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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE
af 10. marts 2011
om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent
(2011/167/EU)
træffes foranstaltninger til at sikre en ensartet patentbe
skyttelse i Unionen og indføres centraliserede tilladelses-,
koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 329, stk. 1,

under henvisning til anmodninger fra Kongeriget Belgien,
Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget
Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland,
Irland, Den Hellenske Republik, Den Franske Republik, Repub
likken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Stor
hertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Malta,
Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken
Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken
Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland,
Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirland,

(3)

Den 5. juli 2000 vedtog Kommissionen et forslag til
Rådet forordning om EF-patenter med det formål at
indføre et enhedspatent, der kunne sikre en ensartet
patentbeskyttelse inden for EU. Den 30. juni 2010
vedtog Kommissionen et forslag til Rådets forordning
om oversættelsesordningerne for EU-patentet (i det
følgende benævnt »forslaget til forordning om oversæt
telsesordningerne«), som indeholdt bestemmelser om de
oversættelsesordninger, der skulle gælde for EU-patentet.

(4)

På Rådets samling den 10. november 2010 blev det fast
slået, at der ikke var enstemmig tilslutning til at gå videre
med forslaget til forordning om oversættelsesordnin
gerne. Det blev den 10. december 2010 bekræftet, at
der var uoverstigelige vanskeligheder, som gjorde det
umuligt at opnå enstemmighed på daværende tidspunkt
og i overskuelig fremtid. Da det er nødvendigt at nå til
enighed om forslaget til forordning om oversættelsesord
ningerne, for at der kan opnås endelig enighed om
beskyttelse af et enhedspatent inden for Unionen, er
det fastslået, at målet om at indføre beskyttelse af et
enhedspatent inden for Unionen ikke kunne nås inden
for en rimelig frist ved anvendelse af de relevante bestem
melser i traktaterne.

(5)

Tolv medlemsstater, Danmark, Tyskland, Estland,
Frankrig, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen,
Slovenien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige,
rettede herefter ved breve af 7., 8. og 13. december 2010
anmodninger til Kommissionen, hvori de anførte, at de
ønskede at indføre et forstærket indbyrdes samarbejde
om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent på
grundlag af de eksisterende forslag, som disse medlems
stater havde tilsluttet sig under forhandlingerne, og
opfordrede Kommissionen til at forelægge Rådet et
forslag herom. Anmodningerne blev bekræftet på
samlingen i Rådet den 10. december 2010. I mellemtiden
har yderligere tretten medlemsstater (Østrig, Belgien,
Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Cypern, Grækenland,
Ungarn, Irland, Letland, Malta, Portugal, Rumænien og
Slovakiet) skriftligt meddelt Kommissionen, at de også
ønsker at deltage i det påtænkte forstærkede samarbejde.
I alt 25 medlemsstater har anmodet om et forstærket
samarbejde.

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentet godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) oprette et
indre marked, arbejde for en bæredygtig udvikling i
Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og
fremme videnskabelige og teknologiske fremskridt. Indfø
relse af de retlige betingelser, der gør det muligt for virk
somhederne at tilpasse deres produktion og distribution
af varer på tværs af landegrænserne og giver dem flere
valg og muligheder, bidrager til at nå dette mål. Til de
retlige instrumenter, virksomhederne bør råde over med
henblik herpå, hører et enhedspatent, der har ensartede
virkninger på hele Unionens område.

(2)

Der bør i henhold til artikel 118 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og inden for
rammerne af det indre markeds oprettelse og funktion
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(6)

Det forstærkede samarbejde bør tilvejebringe de retlige
rammer, der er nødvendige for at indføre beskyttelse af
et enhedspatent i de deltagende medlemsstater, og sikre,
at virksomhederne i Unionen får mulighed for at
forbedre deres konkurrenceevne ved at vælge at søge
ensartet patentbeskyttelse i de deltagende medlemsstater,
samt skabe videnskabelige og teknologiske fremskridt.

(7)

Det forstærkede samarbejde bør sigte mod at indføre et
enhedspatent, der sikrer en ensartet beskyttelse i de delta
gende medlemsstater, og som vil blive meddelt af Den
Europæiske Patentmyndighed (EPO) for alle disse
medlemsstater. De oversættelsesordninger, der kræves i
forbindelse med enhedspatentet, bør være enkle og
omkostningseffektive og svare til dem, der er fastsat i
Kommissionens forslag af 30. juni 2010 til Rådets
forordning om oversættelsesordningerne for EU-patentet,
og til de kompromiselementer, som formandskabet fore
slog i november 2010, og som vandt bred tilslutning i
Rådet. Det vil i forbindelse med disse oversættelsesord
ninger fortsat være muligt at indsende patentansøgninger
til EPO på et hvilket som helst EU-sprog, og omkost
ninger til oversættelse af ansøgninger, der indsendes på
et andet sprog end et af de officielle EPO-sprog, vil blive
godtgjort. Patentet, der har enhedsvirkning, bør som
anført i konventionen om meddelelse af europæiske
patenter (den europæiske patentkonvention) kun
meddeles på et af de officielle EPO-sprog. Der vil ikke
kræves yderligere oversættelser, medmindre det
bestemmes i en overgangsordning, som vil være
forholdsmæssig, og som midlertidigt vil kunne stille
krav om yderligere oversættelser, der ikke har retsvirk
ning og kun er af vejledende art. Overgangsordningerne
vil under alle omstændigheder ophøre, når der findes
maskinoversættelser af høj kvalitet, hvilket afgøres ud
fra en objektiv vurdering af deres kvalitet. I tilfælde af
en tvist bør patenthaveren pålægges at stille en oversæt
telse til rådighed.

