommercialisering vil være på de forskellige markeder, givet omkostningerne 

herved set i forhold til den potentielle indtjening. Set i forhold til individualisering, er der høj risiko for 

at innovation i bioteknologi og biomedicin bremses helt eller i væsentlig grad som følge af 

harmonisering, hvilket er samfundsmæssigt problematisk og uønskeligt.256 Ved harmonisering er det 

primært patenthaverne, der opnår et overskud, hvorimod 3. mænd i høj grad risikerer at blive bremset 

i deres F&U indsatser, og forbrugere vil opleve højere priser på patenterede produkter, sammenlagt 

med færre alternativer hertil, hvilket forstærker patenthavernes monopol. Hvis innovation bremses, 

påvirker det den økonomiske vækst i samfundet negativt, til ulempe for hele samfundet, og derfor må 

harmonisering siges ikke at være en Kaldor-Hicks efficient løsning.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
256 Maskus, 2000: s. 28-32 
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Kapitel 4 – Integreret Analyse  

Denne analyse tager sit udgangspunkt i den nye patentreform, som indebærer oprettelsen af en fælles EU 

patentdomstol, og indførslen af enhedspatenter. Først og fremmest beskrives de væsentlige forhold, der gør 

sig gældende i forbindelse med ikrafttræden af patentreformen, hvorefter der sammenlignes med den 

nuværende situation, og den Kaldor-Hicks efficiente løsning fra Kapitel 3. 

 

4.1 Patentreformen 

I mange år har det været et mål at harmoniseret patentretten i Europa, og flere tiltag er blevet introduceret 

igennem årene i denne henseende. Senest har de indledende skridt i en patentreform fundet sted, og i den 

forbindelse har 25 EU medlemslande indgået aftalen om hhv. patentdomstolen, og har indgået samarbejde 

om enhedspatenter og om oversættelsesordninger.257  

 

4.1.1 Patentdomstolen  

25 Europæiske lande har underskrevet UPC aftalen, men inden patentreformen kan træde i kraft skal den 

ratificeres af mindst 13 af disse lande,258 som skal inkludere UK, DE og Frankrig,259 da disse lande er de 3 EU 

medlemsstater med flest patenter.260 UPC-aftalen danner retsgrundlaget for oprettelsen af en fælles 

patentdomstol, hvis formål er at øge retssikkerheden i europæiske- og enhedspatenter, ved at sikre en 

ensartet anvendelse af retsreglerne ved krænkelsessager eller annullationssøgsmål. Derudover er det 

ligeledes hensigten med en fælles patentdomstol at gøre det lettere og mindre omkostningsfuld for 

patenthavere at håndhæve patenter, som er gyldige i flere lande, og for virksomheder, som skal forsvare sig 

mod anklager om krænkelse af et patent.  De nationale domstole har stadig kompetence i sager angående 

nationale patenter, men patentdomstolen har enekompetence261 til at afgøre sager omkring europæiske som 

enhedspatenter, jf. UPC-aftalens art. 3. 

                                                           
257 Se note 9. 
258 Der forventes at gå ca. 4 måneder efter de 13 lande har ratificeret UPC aftalen, inden reformen træder i kraft, 
hvilket forventes at ske ultimo 2015. http://www.dkpto.dk/patentreform/tidslinie.aspx  
259 På nuværende tidspunkt er Frankrig den eneste af de 3 lande, der har ratificeret aftalen.  
260 http://www.dkpto.dk/patentreform/tidslinie.aspx  
261 http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html  

http://www.dkpto.dk/patentreform/tidslinie.aspx
http://www.dkpto.dk/patentreform/tidslinie.aspx
http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html
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4.1.2 Enhedspatentet  

Et enhedspatent er et patent, som vil får automatisk retsvirkning i de 25 lande, som har indgået samarbejdet. 

Enhedspatentet skal fungere som en ekstra valgmulighed for patentansøgere, således at ansøgere fortsat 

kan vælge at ansøge et nationalt eller europæisk patent, men alle 3 muligheder er tilsigtet samme 

retsvirkning. Enhedspatenter kan, ligesom europæiske patenter, alene ansøges hos EPO, og bliver udstedt på 

baggrund af EPC, selvom der er tale om et EU samarbejde.262  

Europæiske patenter fungerer som et bundt nationale patenter, og skal valideres i hver af de designerede 

lande, hvilket kan indebære betaling af afgifter til de nationale patentkontorer, oversættelse af patentet til 

det pågældende lands sprog, mv. I modsætning hertil skal enhedspatenter ikke valideres nationalt, og 

fungerer som et enkelt patent med retsvirkning i de samarbejdende lande. Til at starte med skal ansøgninger 

på enhedspatenter oversættes til engelsk, hvis originalsproget er fransk eller tysk, og til et hvilket som helst 

af de 3 officielle EPO sprog, hvis originalsproget er engelsk.263 På nuværende tidspunkt er europæiske 

patenter underlagt de nationale patentregler efter udstedelsen. Enhedspatenter skal ikke håndhæves hos de 

nationale domstole i de enkelte lande, men derimod hos den nye patentdomstol.264 Man kan også vælge en 

kombination, således at man både har et nationalt patent og en enhedspatent,265 hvilket har den fordel, at 

man ikke automatisk får tilbagetrukket et nationalt patent, hvis enhedspatentet tilbagetrækkes.   

 

4.2 Kaldor-Hicks efficient? 

På nuværende tidpunkt kan opfindere ansøge nationale patenter hos de nationale myndigheder med 

retsvirkning i de enkelte lande, eller europæiske patenter hos EPO med retsvirkning i de designerede lande. 

