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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS,
10. märts 2011,
millega antakse luba tõhustatud koostööks ühtse patendikaitse loomise valdkonnas
(2011/167/EL)
patendikaitse loomine kogu liidus ning kogu liitu
hõlmava tsentraliseeritud loaandmise, koordineerimise ja
järelevalve korra kehtestamine.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli
329 lõiget 1,
(3)

5. juulil 2000 võttis komisjon vastu ettepaneku nõukogu
määruse vastuvõtmiseks ühenduse patendi kohta, et luua
ühtne patent, mis pakuks ühetaolist kaitset kogu liidus.
30. juunil 2010 võttis komisjon vastu ettepaneku
nõukogu määruse vastuvõtmiseks Euroopa Liidu patendi
tõlkimise korra kohta (edaspidi „tõlkimise korda käsitleva
määruse ettepanek”), milles sätestatakse Euroopa Liidu
patendi suhtes kohaldatava tõlkimise kord.

(4)

Nõukogu 10. novembri 2010. aasta istungil protokolliti,
et puudub ühehäälne toetus tõlkimise korda käsitleva
määruse ettepanekule. 10. detsembril 2010. aastal kinni
tati ületamatute raskuste olemasolu, mis muudavad
ühehäälsuse saavutamise võimatuks nii praegu kui ka
lähitulevikus. Kuna lõplikuks kokkuleppeks ühtse paten
dikaitse suhtes liidus on vaja kokkulepet tõlkimise korda
käsitleva määruse ettepaneku osas, on tehtud kindlaks, et
aluslepingute asjakohaseid sätteid kohaldades ei ole
võimalik mõistliku aja jooksul saavutada eesmärki luua
kogu liidus ühtne patendikaitse.

(5)

Sellises olukorras esitasid 12 liikmesriiki, nimelt Taani,
Saksamaa, Eesti, Prantsusmaa, Leedu, Luksemburg, Madal
maad, Poola, Sloveenia, Soome, Rootsi ja Ühendkuning
riik, komisjonile oma 7., 8. ja 13. detsembri 2010. aasta
kirjades taotluse, milles märgitakse, et nad soovivad alus
tada olemasolevate, läbirääkimiste ajal nende liikmesrii
kide poolt toetatud ettepanekute alusel ühtse patendi
kaitse loomise valdkonnas omavahelist tõhustatud koos
tööd ning selleks peaks komisjon esitama nõukogule
vastava ettepaneku. Neid taotlusi kinnitati nõukogu
10. detsembri 2010. aasta istungil. Vahepeal on veel 13
liikmesriiki, nimelt Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik,
Iirimaa, Kreeka, Küpros, Läti, Ungari, Malta, Austria,
Portugal, Rumeenia ja Slovakkia, kirjutanud komisjonile,
et nad soovivad samuti osaleda kavandatavas tõhustatud
koostöös. Tõhustatud koostööd on taotlenud kokku 25
liikmesriiki.

võttes arvesse Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi
Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vaba
riigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Küprose
Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhert
sogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta, Madalmaade Kuningriigi,
Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia,
Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi
Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
esitatud taotlust,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 3
lõikele 3 rajab liit siseturu, taotleb Euroopa säästvat
arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul,
ning edendab teaduse ja tehnoloogia arengut. Selle
eesmärgi saavutamisele aitab kaasa selliste õiguslike tingi
muste loomine, mis võimaldavad ettevõtjatel kohandada
oma tegevust toodete tootmiseks ja turustamiseks riigi
piirideüleselt ning pakuvad ettevõtjatele rohkem valikuid
ja võimalusi. Ettevõtjatele kättesaadavate õiguslike vahen
dite hulgas peaks olema ühtne patent, millel on ühetao
line toime kogu liidu ulatuses.

(2)

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise
leping) artiklile 118 ning siseturu rajamise ja selle toimi
mise raames peaks meetmete hulka kuuluma ühetaolise
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(6)

Tõhustatud koostöö peaks looma vajaliku õigusliku
raamistiku ühtse patendikaitse loomiseks osalevates liik
mesriikides ja tagama kogu liidu ettevõtjatele võimaluse
parandada oma konkurentsivõimet, kui neil on võimalik
taotleda osalevates liikmesriikides ühtset patendikaitset,
ning samuti peaks tõhustatud koostöö aitama kaasa
teaduse ja tehnoloogia arengule.

(7)

Tõhustatud koostöö eesmärgiks peaks olema luua ühtne
patent, mis pakuks ühetaolist kaitset kõigi osalevate liik
mesriikide territooriumil ning mille väljastaks kõigi nende
liikmesriikide jaoks Euroopa Patendiamet (EPA). Ühtse
patendi vajaliku eeldusena peaks kohaldatav tõlkimise
kord olema lihtne ja kulutõhus ning vastama sellele,
mis on ettenähtud ettepanekus nõukogu määruse vastu
võtmiseks Euroopa Liidu patendi tõlkimise korra kohta,
mille komisjon esitas 30. juunil 2010, ning sisaldama ka
2010. aasta novembris eesistujariigi poolt välja pakutud
kompromisspunkte, mis pälvisid nõukogus laialdase
toetuse. Tõlkimise korras säiliks võimalus esitada paten
diavaldus EPA-le liidu mis tahes keeles ning selles oleks
tagatud muudes keeltes kui mõni EPA ametlik keel
esitatud avalduste tõlkimise kulude kompenseerimine.
Ühtse mõjuga patent tuleks väljastada ainult ühes EPA
ametlikus keeles, nagu on sätestatud Euroopa patentide
väljaandmise konventsioonis (Euroopa patendikonvent
sioon). Täiendavad tõlked ei oleks nõutavad, ilma et see
piiraks üleminekukorra kohaldamist, mis peaks olema
proportsionaalne ja sätestama lisatõlgete nõude ainult
ajutiselt, kusjuures neil tõlgetel ei oleks õigusjõudu ja
need teeniksid ainult teabe pakkumise eesmärki. Ülemi
nekukorra kohaldamine lõpetataks igal juhul kohe, kui
kvaliteetne masintõlge on muutunud kättesaadavaks,
lähtudes kvaliteedi objektiivsest hindamisest. Vaidluse
korral kohaldataks patendi omaniku suhtes tõlke esita
mise kohustust.

