
Er du ansat i en virksomhed med patenter i flere europæiske 
lande? EU-Patentdomstolen vil muligvis være til gavn for din 

arbejdsplads (hvis fordelene overstiger ulemperne), men muligvis 
ikke for dig personligt (hvis du f.eks. senere ønsker at skifte job)  
Undersøg nærmere og stem så nej eller ja efter din overbevisning.

Er du ansat i en virksomhed uden patenter? Kun virksomheder 
med patenter i flere europæiske lande får fordelene ved EU-Pat-
entdomstolen. Alle andre får kun ulemperne  Stem nej.

I tvivl om EU-patentdomstolen?
En 1 minuts introduktion kan ikke være detaljeret. 
For en mere detaljeret gennemgang se pi.dk/8

Læs mere om fordele og ulemper på: pi.dk/8

Ja Nej

Ønsker du særdomstole skal stå under Højesteret eller den alm. 
EU-domstol? EU-Patentdomstolen vil stå over Højesteret og den 
alm. EU-domstol  Stem nej.
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Ja Nej
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Ønsker du at foretage det forsigtige valg? Ligesom med Euroen vil 
Danmark altid på et senere tidspunkt kunne tilslutte sig; men er 

Danmark først med, så er det umuligt at træde ud igen   
Stem »nej tak, ikke lige nu; måske senere«.

Ønsker du at sætte en stopper for softwarepatenter? EU-Patent-
domstolen vil videreføre en praksis, der tillader patent på ind-
købskurv (hvor indkøbslisten gemmes på køberens computer 
- EP0784279)  Stem nej.

Er du ansat i det offentlige eller i en virksomhed uden eksport? 
Kun virksomheder med patenter i flere europæiske lande får 

fordelene ved EU-Patentdomstolen.  
Alle andre får kun ulemperne  Stem nej.

Er du ansat i en virksomhed med patenter i flere europæiske 
lande? EU-Patentdomstolen vil muligvis være til gavn for din 

arbejdsplads (hvis fordelene overstiger ulemperne), men muligvis 
ikke for dig personligt (hvis du f.eks. senere ønsker at skifte job)  
Undersøg nærmere og stem så nej eller ja efter din overbevisning.

Er du ansat i en virksomhed uden patenter? Kun virksomheder 
med patenter i flere europæiske lande får fordelene ved EU-Pat-
entdomstolen. Alle andre får kun ulemperne  Stem nej.

I tvivl om EU-patentdomstolen?
En 1 minuts introduktion kan ikke være detaljeret. 
For en mere detaljeret gennemgang se pi.dk/8

Læs mere om fordele og ulemper på: pi.dk/8

Ja Nej

Ønsker du særdomstole skal stå under Højesteret eller den alm. 
EU-domstol? EU-Patentdomstolen vil stå over Højesteret og den 
alm. EU-domstol  Stem nej.

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ønsker du at foretage det forsigtige valg? Ligesom med Euroen vil 
Danmark altid på et senere tidspunkt kunne tilslutte sig; men er 

Danmark først med, så er det umuligt at træde ud igen   
Stem »nej tak, ikke lige nu; måske senere«.

Ønsker du at sætte en stopper for softwarepatenter? EU-Patent-
domstolen vil videreføre en praksis, der tillader patent på ind-
købskurv (hvor indkøbslisten gemmes på køberens computer 
- EP0784279)  Stem nej.

Er du ansat i det offentlige eller i en virksomhed uden eksport? 
Kun virksomheder med patenter i flere europæiske lande får 

fordelene ved EU-Patentdomstolen.  
Alle andre får kun ulemperne  Stem nej.