Annulationssøgsmål afgøres af EPO for europæiske patenters vedkommende, men hvorimod 

annullationssøgsmål angående nationale patenter, samt krænkelsessager vedrørende både europæiske og 

nationale patenter afgøres af de nationale domstole i de pågældende lande. Dette har ført til uensartet 

anvendelse af gældende retsregler, hvilket er påvist i Kapitel 2.  

Med patentreformen indføres muligheden for at ansøge patenter med retsvirkning i de 25 samarbejdende 

EU medlemsstater, og den nye patentdomstol får kompetence til at afgøre patentretlige tvister, for både 

europæiske og enhedspatenter, ligeledes med retsvirkning i de samarbejdende lande.  Det forstærkede EU 

                                                           
262 http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html  
263 Ibid. 
264 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/faqs/index_en.htm#maincontentSec5  
265 http://www.dkpto.dk/patentreform/spoergsmaal--svar.aspx#11  

http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/faqs/index_en.htm#maincontentSec5
http://www.dkpto.dk/patentreform/spoergsmaal--svar.aspx#11
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samarbejde indebærer fordele for patentansøgere i form af minimerede transaktionsomkostninger i såvel 

ansøgningsprocessen, som ved afgørelsen af patentsager angående europæiske og enhedspatenter.  

Sammenlignet med den hypotetiske harmoniserede tilstand fra Kapitel 3, er der betydelige fordele ved 

patentreformen. For det første indebærer reformen ikke, at alle patenter automatisk får retsvirkning i hele 

Europa, hvilket, som vist i Kapitel 3, kan virke hæmmende på innovation og dermed den teknologiske 

udvikling, til skade for samfundet som helhed. Ansøgere skal derimod ansøge et europæisk patent hos EPO, 

og når denne er tildelt, skal ansøgeren efterfølgende vælge, om patentets skal tildeles 

enhedspatentbeskyttelse.266 Patenthavere har dog mulighed for at spare transaktionsomkostninger 

forbundet med ansøgning af såvel europæiske som nationale patenter, ved at vælge 

enhedspatentbeskyttelse, som opnår gennem én ansøgning uden at efterfølgende validering er påkrævet i 

de enkelte lande.  

For det andet, er der stadig mulighed for virksomhederne strategisk at vælge, hvilken type patent, der bedst 

tjener deres interesser, i stedet for automatisk at opnå patentbeskyttelse i hele Europa, hvilket er fordelagtigt 

for opfindere, der risikerer at krænke eksisterende patenter, eller som har behov for licensadgang til 

patenterede teknologi. Den udvidede patentbeskyttelse, som var knyttet til den hypotetiske harmonisering, 

var til fordel for opfindere, men havde den betydelige offeromkostning, at det kunne være hæmmende for 

fremtidig innovation i bioteknologi og biomedicin (se afsnit 3.3.2.1). Enhedspatentbeskyttelse kan få samme 

virkning i praksis, men til gengæld opnås denne beskyttelse ikke automatisk. Der kan være mange 

virksomheder, for hvem enhedspatentbeskyttelse er en betydelig fordel, eksempelvis ”patent trolls”, som 

ansøger enhedspatenter for efterfølgende alene at handle med adgang til det patenterede produkt uden at 

frembringe et produkt på det europæiske marked. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt til at vide, hvor 

mange opfindere, der i praksis vil vælge denne form for beskyttelse, men det forventes. Der er ligeledes den 

samme risiko tilknyttet enhedspatentet ved patentreformen, som der er knyttet til såvel europæiske 

patenter, sådan som systemet er i dag, og den udvidede patentbeskyttelse under den fiktive harmonisering. 

Hvis patentet tilbagetrækkes, får det retsvirkning i samtlige designerede lande. Men fordi man under den 

nye patentreform stadig har mulighed for at ansøge nationale patenter, eller en kombination af national- og 

enhedspatentbeskyttelse, kan man stadig på denne måde sikre sig patentbeskyttelse i de lande, hvor den har 

størst betydning.  

                                                           
266 http://www.dkpto.dk/patentreform/fakta.aspx  

http://www.dkpto.dk/patentreform/fakta.aspx
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For så vidt angår patentdomstolen, er der ikke betydelig forskel på den fiktive harmonisering og 

patentreformen. En fælles patentdomstol har den klare fordel, at den sikre mere ensartet anvendelse 

af retsreglerne.  

Sammenlignet med den fiktive harmonisering, samt set i henhold til de fordele, er patentreformen 

således en bedre løsning, da den både fremmer de fordele, der findes under den fiktive harmonisering, 

og løser problemet omkring den uensartet anvendelse af retsreglerne set i Kapitel 2, uden i samme grad 

at forstærke de omkostninger, som en enhedsbeskyttelsen under den harmoniserede tilstand fører med 

sig, fordi den tildeles for alle godkendte patentansøgninger, uden for at opfindere kan vælge at nøjes 

med beskyttelse i enkelte lande.  Der er dog risiko for, at såfremt de nationale domstole i anliggender 

angående nationale patenter, fortolker og anvender retsreglerne forskelligt fra patentdomstolen, vil der 

fortsat være praksisforskelle, men problemet må tænkes at blive reduceret med oprettelsen af 

patentdomstolen. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

5.1 Juridisk konklusion 

I den juridiske analyse behandles problemstillingen omkring, hvorvidt EPO er tilbøjelig til at udstede patenter, 

som ikke vil blive opretholdt hos de nationale domstole. For at finde frem til en konklusion herom, blev 

praksis fra hhv. EPO, DE og UK behandlet, med udgangspunkt i et præjudikat fra hver. Det blev fastslået af 

