
Lagutskottets betänkande 

1979/80: 19 

med anledning av regeringens proposition 1979/80: 101 med förslag om 
tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 såvitt gäller 
förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837) 

Ärendet 

I propositionen 1979/80: 101 bilaga 5 (handelsdepartemcntet) under 

punkten J. El. Patent- och registreringsverkct, liiggs fram förslag till lag om 

iindring i patentlagen (1967:837). Lagförslaget ftterfinns i bilaga 5.1 till 

propositionen. 

Den som söker europeiskt patent för Sverige enligt den s.k. europeiska 

patentkonventionen (EPC) kan. när den europeiska patentansökningen 

publicerats enligt EPC. erhålla provisoriskt skydd för sin uppfinning i 

Sverige. Skyddet erhMls genom att sökanden till patent- och registrerings

verket inger en översiittning av patentkraven i den europeiska ansökningen 

och att patentverket utfärdar kungörelse hiirom (88 *patentlagen). En s[1dan 

översiittning far riittas. Inkommer rättelse skall patentverket utfärda 

kungörelse även härom (91 *l· F. n. tar verket inte ut någon avgift för sin 

befattning med kungörelserna. 

I propositionen anförs att Sverige bör införa avgifter som täcker de 

kostnader som är förbundna med kungörelseförfarandet. Innebörden av 

lagförslaget iir att 88 * första stycket och 91 * andra stycket patentlagen 

ändras s{1 att av stadgandena framgår att faststiilld avgift skall erliiggas innan 

kungörelse utfärdas. Avgifterna skall faststlillas av regeringen. Ändringarna 

föresliis triida i kraft den I juli 1980. 

Utskottet 

Utskottet har ingen erinran mot det framlagda lagförslaget och hemstiil

ler 

att riksdagen antar det i propositionen 1979/80: 101 bilaga 5 

framlagda förslaget till lag om iindring i patentlagen 

( 1967:837). 

Stockholm den 5 februari 1980 

På lagutskottets vägnar 

BERNT EKINGE 

1 Riksdagen JCJ79!80. 8 sam/. Nr 19 
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Närrnrande: Bernt Ekinge (fp), Inger Lindquist (m), Ivan Svanström (c), 
Stig Olsson (s). Joakim Ollen (m), Arne Andersson i Gamlehy (s), Martin 
Olsson (c), Ingemar Konradsson (s), Olle Aulin (m). Owc Andeasson (s), 
Mariann~· Karlsson (c). Bengt Silfverstrand (s), Margot Håkansson (fp) och 
Ingrid Segerström (s). 


