Nyhedsbrev
Nedenfor kan du læse det seneste nyhedsbrev fra Patent Nord Powered by Zacco. Dette nyhedsbrev
inkluderer flere forskellige nyheder fra Patent Nord / Zacco, samt flere andre interessante artikler, ikke mindst
om Brexit.

Opdatering om Brexit og IPR
I Patent Nord / Zacco har vi skrevet en artikel, der handler om
hvordan Brexit vil påvirke IPR rettigheder. Fra 1. januar 2021 vil EU
varemærker og EU designs ikke længere omfatte beskyttelse i
Storbritannien. Storbritannien vil også forblive en del af den
europæiske patentkonvention, og som sådan vil ansøgninger til
EPO såvel som eksisterende patentgyldighed stort set forblive
upåvirket. Det Europæiske Patentkontor (EPO) er en uafhængig
international organisation, snarere end et EU-agentur, og derfor
kan vi fortsætte med at repræsentere dine interesser fra enten
vores kontor i Storbritannien eller fra kontorer inden for EU uden
yderligere foranstaltninger. Der er flere væsentlige informationer i
vores artikel, og hele artiklen kan læses på Zacco’s hjemmeside på
linket nedenfor:

Ny Patent Nord hjemmeside
Patent Nords hjemmeside har fået en gennemgående ny visuel
identitet. Desuden er der tilføjet en del nyt indhold til hjemmesiden,
herunder videoklip om patentsystemet og opdateret information om
os. På vores nye underside med titlen "Andre ydelser" har vi
skrevet om nogle af de ting, som vi tilbyder gennem Zacco, der
supplerer den traditionelle IPR rådgivning. Dette inkluderer Cyber
Security, beskyttelse af digitale brands og udvikling af software. De
nye ændringer kan ses på den velkendte webadresse:
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Færre danskere køber kopivarer
En undersøgelse fra EU varemærkemyndigheden EUIPO viser, at
5 procent af forbrugerne i Danmark velvidende køber kopivarer.
Dette tal er 4 procent lavere end antallet af danskere der købte
kopivarer i år 2017. EUIPO oplyser desuden at EU landene hvert år
mister op til 111,5 milliarder kroner i tabte skatteindtægter som
følge af handel med kopivarer. Handlen med kopivarer har også
andre negative konsekvenser end de økonomiske. Der er flere
eksempler på at kopivarer kan indeholde stoffer, der er skadelige
for ens helbred og kopiprodukterne lever ofte ikke op til forskellige
sikkerhedsstandarder. Hjemmesider hvor man kan købe kopivarer
kan også indeholde såkaldt malware, og der er en
risiko for at disse sider ikke behandler forbrugernes
kreditkortoplysninger på en hensigtsmæssig måde. Hele artiklen
om emner, der er skrevet af Patent- og Varemærkestyrelsen, kan
læses på linket nedenfor:

Rapport om innovationspotentiale i EU
Europa kommissionen har udarbejdet en IPR handlingsplan for at
styrke europæiske virksomheders økonomiske fremtid. I rapporten
nævnes flere interessante forhold, herunder at I løbet af de sidste
to årtier steg mængden af årlige investeringer i IPR med 87% i EU,
mens mængden af fysiske investeringer, der ikke var IPR
relaterede, kun steg med 30%. Desuden tegner IPR-intensive
industrier sig i øjeblikket for næsten 45% af Europas BNP og
bidrager direkte til skabelsen af næsten 30% af alle arbejdspladser.
I rapporten nævnes også at kun 9% af de små og mellemstore
europæiske virksomheder har registrerede IPR rettigheder.
Desuden er antallet af IPR registreringer faldet i det aktuelle miljø,
hvor covid-19 påvirker mange dele af erhvervslivet. Med
henvisning til de positive effekter ved IPR, der er nævnt, så
opfordrer vi til, at I kontakter os for en dialog om hvordan det kan
gavne jeres virksomhed, at investere i IPR beskyttelse så som
patent-, varemærke- og designrettigheder.
Hele rapporten fra Europa kommissionen kan læses på linket
nedenfor:
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EU borgernes forhold til IPR
EU varemærkemyndigheden EUIPO har offentliggjort en ny
rapport, der handler om hvordan borgerne i Europa forholder sig til
IPR. 98% af de adspurgte i undersøgelsen mener, at det er vigtigt
at opfindere, skabere og kunstnere kan beskytte deres rettigheder
og blive betalt for deres arbejde. Dette indikerer en lille stigning, i
antallet af borgere der støtter disse forhold, i sammenligning med
en tidligere rapport. De adspurgte borgere har også svaret på, om
de mener at det er acceptabelt at downloade ulovligt indhold fra
internettet til personligt brug. I år 2013 svarede 43% ja til dette,
mens tallet var 37% i år 2017 og 27% i år 2020. Tallene indikerer
en større støtte blandt EU borgerne mod ulovligt indhold på
internettet. Rapporten indeholder flere interessante observationer,
og hele rapporten kan læses på EUIPO’s hjemmeside på linket
nedenfor:

Rapport om markedssucces med patenter
Det europæiske patentkontor EPO har skrevet en rapport, der
vedrører kommercialisering af patenter. Med andre ord handler
dette om hvordan man kan opnå succes på markedet med de
opfindelser man frembringer. I rapporten nævnes, at patenter kan
ses som en rettighed, der kan bruges af individer og virksomheder
til at opnå succes, som følge af deres arbejde med udvikling,
innovation og kreativitet. Det fremgår også af rapporten, at i forhold
til de opfindelser, der udnyttes kommercielt, så er 51% af disse
udelukkende udnyttet af rettighedshaveren, mens 49% udnyttes i
samarbejde med eksterne partnere. Den stigende
internationalisering ses desuden i rapportens indhold. 26% af de
europæiske virksomheder med patenterede opfindelser har en
samarbejdspartner i Nordamerika. Der er desuden 19% af disse
europæiske patentaktive virksomheder, der har en partner i Asien.
Hele rapporten fra EPO kan læses på linket nedenfor:
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