EU Domstolen i Sag C-34/10 i 2012, at Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c skal fortolkes således at 

patentbeskyttelse er udelukket for opfindelser, hvor anvendelse, herunder forudgående destruktion af 

menneskelige embryoner, i industrielt eller kommercielt øjemed, finder sted,267 og begrebet embryon 

omfatter befrugtede æg, ubefrugtede æg hvori en moden cellekerne er implanteret, og partenoter.268 

Selvom EBoA WARF-sagen kom frem til en næsten tilsvarende fortolkning af Rule 28 (c) EPC, som 

implementerer Biotekdirektivets art. 6, stk. 2, litra c, har der i praksis været den forskel, at det har været 

almindelig praksis efter WARF-sagens afgørelse, at tildele patenter på hESC-opfindelser, så længe 

stamcellerne var hentet fra eksisterende stamcellelinjer. Problemet herved er, at de novo destruktion af et 

menneskelige embryon indtil 2008, var et uundgåeligt skridt ved tilvejebringelsen af disse stamcellelinjer. 

Det betyder, at EPO har været tilbøjelig til at udstede patenter på opfindelser, som ikke vil blive opretholdt 

hos de nationale domstole i hhv. UK og DE, da disse, som EU medlemsstater, er bundet af EU Domstolens 

afgørelse i Sag C-34/10. En senere afgørelse fra TBoA269 viser dog, at der er håb om, at EPO fremadrettet vil 

rette sig efter EU Domstolens fortolkning af Biotekdirektivets art. 6, stk. 2 litra c, hvor et afslag på en 

patentansøgning, hvori det ikke var godtgjort, at de eksisterende stamcellelinjer, hvorfra de embryonale 

stamceller var høstet, ikke krævede den forudgående destruktion af menneskelige embryoner. Der kan dog 

fortsat være problemer forbundet med fortolkning af begrebet menneskelige embryon, da det ikke fremgår 

klart af EPOs praksis, hvordan dette begreb er defineret, hvilket kan føre til uensartet praksis i fremtiden.  

 

5.2 Økonomisk konklusion 

I den økonomisk analyse blev der set nærmere på, hvorvidt en fuldstændig harmonisering af patentretten vil 

være Kaldor-Hicks efficient, set i forhold til individualisering. Den fiktive harmonisering indebærer udviskning 

af de nationale patentmyndigheder, ved at patenthavere opnår beskyttelse i hele Europa gennem en 

                                                           
267 Sag C-34/10, Præmis 47-49 
268 Sag C-34/10, Præmis 38  
269 Se sag T 2221/10.  
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centraliseret ansøgningsproces, og patentretlige tvister afgøres af en fælles patentdomstol. Der er betydelige 

fordele for patentansøgere ved harmonisering, i form at besparet transaktionsomkostninger og stærkere 

retssikkerhed i patenter, grundet en mere ensartet anvendelse af retsregler, men det har den væsentlige 

offeromkostning, at innovation i bioteknologi og biomedicin bremses. Dette skyldes, at man investering i F&U 

projekter i biotek og biomedicin i høj grad afhænger af patentbeskyttelse,270 hvilket udelukkes i hele Europa 

hvis ikke man vinder patentkapløbet. Bioteknologiske opfindelser kræver i høj grad adgang til patenterede 

forskningsredskaber, hvilket fremmer ”anticommons” effekten, ved at skabe ”patent thickets”,271 og dette 

forstærkes af den udvidelse af patentbeskyttelsen i hele Europa. 3. mænd taber stort ved en fuldstændig 

harmonisering, hvilket er til ulempe for fremtidig innovation, og samfundsmæssig inefficiens. Det vurderes 

derfor, at harmonisering ikke vil være Kaldor-Hicks efficient, set i forhold til individualisering.  

 

5.3. Integreret konklusion  
På baggrund af konklusionerne i kapitel 2 og 3, indebar den integrerede problemstilling en stillingtagen til, 

hvorvidt patentreformen vil løse problemet omkring uensartet anvendelse af retsreglerne, samt føre til 

Kaldor-Hicks efficiens, set i forhold til den fiktive harmonisering. Patentreformen og den fiktive 

harmonisering indebærer mange ligheder, men den afgørende forskel ligger i den mulighed for stadig at 

kunne ansøge nationale og europæiske patenter, under patentreformen, og denne mulighed eksisterer ikke 

under den fiktive harmonisering. Det betyder, at selvom der stadig er mulighed for ”patent thickets” i 

bioteknologi og biomedicin under patentreformen, vil det ikke i samme grad forstærke ”anticommons” 

effekten, som en fuldstændig harmonisering vil.  Af den grund vurderes det, at patentreformen vil have den 

effekt, at patentretten ensartes, samtidig med at Kaldor-Hicks efficiens opnås, set i forhold til den fiktive 

harmonisering.  

 

 

 

 

 

                                                           
270 Maskus, 2000: s. 43, samt s. 54-56 
271 Eisenberg, 2001: s. 223-226 
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BILAG 1: Embryoner og embryonale stamceller272,273,274 

Idet følgende redegøres der alene for den biologiske forklaring på fosterudviklingen og menneskelige 

stamceller, og der tages således ikke højde for, eller udgangspunkt i, juridiske definitioner heraf. 

