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S. 778 og 779: Illustrationer ikke del af officiel lovtekst
Illustrationerne på henholdsvis s. 778 og 779 vedrørende henholdsvis proceduren for Appeldomstolen samt
erstatningsfastsættelsesproceduren er medtaget på en sådan måde, at læseren kan få det indtryk, at
skemaerne er en del af UPC's procesreglement, sådan som det er tilfældet med illustrationerne på s. 776777 (Table 1 og Table 2). Dette er ikke tilfældet. Illustrationerne på s. 778 og 779 er udarbejdet af bogens
forfattere og er således ikke en del af det officielle procesreglement.
S. 313: Spaniens status
Ved læsningen af afsnittet nederst på siden kan man få det indtryk, at Spanien deltager i UPC. Det skal
derfor her understreges, at Spanien hverken deltager i UPC eller i enhedspatentet, og at det derfor ikke er
relevant at fravælge UPC's kompetence i forhold til Spanien.
S. 776 og 777 (bilag 4): Ukorrekte angivelser i illustrationer
De to illustrationer på henholdsvis s. 776 og 777 (Table 1 og 2) er gengivet ukorrekt i forhold til
procesreglementet. Korrigerede udgaver kan hentes her (s. 140 og 141):
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf

S. 797: Manglede bestemmelser i UPP-regelsættet
I UPP-regelsættets regel 16, stk. 1, vedrørende de oplysninger, der skal medtages i enhedspatentregistret,
mangler litra v og w. Disse har følgende ordlyd:
"(v) date of issuance, date of expiry and date and purport of the decision on the validity of a supplementary
protection certificate for a product protected by the European patent with unitary effect as well as the
participating Member State issuing it;
(w) information regarding a place of business of the applicant on the date of filing of the application for the
European patent pursuant to Article 7, paragraph 1(b), Regulation (EU) No 1257/2012 provided by the
proprietor of the European patent or of the European patent with unitary effect."
Hele UPP-regelsættet, inklusive forklarende noter, kan findes her:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a39.html

S. 836: Præcisering i emneoversigt vedrørende europæiske patenter og enhedspatenter
Vedrørende det nederste punkt om "Grønland/Færøerne" skal det præciseres, at et europæiske patent ikke
dækker Grønland og Færøerne, men at disse områder kan dækkes med et dansk patent.

