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HATÁROZATOK
A TANÁCS HATÁROZATA
(2011. március 10.)
az

egységes

szabadalmi

oltalom létrehozásának területén megvalósítandó
együttműködésre való felhatalmazásról

megerősített

(2011/167/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

2000. július 5-én a Bizottság az egész Unióban egyforma
oltalmat nyújtó egységes szabadalom létrehozását célzó
közösségi szabadalomról szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatot fogadott el. 2010. június 30-án a
Bizottság az európai uniós szabadalom fordítási szabá
lyairól szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (a
továbbiakban: a fordítási szabályokról szóló rendeletja
vaslat) fogadott el, amely az uniós szabadalomra alkal
mazandó fordítási szabályokról rendelkezik.

(4)

A Tanács 2010. november 10-i ülésén megállapították,
hogy nincs meg az egyhangú támogatás, mely lehetővé
tenné a fordítási szabályokról szóló rendeletjavaslat
előbbre vitelét. 2010. december 10-én megerősítést nyert,
hogy leküzdhetetlen nehézségek állnak fenn, amelyek
akkor és a belátható jövőben egyaránt lehetetlenné teszik
az egyhangú döntést igénylő határozathozatalt. Mivel az
uniós szintű egységes szabadalmi oltalomról szóló
végleges megállapodáshoz szükség van a fordítási szabá
lyokról szóló rendeletjavaslattal kapcsolatos megállapo
dásra, megállapítást nyert, hogy az uniós szintű egységes
szabadalmi oltalom létrehozásának célkitűzését a szerző
dések vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával ésszerű
időn belül nem lehet megvalósítani.

(5)

Ebben a helyzetben tizenkét tagállam, azaz Dánia, az
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Luxemburg, Német
ország, Svédország és Szlovénia 2010. december 7-i, 8i és 13-i keltezésű levelükkel kérelmet nyújtottak be a
Bizottsághoz, amelyben jelezték azon szándékukat,
hogy egymás között az e tagállamok által a tárgyalások
során támogatott meglévő javaslatok alapján az egységes
szabadalmi oltalom létrehozásának területén megerősített
együttműködést kívánnak létrehozni, és kérték, hogy a
Bizottság ebből a célból terjesszen javaslatot a Tanács
elé. A szóban forgó tagállamok a kérelmeket a Verseny
képességi Tanács 2010. december 10-i ülésén megerő
sítették. Ezzel egyidejűleg még tizenhárom tagállam,
nevezetesen Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Íror
szág, Görögország, Ciprus, Lettország, Magyarország,
Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovákia írásban
fordultak a Bizottsághoz, amelyben kifejezték azon
óhajukat, hogy részt kívánnak venni a tervezett megerő
sített együttműködésben. A megerősített együttműködést
összesen huszonöt tagállam kérte.

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 329. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh
Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztár
saság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a
Francia Köztársaság, a Ciprusi Köztárság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar
Köztársaság, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság,
a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a
Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság,
a Svéd Királyság és Nagy- Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,
mivel:

(1)

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének
(3) bekezdésével összhangban az Unió belső piacot hoz
létre, Európa kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen
alapuló fenntartható fejlődéséért munkálkodik, és előse
gíti a tudományos és műszaki haladást. E célkitűzés eléré
séhez járul hozzá azon jogi feltételek megteremtése,
amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy
tevékenységüket a termékeknek a nemzeti határokon
átnyúló előállításához és forgalmazásához igazítsák, és
amelyek szélesebb választékot és több lehetőséget bizto
sítanak a számukra. A vállalkozások rendelkezésére álló
jogi eszközök között lennie kell egy olyan egységes
szabadalomnak, amely az Unióban mindenütt egyforma
joghatást fejt ki.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
118. cikke szerint, valamint a belső piac létrehozása,
illetve működése keretében az intézkedéseknek
magukban kell foglalniuk az egész Unióra érvényes
egységes szabadalmi oltalom létrehozását, valamint az
egész Unióra kiterjedő, központosított engedélyezési,
együttműködési és felügyeleti szabályok megállapítását.
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(6)

A megerősített együttműködésnek a részt vevő tagálla
mokban meg kell teremtenie az egységes szabadalmi
oltalom létrehozásához szükséges jogi keretet, az uniós
vállalkozások számára biztosítania kell a lehetőséget arra,
hogy a részt vevő tagállamokban az egységes szabadalmi
oltalom igénylése által javíthassák versenyképességüket,
valamint elő kell segítenie a tudományos és műszaki
haladást.