Udviklingen af et menneske begynder ved foreningen af en mands og en kvindes kønsceller. Den kvindelige 

ægcelle begynder sin udvikling som en oocyt275, dvs. en umoden ægcelle, hvorefter den modnes, og herefter 

kaldes et ovum, en moden ægcelle. Når den kvindelige ægcelle er modnet, er den klar til at blive befrugtet, 

som sker ved foreningen mellem ægcellen og den mandlige sædcelle. Herved skabes en enkel celle, med 

dobbelt kromosombesætning, som kaldes en zygote, som er et embryo i det første stadie af udviklingen. 

Allerede ca. 24-30 timer efter befrugtningen af ægget finder sted, begynder zygoten sin første celledeling 

ved en proces som kaldes mitose, først ved at den enkelte celle deler sig til 2 celler, hvorefter de 2 celler deler 

sig i 2 og nu er 4 celler, som deler sig til 8 celler, og så til 16, og så videre. Efter ca. 4-6 dage har zygoten 

udviklet sig til cellemasse som kaldes en blastocyst, og dermed begynder blastocystfasen. Blastocystfasen 

varer indtil ca. 6. dagen efter befrugtningen, hvorefter zygoten implanteres i livmoderkagen. Blastocysten 

består af såvel en indre og en ydre cellemasse, hhv. kaldet embryoblasten og trophoblasten, og disse 

cellemasser indeholder såkaldte stamceller. De celler, der befinder sig i trophoblasten vil udvikle sig til en del 

af placentaen (moderkagen) og de celler, der findes i embryoblasten er de embryonale stamceller, som med 

tiden vil udvikle sig til et menneske. Efter ca. 8-10 uger, begynder det foetale periode. På dette tidspunkt er 

alle de vigtige organer er blevet til og zygoten betragtes nu som et foster.  

Stamceller er udifferentierede celler som kan differentiere sig til specialiserede celletyper. Stamceller 

kommer enten fra embryoner i blastocystfasen (embryonale stamceller) eller fra væv, der findes i kroppen 

efter den embryonale udvikling er afsluttet (voksne eller somatiske stamceller). Der findes 5 kategorier af 

stamceller, og cellerne kategoriseres efter plasticitetsgrad, hvilket vil sige deres evne til at differentiere sig til 

andre specialiserede celletyper. Jo længere fremme i menneskets udvikling man kommer, desto lavere er 

plasticitetsgraden i stamcellerne. De celler, der er mest potente, hvilket vil sige, hvor plasticitetsgraden er 

højest, er de totipotente stamceller. Totipotente stamceller kan potentielt specialisere sig til samtlige af de 

mere end 200 celletyper, som findes i menneskekroppen, de ekstra-embryonale membraner og placentaen, 

                                                           
272 http://www.medicalnewstoday.com/info/stem_cell/  
273 http://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php?page=6&language=22  
274 http://www.forskning.no/artikler/2002/august/1030026953.04  
275http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Cellebiologi_og_almen_histologi/%
C3%A6gcelle  

http://www.medicalnewstoday.com/info/stem_cell/
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http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Cellebiologi_og_almen_histologi/%C3%A6gcelle
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og det er alene zygoten, samt de første celler, der skabes ved zygotens celledeling (mitose) i de første ca. 4 

dage efter befrugtningen, der klassificeres som totipotente. Efter 4 dage begynder blastocystfasen, hvor 

zygoten har udviklet sig til en cellemasse, der kaldes en blastocyst. Blastocystfasen varer indtil ca. 6. dagen 

efter befrugtningen. Blastocysten består af såvel en indre og en ydre cellemasse, hhv. kaldet embryoblasten 

og trophoblasten, og de celler, der befinder sig i trophoblasten vil udvikle sig til en del af placentaen 

(moderkagen) hvorimod de celler, der findes i embryoblasten er de embryonale stamceller, som med tiden 

vil udvikle sig til et menneske. De celler, der findes i hhv. tropho- og embryoblasten efter blastocystfasen er 

startet, har således specialiseret sig så meget, at plasticitetsgraden er faldet. De stamceller, som nu findes i 

trophoblasten kan alene blive en del af placentaen og ikke af mennesket, og de stamceller som findes i 

embryoblasten kan alene kan udvikle sig til mennesket, og er ikke er i stand til at blive en del af moderkagen. 

De stamceller, der befinder sig indenfor blastocysten er derfor mindre potente end de totipotente stamceller, 

og kaldes pluripotente. Det er de totipotente og pluripotente der hidhører under betegnelsen embryonale 

stamceller. De findes kun i de helt tidlige stadier i fosterudviklingen og kan ikke genfindes i kroppen senere. 

De sidste 3 kategorier er multipotente, oligopotente, og unipotente stamceller, og fælles for disse tre 

kategorier er, at de betragtes som voksne stamceller, og findes i kroppen i hele menneskets levetid. Disse 

celler kan danne udgangspunktet for et begrænset udvalg af specialiserede celler, såsom de bloddannende 

hæmatopoietiske stamceller, lymfeceller, og muskel stamceller, men har ikke potentialet til at udvikle sig til 

et menneske.  