(8)

Betingelserne i artikel 20 i TEU og i artikel 326 og 329 i
TEUF er opfyldt.

(9)

Det område, hvor det forstærkede samarbejde skal finde
sted, de foranstaltninger, der træffes for at indføre et
enhedspatent, som yder beskyttelse i hele Unionen, og
indførelsen af centraliserede tilladelses-, koordinations- og
kontrolordninger på EU-niveau er nævnt i artikel 118
TEUF som et af de områder, der er omfattet af trakta
terne.

(10)

Det blev fastslået på Rådets samling den 10. november
2010 og bekræftet den 10. december 2010, at målet om
at indføre beskyttelse for et enhedspatent inden for
Unionen ikke kan nås inden for en rimelig frist af
Unionen som helhed, og betingelsen i artikel 20, stk.
2, i TEU om, at et forstærket samarbejde skal være den
sidste udvej, er derfor opfyldt.
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(11)

Det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse
for et enhedspatent har til formål at fremme videnskabe
lige og teknologiske fremskridt og det indre markeds
funktion. Indførelse af beskyttelse af et enhedspatent,
der gælder for en gruppe af medlemsstater, vil forbedre
patentbeskyttelsen, fordi den gør det muligt at opnå en
ensartet patentbeskyttelse i alle de deltagende medlems
stater og at spare penge og besvær i disse medlemsstater.
Den fremmer således Unionens mål, beskytter dens inter
esser og styrker integrationsprocessen som foreskrevet i
artikel 20, stk. 1, i TEU.

(12)

Indførelse af beskyttelse af et enhedspatent patent er ikke
opført på listen over de områder, hvor Unionen ifølge
artikel 3, stk. 1, i TEUF har enekompetence. Indførelsen
af europæiske intellektuelle ejendomsrettigheder har
hjemmel i artikel 118 i TEUF, der er indeholdt i kapitel
3 (Tilnærmelse af lovgivningerne) i afsnit VII (De fælles
regler om konkurrence, fiskale spørgsmål og indbyrdes
tilnærmelse af lovgivningerne), og hvori der henvises
specifikt til det indre markeds oprettelse og funktion,
som er et af de områder, hvor Unionen i henhold til
artikel 4 i TEUF har delt kompetence. Indførelsen af
beskyttelse af et enhedspatent og af de gældende over
sættelsesordninger ligger derfor inden for rammerne af
Unionens ikke-eksklusive kompetencer.

(13)

Det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse
for et enhedspatent er i overensstemmelse med trakta
terne og EU-retten og skader ikke det indre marked
eller den økonomiske, sociale og territoriale samhø
righed. Det indebærer ikke begrænsning af eller forskels
behandling i samhandelen mellem medlemsstaterne og
fordrejer ikke konkurrencevilkårene mellem dem.

(14)

Det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse
for et enhedspatent respekterer ikke-deltagende medlems
staters beføjelser, rettigheder og forpligtelser. Muligheden
for at opnå beskyttelse for et enhedspatent i de delta
gende medlemsstater påvirker hverken adgang en til
patentbeskyttelse eller betingelserne herfor i de ikkedeltagende medlemsstaters. Virksomheder fra ikke-delta
gende medlemsstater bør desuden have mulighed for at
opnå beskyttelse for et enhedspatent på de deltagende
medlemsstaters område på samme betingelser som virk
somheder fra deltagende medlemsstater. De ikke-delta
gende medlemsstaters eksisterende regler om betingelser
for opnåelse af patentbeskyttelse på deres område
forbliver uændrede.

(15)

Det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse
for et enhedspatent er i overensstemmelse med Unionens
patentlovgivning, da det ikke påvirker gældende EU-ret.
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(16)
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Det forstærkede samarbejde om indførelse af en fælles
patentbeskyttelse er når som helst åbent for alle
medlemsstater, forudsat at de er villige til at efterkomme
de retsakter, der allerede er vedtaget i henhold hertil, jf.
artikel 328 i TEUF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske
Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland,
Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Den
Franske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland,
Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Repub
likken Ungarn, Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken
Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumæ
nien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Repub
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likken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland bemyndiges herved til at indlede
et forstærket indbyrdes samarbejde om indførelse af en fælles
patentbeskyttelse ved anvendelse af de relevante bestemmelser i
traktaterne.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2011.
På Rådets vegne
CSÉFALVAY Z.

Formand

