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Lättare att ansöka
om patent
Regelrådet gillar förslaget om att slopa
de strikta språkkraven för nationella
patentansökningar, som nyligen lades
fram av Patentutredningen. Utredningen
föreslår ändringar i patentlagen som
ska minska krånglet för företag som
ansöker om patent. Konsekvensutredningen som ligger till grund för förslaget
ger en tydlig bild av kostnaderna för ansökningsförfarandet och de besparingar
som förslaget förväntas medföra.
Utredningen om engelska som patentspråk för nationella patent i Sverige,
Patentspråksutredningen, föreslår att
nationella patentansökningar ska kunna
behandlas och beviljas även om de endast
är skrivna på engelska. I dag finns ett krav
på att en patentansökan är skriven på
svenska för den som ansöker om nationellt patent. Men vill man kommersialisera
sin produkt i flera länder måste man även
göra en patentansökan på engelska med
dagens krav. Det nu aktuella förslaget
skulle medföra att företag som vill få ut
sina produkter i flera länder och alltså behöver göra sina patentansökningar också
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på engelska skulle kunna slippa översättningskostnader för sina ansökningar.
Översättningskostnaderna är ofta stora
eftersom patentansökningar innehåller
komplicerad teknisk information.
Utredningens förslag innebär också att för
företag som ansökt om europeiskt patent
och även vill ansöka om patent i Sverige,
behövs inte någon översättning till svenska
göras vid omvandlingen av ansökan.

Däremot påverkar förslaget inte kostnaderna för de som vill ansöka om patent på
enbart svenska.
Eftersom förslaget innebär en regelförenkling för företag som ansöker om internationella patent tillstyrkte Regelrådet förslaget.
Läs yttrandet på www.regelradet.se

Oklart om uppfinningarna ökar
Enligt Svenska Uppfinnareföreningen
är det oklart om förslaget om engelska
som patentspråk för nationella patent i
Sverige verkligen kommer att innebära
några stora förändringar i uppfinnarföretagens vardag eller om det kommar
att bidra till att mängden patentansökningar kommer att förändras.
- Det är alltid svårt att bedöma kostnadsuppskattningar i samband med förändringar och det händer att kostnadsbesparingar överskattas. Förslaget om engelska
som patentspråk har i vart fall inte någon

negativ inverkan för uppfinnarföretag som
till stor del redan har engelska som arbetsspråk i dag, säger Kjell Jegefors, VD för
Svenska Uppfinnareföreningen.
Svenska Uppfinnareföreningen tror inte att
mängden patentansökningar kommer att
förändras med anledning av förslaget.
- För närvarande ser vi inga praktiska principiella frågor kring ansökningsförfarandet
som skulle kunna förenklas men små uppfinnarföretag skulle kunna ha lägre avgifter
menar Kjell Jegefors.
Colourbox

Hur genomförs EUlagstiftning?

Finansinspektionens förslag till föreskrifter
om säkerställda obligationer.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Vad är gold-plating och kan EU-lagstiftning i Sverige genomföras bättre? Dessa
frågor har Regelrådet och Näringslivets
regelnämnd (NNR) försökt besvara i
en gemensam rapport som släpps på
fredag.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter
om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Hälften av all lagstiftning som svenska
företag måste följa beslutas på EU-nivå.
Det är därför viktigt att implementering av
EU-lagstiftning inte leder till onödigt krångel
och högre kostnader än nödvändigt. Re-

Colourbox

gelrådet och NNR har av den anledningen
inlett ett projekt om gold-plating och den
14 september släpps rapporten ”Att tydliggöra gold-plating - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning”. Ambitionen är att
rapporten ska leda till en diskussion om ett
bättre genomförande av EU-lagstiftning.

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum
I er nya bok föreslår ni tio åtgärder
som tillsammans kan utgöra ett ramverk för innovationspolitiken. Vilken
är den viktigaste åtgärden?
– En av våra poänger är just helhetssynen,
det vill säga att det är svårt att rangordna
eller välja ut något eller några förslag.
Om du insisterar på ytterligare konkretition skulle jag säga skatter, regelverk och
skola.
Vad är det krångligaste med att vara
företagare och entreprenör i dag?
– Att starta och sätta igång företag är
förhållandevis enkelt i dag. Krångligast
förefaller regelverket rörande arbetsmarknad, delar av skatterna samt miljöfrågor
att vara. Men det varierar mellan olika
typer av verksamheter.

Transportstyrelsens försla till föreskrifter
om marin utrustning.
Tillstyrker
Bristfällig utredning
Förslag till ändring i Jordbruksverkets
föreskrifter om kompensationsbidrag,
miljöersättningar och miljöinvesteringar.
Tillstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer på www.regelradet.se
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Hur ser ni på Regelrådets roll?
– Positivt, men vi skulle önska att Regelrådet skulle få ett tydligare mandat och
ett större oberoende. Regelrådet behöver
resurser för att kunna bygga upp en högkvalitativ analyskompetens. Helst skulle
Regelrådet ha mandat att stoppa regleringar som har stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser.

Krånglig naturgasmarknad

Om Regelrådet

Regelrådet ogillar Energimyndighetens
förslag om att naturgasföretag ska upprätta en krisplan, en åtgärdsplan och vara
skyldiga att lämna information om sin
verksamhet till myndigheten. Regelrådet
menar att förslaget innebär omfattande
administrativa kostnader för företagen
och borde ha utretts bättre.

Regelrådet bedömer om förslag till regler
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett
enkelt sätt och till lägsta administrativa
kostnad för företag. Regelrådet tittar också
på om konsekvenserna för företag är tillräckligt utredda. Regelrådet är rådgivande
till myndigheter och departement.

Läs yttrandet på www.regelradet.se

Justitiedepartementets promemoria Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter.
Avstyrker
Bristfällig utredning

Läs mer om Regelrådets uppdrag

14 september Rapporten om goldplating överlämnas till regeringen.
15 oktober Statskontorets rapport om
utvärdering av Regelrådets verkssamhet överlämnas till regeringen.
16 oktober Regeringen överlämnar en
skrivelse till riksdagen om regelförenkling för företag.
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