Det interessante ved de embryonale stamceller er deres store behandlingspotentiale i en række alvorlige 

kroniske sygdomme. Stamcellernes hovedopgave i kroppen er regenerering af nedbrudt væv og organer ved 

deling, og de hjælper på denne måde kroppen med at hele sig ved mindre skader. Forskningen i stamceller 

går i høj grad ud på at finde frem til hvordan cellerne bærer sig ad med dette.  På den måde håber man på at 

kunne behandle sygdommene ved at transplantere stamcellerne til det sted i kroppen, hvor den pågældende 

sygdom har nedbrudt vævet eller et organ, der ikke kan reparere sig selv enten fordi skaden er for stor, eller 

fordi vævet ikke besidder stamceller nok til det. En af de mest udbredte former for stamcelleterapi er 

knoglemarvstransplantationer, hvor der tages stamceller fra donors knoglemarv, og implanteres i patienten, 

f.eks. ved behandling af leukæmi (knoglemarvskræft). De sygdomme, hvor der er stort behandlingspotentiale 

ved hjælp af embryonale stamceller er celledegenerative sygdomme såsom Alzheimers, Parkinsons, og type 

II diabetes.  

Når en menneskelige ægcelle bliver befrugtet af en sædcelle, påbegyndes en celledeling, som efter 3-4 dage 

har ført til en cellemasse, som kaldes en blastocyst, og embryonet er således nået til blastocyststadiet i 

fosterudviklingen. Inden blastocystfasens indtræden bliver det befrugtede æg og de første celler, der opstår 
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ved celledelingen, betragtede som totipotente, fordi de er i stand til at udvikle sig til et menneske. Når 

blastocystfasen indtræffer, er de stamceller, som findes inden i blastocysten, derimod pluripotente. Når en 

ægcelle aktiveres ved hjælp af partenogenese, ligner dens udvikling til forveksling blastocyststadiet, som den 

indtræffer, hos det befrugtede æg.  

Hos både de mandlige og kvindelige kønsceller er visse gener undertrykte, hvilket kaldes genetisk prægning. 

Cellerne besidder ”kopier” af hinandens gener, således at når køncellerne forenes, og ægcellen derved 

befrugtes, besidder det forenede organisme nu et komplet sæt gener, hvor de inaktive gener hos den ene 

celle suppleres af de modsvarende ”kopier” fra den anden celle. Et menneske kan ikke blive til uden både de 

maternelle og paternelle gener. Når et umodent menneskelige ægcelle, en såkaldt oocyt, stimuleres til deling 

gennem partenogenese, bliver det således uden det paternelle modsvar på de undertrykte maternelle gener, 

idet sædcellen mangler, hvilket betyder, at selvom partenoten kan udvikle sig til forskellige stadier, 

heriblandt et stadie tilsvarende blastocystfasen hos et befrugtet æg, kan det ikke blive til et menneske. 
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BILAG 2: Biotekdirektivets art. 5 og 6 

 

Artikel 5 

1. Det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling og den blotte opdagelse 

af en del af det, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, kan ikke udgøre patenterbare opfindelser. 

 

2. En del af det menneskelige legeme, der er isoleret herfra eller på anden måde frembragt ved en teknisk 

fremgangsmåde, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, kan udgøre en patenterbar opfindelse, selv 

om en sådan del i sin opbygning er identisk med opbygningen i en naturligt forekommende del. 

 

3. I patentansøgningen skal der redegøres konkret for, hvorledes en sekvens eller delsekvens af et gen kan 

anvendes industrielt. 

 

Artikel 6 

1. Opfindelser, hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden, er udelukket 

fra patentering, idet alene det forhold, at udnyttelsen af opfindelsen er forbudt ved en lov eller administrativ 

forskrift, ikke i sig selv bevirker, at opfindelsen strider mod sædelighed eller offentlig orden.  

 

2. I overensstemmelse med stk. 1 kan der bl. a. ikke meddeles patent på: 

a) fremgangsmåder til kloning af mennesker 

b) fremgangsmåder til ændring af menneskets kønscellers genetiske identitet 

c) anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål  

d) fremgangsmåder til ændring af dyrs genetiske identitet, som kan påføre dem lidelser, der 

ikke er begrundet i en væsentlig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr, samt dyr 

frembragt ved sådanne fremgangsmåder. 
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BILAG 3: Patentkrav i WARFs patentansøgning276 

 

II.  Basis for the refusal was the set of claims 1 to 10 filed with a letter dated 18 June 2003. 

Claim 1 read: 

"1. A cell culture comprising primate embryonic stem cells which (i) are capable of 

proliferation in vitro culture for over one year, (ii) maintain a karyotype in which all chromosomes normally 

characteristic of the primate species are present and are not noticeably altered through culture for over one 

year, (iii) maintain the potential to differentiate to derivatives of endoderm, mesoderm, and ectoderm 

tissues throughout the culture, and (iv) are prevented from differentiating when cultured on a fibroblast 

feeded layer." 

(emphasis added by the Board) 

 

Claims 2 to 8 were directed to further embodiments of the subject-matter of claim 1, the cell culture 

according to claim 8 being directed to non-human primate cells.  

 

Claims 9 and 10 read as follows: 

"9. A method of maintaining a cell culture according to any one of the preceding claims comprising culturing 

the primate embryonic stem cells on a fibroblast feeder layer so that the primate embryonic stem cells 

proliferate in culture in an undifferentiated state."  

(emphasis added by the Board) 

 

"10. A method of obtaining differentiated primate cells in culture comprising the step of permitting primate 

embryonic stem cells of a cell culture according to any one of claims 1 to 8 to differentiate." 