(7)

A megerősített együttműködés célja a részt vevő tagál
lamok területén egyforma oltalmat nyújtó egységes
szabadalom létrehozása, amelyet e tagállamok tekinte
tében az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) ad meg.
Az egységes szabadalmi oltalom szükséges részeként az
alkalmazandó fordítási szabályoknak egyszerűeknek és
költséghatékonyaknak kell lenniük, és meg kell felelniük
a Bizottság által 2010. június 30-án előterjesztett, a fordí
tási szabályokról szóló tanácsi rendeletjavaslatban foglalt,
az elnökség által 2010 novemberében javasolt és a
Tanács által széleskörűen támogatott kompromisszumos
elemekkel kiegészített rendelkezéseknek. A fordítási
szabályoknak fenn kell tartaniuk azt a lehetőséget, hogy
az ESZH-hoz benyújtandó szabadalmi bejelentéseket az
Unió bármely nyelvén be lehessen adni, és szavatolniuk
kell az ESZH hivatalos nyelveitől különböző nyelveken
benyújtott bejelentések fordíttatásával összefüggő költ
ségek térítését. Az egységes joghatással bíró szabadalmat
az ESZH-nak az európai szabadalmak megadásáról szóló
egyezmény (európai szabadalmi egyezmény) meghatá
rozott hivatalos nyelvei közül csak az egyiken kell
megadni. További fordítások nem követelhetők meg,
ami nem érinti a joghatással nem bíró és kizárólagosan
tájékoztatási célú ideiglenes további fordításokról rendel
kező, arányos átmeneti szabályok tiszteletben tartását. Az
átmeneti szabályok mindenképpen megszűnnének, amint
– objektív értékelés függvényében – rendelkezésre
állnának színvonalas gépi fordítások. Jogvita esetén a
szabadalmasra kötelező erejű fordítási kötelezettségek
hárulnak.

(8)

Az EUSZ 20. cikkében, valamint az EUMSZ 326. és
329. cikkében írt feltételek teljesülnek.

(9)

A területet, amelyen belül a megerősített együttműködés
megvalósul, az egész Unióban érvényes oltalmat nyújtó
egységes szabadalom létrehozását célzó intézkedések
meghozatalát, valamint az egész Unióra kiterjedő,
központosított engedélyezési, együttműködési és felügye
leti szabályok megállapítását az EUMSZ 118. cikke a
szerződések hatálya alá tartozó egyik területként hatá
rozza meg.

(10)

A Tanács 2010. november 10-i ülésén megállapításra,
majd 2010. december 10-én megerősítésre került, hogy
az Unión belüli egységes szabadalmi oltalom létrehozá
sának célkitűzését az egész Unió ésszerű időn belül nem
tudja elérni, így teljesül az EUSZ 20. cikkének (2) bekez
désében írt követelmény, amelynek értelmében megerő
sített együttműködést csak végső lehetőségként lehet elfo
gadni.

2011.3.22.

(11)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
létrejövő megerősített együttműködés célja a tudományos
és technológiai haladás, valamint a belső piac működé
sének serkentése. A tagállamok egy csoportjára érvényes
egységes szabadalmi oltalom létrehozása javítaná a szaba
dalmi oltalom színvonalát azáltal, hogy a részt vevő
tagállamok területén lehetőséget teremt egységes szaba
dalmi oltalom megszerzésére, valamint azáltal, hogy e
területekre kiterjedően megszüntetné a költségeket és a
bonyolult ügyintézést. Ily módon az EUSZ 20. cikkének
(1) bekezdése értelmében előmozdítja az Unió célkitűzé
seit, védi az Unió érdekeit, és erősíti az integráció folya
matát.