(8)

ELi lepingu artiklis 20 ning ELi toimimise lepingu artik
lites 326 ja 329 sätestatud tingimused on täidetud.

(9)

Valdkond, milles tõhustatud koostöö toimuks - meetmete
võtmine kogu liidus kaitset pakkuva ühtse patendi loomi
seks ning kogu liitu hõlmava tsentraliseeritud loaandmise,
koordineerimise ja järelevalve korra kehtestamine - on
määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 118, kui üks
aluslepingutega hõlmatud valdkondadest.

(10)

Nõukogu 10. novembri 2010. aasta istungil protokolliti
ja 10. detsembril 2010 kinnitati, et eesmärki luua liidus
ühtne patendikaitse ei ole võimalik liidus tervikuna
mõistliku aja jooksul saavutada, mille tõttu on täidetud
ELi lepingu artikli 20 lõikes 2 sätestatud nõue, et tõhus
tatud koostööd võib rakendada vaid viimase abinõuna.
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(11)

Ühtse patendikaitse loomise valdkonnas rakendatava
tõhustatud koostöö eesmärgiks on edendada teaduse ja
tehnoloogia arengut ning siseturu toimimist. Ühtse
patendikaitse loomine liikmesriikide rühmale tõstaks
patendikaitse taset, andes võimaluse hankida ühtne
patendikaitse kõigi osalevate liikmesriikide territooriumil
ning kõrvaldades neil territooriumidel patendikaitsega
seonduvad kulud ja keerukuse. Seega edendab see liidu
eesmärke, kaitseb tema huve ja tugevdab tema integrat
siooniprotsessi vastavalt ELi lepingu artikli 20 lõikele 1.

(12)

Ühtse patendikaitse loomine ei sisaldu ELi toimimise
lepingu artikli 3 lõikes 1 sätestatud liidu ainupädevuse
valdkondade loetelus. Euroopa intellektuaalomandi
õiguste loomise õiguslik alus on sätestatud ELi toimimise
lepingu artiklis 118, mis kuulub VII jaotise „Konkurentsi,
maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad” 3.
peatüki „Õigusaktide ühtlustamine” alla ning milles osuta
takse konkreetselt siseturu rajamisele ja toimimisele, mis
on ELi toimimise lepingu artikli 4 kohaselt üks liidu
jagatud pädevuse valdkondadest. Seega ei kuulu ühtse
patendikaitse loomine koos kohaldatava tõlkimise
korraga liidu ainupädevuse valdkonda.

(13)

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise vald
konnas on kooskõlas aluslepingute ja liidu õigustikuga
ning ei ohusta siseturgu ega majanduslikku, sotsiaalset
või territoriaalset ühtekuuluvust. See ei ole takistuseks
ega diskrimineerivaks teguriks liikmesriikidevahelises
kaubanduses ega moonuta nendevahelist konkurentsi.

(14)

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise vald
konnas austab mitteosalevate liikmesriikide pädevusi,
õigusi ja kohustusi. Võimalus hankida ühtne patendi
kaitse osalevate liikmesriikide territooriumil ei mõjuta
patendikaitse kättesaadavust ega tingimusi mitteosalevate
liikmesriikide territooriumil. Lisaks peaks mitteosalevate
liikmesriikide ettevõtjatel olema võimalus hankida ühtne
patendikaitse osalevate liikmesriikide territooriumil
samadel tingimustel kui osalevate liikmesriikide ettevõt
jatel. Praegused eeskirjad, mille kohaselt mitteosalevad
liikmesriigid määravad oma territooriumil kehtiva paten
dikaitse hankimise tingimused, ei muutu.

(15)

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise vald
konnas oleks eelkõige kooskõlas patente käsitlevate
liidu õigusaktidega, kuna tõhustatud koostöö lähtuks
olemasolevast õigustikust.
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(16)

ET

Euroopa Liidu Teataja

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise vald
konnas on vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 328
edaspidi igal ajal avatud kõigile liikmesriikidele, kes on
valmis täitma koostöö raames juba vastuvõetud õigusak
tide nõudeid, eeldusel et nad vastavad käesolevas otsuses
sätestatud osalemistingimustele,
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Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile, Slovaki
Vabariigile, Soome Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning Suur
britannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile luba seada sisse
omavaheline tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise
valdkonnas, tingimusel et kohaldatakse asjakohaseid aluslepin
gute sätteid.
Artikkel 2

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 1
Käesolevaga antakse Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile,
Tšehhi Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile,
Eesti Vabariigile, Iirimaale, Kreeka Vabariigile, Prantsuse Vabarii
gile, Küprose Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile,
Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Ungari Vabariigile, Maltale,
Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile,

Brüssel, 10. märts 2011
Nõukogu nimel
eesistuja
CSÉFALVAY Z.