(emphasis added by the Board) 

 

 

 

 

                                                           
276 T-1374/04, Summary of Facts and Submissions, nr. II 
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BILAG 4: Spørgsmål til Enlarged Board of Appeal i sag G 02/06 

 

I. In its decision T 1374/04 (OJ EPO 2007, 313) Stem cells/WARF, Technical Board of Appeal 3.3.08 referred 

the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:  

 

1. Does Rule 23d(c) [now 28(c)] EPC apply to an application filed before the entry into force of the rule? 

 

2. If the answer to question 1 is yes, does Rule 23d(c) [now 28(c)] EPC forbid the patenting of claims directed 

to products (here: human embryonic stem cell cultures) which – as described in the application - at the filing 

date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human 

embryos from which the said products are derived, if the said method is not part of the claims? 

 

3. If the answer to question 1 or 2 is no, does Article 53(a) EPC forbid patenting such claims? 

 

4. In the context of questions 2 and 3, is it of relevance that after the filing date the same products could be 

obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos (here: 

e.g. derivation from available human embryonic cell lines)? 
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BILAG 5: Brüstles patentkrav, original tysk patent og europæisk 

patent  

 

Tysk patent:
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Europæisk patent:  

”Claims  

1. Non-tumorigenic cell composition obtained from mammalian embryonic stem cells, containing  

a) at least 85% isolated neural precursor cells with the ability to differentiate into neuronal or glial 

cells, and 

b) no more than 15% primitive embryonic and non-neural cells, obtainable by the steps of  

(a) proliferation of ES cells, 
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(b) cultivation of the ES cells from step (a) into neural precursor cells, 

(c) proliferation of the neural precursor cells in growth factor-containing serum-free medium, 

(d) proliferation of the neural precursor cells from step (c) in another growth factor-containing 

serum-free medium and isolation of the purified neural precursor cells and 

(e) proliferation of the neural precursor cells from step (d) in another growth factor-containing 

serum-free medium and isolation of the purified precursor cells with the ability to differentiate into 

neuronal or glial cells, 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (d) comprises bFGF and EGF, and 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (e) comprises bFGF and PDGF, 

with the proviso that the method does not include the destruction of human embryos.  

2. Cell composition according to claim 1, wherein the ES-cells in step (a) are proliferated to cell 
aggregates, particularly embryoid bodies.  

3. Non-tumorigenic cell composition obtained from mammalian embryonic stem cells, containing  

a) at least 85% isolated neural precursor cells with the ability to differentiate into neuronal or glial 

cells, and 

b) no more than 15% primitive embryonic and non-neural cells, obtainable by the steps of  

(a') proliferation of ES cells, 

(b') cultivation of the ES cells from step (a') into neural precursor cells, 

(c') proliferation of the neural precursor cells in growth factor-containing serum-free medium, 

(d') proliferation of the neural precursor cells from step (c') in another growth factor-containing 

serum-free medium to neural spheres and isolation of the neural spheres, and 

(e') proliferation of the neural spheres from step (d') in growth factor-containing medium until 

generation of a monolayer of glial precursor cells and isolation of the purified precursor cells with 

the ability to differentiate into glial cells, 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (d'), (e') comprises bFGF and/or 

EGF, with the proviso that the method does not include the destruction of human embryos.  

4. Cell composition according to claim 3, wherein the ES cells in step (a') are proliferated to cell 
aggregates, particularly embryoid bodies.  

5. Cell composition according to any one of claims 1 to 4, wherein said cells grow as monolayer.  

6. Cell composition according to any one of claims 1 to 4, wherein said cells grow as neural spheres.  
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7. Cell composition according to any one of claims 1 to 4, comprising cells with the ability to 
differentiate neuronal, astroglial and/or oligodendroglial cells.  

8. Cell composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the embryonic stem cells were 
obtained from embryonic germ cells.  

9. Cell composition according to any one of claims 1 to 4, wherein the cells were isolated from the 
group comprising mouse, rat, hamster, pig, cow, primate and human.  

10. Cell composition according to any one of claims 1 to 7, wherein the precursor cells were genetically 
modified.  

11. Cell composition according to any one of claims 1 to 10 in a frozen condition.  

12. Cell library comprising autologous and non-autologous cells according to any one of claims 1 to 11.  

13. Neural spheres comprising differentiated neural cells of the precursor cells according to any one of 
claims 1 to 4.  

14. Neural spheres according to claim 13, obtained through the induction of in vitro differentiation of 
the precursor cells according to any one of claims 1 to 5.  

15. A method for the generation of purified precursor cells with the ability to differentiate into 
neuronal or glial cells, comprising the steps of:  

(a) proliferation of ES cells, 

(b) cultivation of the ES cells from step (a) into neural precursor cells, 

(c) proliferation of the neural precursor cells in growth factor-containing serum-free medium, 

(d) proliferation of the neural precursor cells from step (c) in another growth factor-containing 

serum-free medium and isolation of the purified neural precursor cells, and 

(e) proliferation of the neural precursor cells from step (d) in another growth factor-containing 

serum-free medium and isolation of the purified precursor cells with the ability to differentiate into 

neuronal or glial cells, 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (d) comprises bFGF and EGF, and 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in (e) comprises bFGF and PDGF, with 

the proviso that the method does not include the destruction of human embryos.  

16. Method according to claim 15, wherein the ES cells in step (a) are proliferated to cell aggregates, 
particularly embryoid bodies.  