(12)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása nem tartozik
az Uniónak az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdésében
felsorolt kizárólagos hatáskörei közé. Az európai oltalmi
jogcímek létrehozásának jogalapját az EUMSZ 118. cikke
képezi, amely a versenyre, az adózásra és a jogszabályok
közelítésére vonatkozó közös szabályokról szóló VII.
címnek a jogszabályok közelítéséről szóló 3. fejezetébe
tartozik, és kifejezett utalást tartalmaz a belső piac létre
hozására és működésére, amely az EUMSZ 4. cikkének
megfelelően az Unió egyik megosztott hatásköre. Tehát
az egységes szabadalmi oltalom létrehozása, beleértve az
alkalmazandó fordítási szabályokat is, az Unió nem kizá
rólagos hatáskörei közé tartozik.

(13)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
létrejövő megerősített együttműködés megfelel a szerző
déseknek és az uniós jognak, és nem befolyásolja hátrá
nyosan a belső piacot vagy a gazdasági, szociális és terü
leti kohéziót. Nem jelent akadályt vagy megkülönbözte
tést a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem
torzítja a tagállamok közötti versenyt.

(14)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
létrejövő megerősített együttműködés tiszteletben tartja a
részt nem vevő tagállamok hatásköreit, jogait és kötele
zettségeit. Az a lehetőség, hogy a részt vevő tagállamok
területén egységes szabadalmi oltalom szerezhető, nem
érinti a szabadalmi oltalom rendelkezésre állását vagy
feltételeit a részt nem vevő tagállamok területén. Mi
több, a részt nem vevő tagállamok vállalkozásainak lehe
tőséget kell nyújtani arra, hogy a részt vevő tagállamok
területén ugyanolyan feltételekkel szerezhessék meg az
egységes szabadalmi oltalmat, mint a részt vevő tagál
lamok vállalkozásai. A részt nem vevő tagállamoknak a
szabadalmi oltalom saját területükön történő megszerzé
sének feltételeit meghatározó meglévő szabályai érintet
lenek maradnak.

(15)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
létrejövő megerősített együttműködésnek meg kell
felelnie mindenekelőtt a szabadalmakra vonatkozó
uniós szabályoknak, mivel a megerősített együttműkö
désnek tiszteletben kell tartania az előzőleg már létező
vívmányokat.

2011.3.22.

(16)
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Az EUMSZ 328. cikke értelmében az e határozatban
foglalt részvételi feltételeknek való megfelelés esetén az
egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
létrejövő megerősített együttműködés bármikor nyitva
áll azon tagállamok előtt, amelyek meg kívánnak felelni
az ennek keretében már elfogadott jogi aktusoknak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A Tanács felhatalmazza a Belga Királyságot, a Bolgár Köztársa
ságot, a Cseh Köztársaságot, a Dán Királyságot, a Németországi
Szövetségi Köztársaságot, az Észt Köztársaságot, Írországot, a
Görög Köztársaságot, a Francia Köztársaságot, a Ciprusi Köztár
ságot, a Lett Köztársaságot, a Litván Köztársaságot, a Luxem
burgi Nagyhercegséget, a Magyar Köztársaságot, Máltát, a
Holland Királyságot, az Osztrák Köztársaságot, a Lengyel
Köztársaságot, a Portugál Köztársaságot, Romániát, a Szlovén
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Köztársaságot, a Szlovák Köztársaságot, a Finn Köztársaságot,
a Svéd Királyságot és Nagy- Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságát, hogy a szerződések vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazásával az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának
területén megerősített együttműködést hozzanak létre.
2. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 10-én.
a Tanács részéről
az elnök
CSÉFALVAY Z.