17. Method according to claim 15 or 16, wherein the growth factor-containing, serum-free medium in 
step (c) comprises bFGF.  
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18. Method for the generation of purified neural precursor cells with the ability to differentiate into 
neuronal or glial cells, comprising the steps of:  

(a') proliferation of ES cells , 

(b') cultivation of the ES cells from step (a') into neural precursor cells, 

(c') proliferation of the neural precursor cells in growth factor-containing serum-free medium, 

(d') proliferation of the neural precursor cells from step (c') in another growth factor-containing 

serum-free medium to neural spheres with neuronal and glial differentiation potential and isolation 

of the neural spheres and 

(e') proliferation of the neural spheres from step (d') in growth factor-containing serum-free 

medium until generation of a monolayer of glial precursor cells and isolation of the purified 

precursor cells with the ability to differentiate into glial cells, 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (d'), (e') comprises bFGF and/or 

EGF, with the proviso that the method does not include the destruction of human embryos.  

19. Method according to claim 18, wherein the ES-cells in step (a') are proliferated to cell aggregates, 
particularly embryoid bodies.  

20. Method according to claim 18 or 19, further comprising the step  

(f) Manipulation of the differentiation of the glial precursor cells from step e') towards an astrocytic 

or an oligodendroglial fate and isolation of the precursor cells with the ability to differentiate into 

astrocytic or oligodendroglial cells, 

wherein the growth factor-containing, serum-free medium in step (d'), (e') comprises bFGF and/or 

EGF.  

21. Method according to any one of claims 18 to 20, wherein the growth factor-containing, serum-free 
medium in step (c') comprises bFGF.  

22. Method according to any one of claims 20 to 21, wherein the medium in step (f) comprises either 
CNTF or T3.  

23. Method according to any one of claims 15 to 22, wherein the procedure is combined with cell 
separation and cell sorting techniques.  

24. Method according to any one of claims 15 to 23, wherein the purified precursor cells are 
suspended in an injection medium.  

25. Use of the precursor cells according to any one of claims 1 to 12 for the preparation of a 
pharmaceutical composition for transplantation into the nervous system.  
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26. Use of the neural spheres according to claim 13 or 14 for the preparation of a pharmaceutical 
composition for transplantation into the nervous system.  

27. Use of the precursor cells according to any one of claims 1 to 12 for the preparation of a 
pharmaceutical composition for the therapy of neural defects.  

28. Use of the precursor cells according to any one of the claims 1 to 12 for the preparation of a 
pharmaceutical composition for the reconstitution of neuronal cells.  

29. Use of the precursor cells according to any one of claims 1 to 12 for the preparation of a 
pharmaceutical composition for the remyelination of demyelinated areas of the nervous system.  

30. Use of the precursor cells according to any one of the claims 1 to 12 for the preparation of a 
pharmaceutical composition or cell-mediated gene transfer into the nervous system.  

31. Use of the precursor cells according to any one of claims 1 to 12 for the in vitro generation of 
polypeptides.  

32. A pharmaceutical composition containing precursor cells according to any one of claims 1 to 12 for 
the therapy of neural defects.” 
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BILAG 6: Præjudicielle spørgsmål til EU Domstolen i Sag C-34/10 

1)      Hvad skal der forstås ved udtrykket »menneskelige embryoner« i [direktivets] artikel 6, stk. 2, litra c), 

[…]? 

a)      Er alle udviklingsstadier i menneskelivet helt fra befrugtningen af en ægcelle omfattet 

heraf, eller er der andre betingelser, der skal være opfyldt, som f.eks. opnåelse af et bestemt 

udviklingsstadie? 

b)      Er følgende organismer også omfattet heraf: 

–      ubefrugtede menneskelige ægceller, hvori der er transplanteret en cellekerne fra en 

moden menneskecelle 

–      ubefugtede menneskelige ægceller, der er stimuleret til deling og videreudvikling gennem 

partenogenese? 

c)      Er stamceller, der er udvundet af menneskelige embryoner i blastocyst-stadiet, også 

omfattet? 

2)      Hvad forstås ved udtrykket »anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle 

formål«? Er enhver kommerciel udnyttelse som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, omfattet heraf, 

navnlig også anvendelse med henblik på videnskabelig forskning? 

3)      Kan en teknisk viden i henhold til [direktivets] artikel 6, stk. 2, litra c), […] ikke patenteres, hvis 

anvendelsen af menneskelige embryoner ikke er omfattet af den tekniske viden, som er angivet i patentet, 

men anvendelsen af menneskelige embryoner er en nødvendig forudsætning for anvendelsen af denne 

viden, 

–      fordi patentet vedrører et produkt, hvis fremstilling nødvendiggør forudgående 

destruktion af menneskelige embryoner, eller 

–      fordi patentet vedrører en metode, for hvilken et sådant produkt er nødvendigt som 

grundmateriale? 
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BILAG 7: Brüstles patentkrav, ændrede udgave, publiceret 

24.10.2014 

 

DE 197 56 864 C5 2014.07.10 

Geänderte Patentschrift 

 

Patentansprüche 

1. Isolierte, gereinigte Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften aus embryonalen 

Stammzellen, enthaltend höchstens etwa 15% primitive embryonale und nicht-neutrale Zellen, erhältlich 

durch folgende Schritte: 

a) kultivieren von ES-Zellen zu Embryoid Bodies, 

b) kultivieren der Embryoid Bodies zu neutralen Vorläuferzellen, 

c) proliferieren der neuralen Vorläuferzellen in einem Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien 

Medium, 

d) proliferieren der neutralen Vorläuferzellen aus Schritt c) in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien 

Medium und isolieren der gereinigten neutralen Vorläuferzellen und 

e) proliferieren der neutralen Vorläuferzellen aus Schritt d) in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien Medium und isolieren der gereinigten 

Vorläuferzellen, mit neuronalen oder glialen Eigenschaften, 

oder 

a') kultivieren von ES-Zellen zu Embryoid Bodies, 

b') kultivieren der Embryoid Bodies zu neutralen Vorläuferzellen, 

c') proliferieren der neutralen Vorläuferzellen in einem Wachstumsfaktor-haltigen 

serumfreien Medium, 

d') proliferieren der neutralen Vorläuferzellen aus Schritt c') in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen 

serumfreien Medium zu Sphäroiden mit neuronalem und glialem Differenzierungspotential 

und isolieren der neuralen Sphäroide und 
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e') proliferieren der neutralen Sphäre aus Schritt d') in einem Wachstumsfaktor-haltigen 

serumfreien Medium bis zur Ausbildung eines aus glialen Vorläuferzellen bestehenden 

Zellrasens und isolieren der gereinigten Vorläuferzellen mit glialen Eigenschaften. 

2. Zellen nach Anspruch 1 in Form eines Zellrasens. 

3. Zellen nach Anspruch 1 in Form von Sphäroiden. 

4. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, umfassend Zellen mit neuronalen, astrozytären und/oder 

oligodendroglialen Eigenschaften. 

5. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die embryonalen Stammzellen aus Oocyten nach einer 

Kerntransplantation erhalten worden sind. 

6. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die embryonalen Stammzellen aus embryonalen 

Keimzellen erhalten worden sind. 

7. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Zellen Säugerzellen sind. 

8. Zellen nach Anspruch 7, wobei die Zellen aus der Gruppe umfassend Maus, Ratte, Hamster, Schwein, Rind, 

Primaten oder Mensch isoliert worden sind. 

9. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Zellen gentechnisch modifiziert worden sind. 

10. Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in tiefgefrorener Form. 

11. Zellbibliothek, umfassend autologe und nicht autologe Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 10. 

12. Verfahren zur Herstellung von gereinigten Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften, 

umfassend die folgenden Schritte: 

a) kultivieren von ES-Zellen zu Embryoid Bodies, 

b) kultivieren der Embryoid Bodies zu neuralen Vorläuferzellen, 

c) proliferieren der neuralen Vorläuferzellen in einem Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien 

Medium, 

d) proliferieren der neuralen Vorläuferzellen aus Schritt c) in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien Medium und isolieren der gereinigten neuralen 

Vorläuferzellen und 

e) proliferieren der neutralen Vorläuferzellen aus Schritt d) in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien Medium und isolieren der gereinigten Vorläuferzellen 

mit neuronalen oder glialen Eigenschaften. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Wachstumsfaktor-haltige serumfreie Medium in Schritt c) bFGF 

umfaßt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei das Wachstumsfaktor-haltige serumfreie Medium in Schritt 

d) bFGF und EGF umfaßt. 
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15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei das Wachstumsfaktor-haltige serumfreie Medium 

in Schritt e) bFGF und PDGF umfaßt. 

16. Verfahren zur Herstellung von gereinigten Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften, 

umfassend die folgenden Schritte: 

a') kultivieren von ES-Zellen zu Embryonid Bodies, 

b') kultivieren der Embryonid Bodies zu neutralen Vorläuferzellen, 

c') proliferieren der neutralen Vorläuferzellen in einem Wachstumsfaktor-haltigen 

serumfreien Medium, 

d') proliferieren der neutralen Vorläuferzellen aus Schritt c') in einem weiteren 

Wachstumsfaktor-haltigen serumfreien Medium zu Sphäroiden mit neuronalem und glialem 

Differenzierungspotential der Sphäroide und 

e') proliferieren der neutralen Sphäroide aus Schritt d') in einem wachstumsfaktorhaltigen 

serumfreien Medium bis zur Ausbildung eines aus glialen Vorläuferzellen bestehenden 

Zellrasens und isolieren der gereinigten Vorläuferzellen mit glialen Eigenschaften. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, ferner umfassend den Schritt: 

f') Steuerung der Differenzierung der glialen Vorläuferzellen aus Schritt e') in eine astrozytäre 

oder in eine oligodendrogliale Richtung der Vorläuferzellen mit astrozytären oder 

oligodendroglialen Eigenschaften. 

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, wobei das Wachstumsfaktor-haltige serumfreie Medium in Schritt 

c') bFGF umfaßt. 

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei das Wachstumsfaktor-haltige serumfreie Medium 

in Schritt d'), e') und f,) bFGF und/oder EGF umfaßt. 

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei das Medium in Schritt f') entweder CNTF oder T3 

umfaßt. 

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 20, wobei man die gereinigten Vorläuferzellen in einem 

Injektionsmedium aufnimmt. 

22. Verwendung der Vorläuferzellen nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Therapie von neuralen Defekten. 

23. Verwendung der Vorläuferzellen nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur Rekonstitution neuronaler Zellen 

oder zur Remyelinisierung demyelinisierter Nervenzellen. 

24. Verwendung der Vorläuferzellen nach einem der Ansprüche 1 bis 11 für zellvermittelten Gentransfer ins 

Nervensystem. 

25. Verwendung der Vorläuferzellen nach einem der Ansprüche 1 bis 11 zur in vitro. 
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BILAG 8: ISCC Patentkrav 

GB Patent Application GB0621068.6, med prioritet fra 21. oktober 2005. Publiceret som GB 2431411 A. 
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GB Patent Application GB0621069.4, med prioritet fra 24. juli 2006. Publiceret som GB 2440333 A. 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

116 
 

 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

117 
 

 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

118 
 

 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

119 
 

 



Stephanie Flowers Copenhagen Business School, Januar 2015 

120 
 

 

 

 

 

 


