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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS
(2011. gada 10. marts),
ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi
(2011/167/ES)
būt vienotas patentaizsardzības izveidei visā Savienībā un
centralizētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzrau
dzības kārtības izveidei visā Savienībā.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 329. panta 1. punktu,
(3)

Komisija 2000. gada 5. jūlijā pieņēma priekšlikumu
Padomes regulai par Kopienas patentu, lai varētu izveidot
vienotu patentu, kas nodrošina vienotu aizsardzību visā
Savienībā. Komisija 2010. gada 30. jūnijā pieņēma
priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Savienības
patenta tulkošanas kārtību (turpmāk “ierosinātā regula
par tulkošanas kārtību”), kurā paredzēta Eiropas Savie
nības patentam piemērojamā tulkošanas kārtība.

(4)

Padomes 2010. gada 10. novembra sanāksmē tika norā
dīts, ka nav vienprātības, lai turpinātu ierosinātās regulas
par tulkošanas kārtību pieņemšanu. 2010. gada
10. decembrī tika apstiprināts, ka pastāv nepārvaramas
grūtības, kuru dēļ vienprātība nav iespējama ne attiecīgajā
brīdī, ne tuvākajā nākotnē. Tā kā vienošanās par ierosi
nāto regulu par tulkošanas kārtību ir vajadzīga, lai
panāktu galīgo vienošanos par vienotu patentaizsardzību
Savienībā, tiek konstatēts, ka, piemērojot attiecīgos
Līgumu noteikumus, mērķi – izveidot vienotu patentaiz
sardzību Savienībā – pieņemamā termiņā nebūtu iespē
jams sasniegt.

(5)

Šajos apstākļos, divpadsmit dalībvalstis, proti, Dānija,
Vācija, Igaunija, Francija, Lietuva, Luksemburga, Nīder
lande, Polija, Slovēnija, Somija, Zviedrija un Apvienotā
Karaliste, 2010. gada 7., 8. un 13. decembra vēstulēs
adresēja Komisijai lūgumus, kuros norādīja, ka tās savā
starpā vēlas izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz
vienotas patentaizsardzības izveidi, balstoties uz pašreizē
jiem priekšlikumiem, kurus sarunu laikā šīs dalībvalstis
atbalstīja, un ka Komisijai tālab būtu jāiesniedz attiecīgs
priekšlikums Padomei. Lūgumi tika atkārtoti pausti
Padomes sanāksmē 2010. gada 10. decembrī. Pa šo
laiku vēl trīspadsmit dalībvalstis, proti, Beļģija, Bulgārija,
Čehijas Republika, Īrija, Grieķija, Kipra, Latvija, Ungārija,
Malta, Austrija, Portugāle, Rumānija un Slovākija ir
rakstiski informējušas Komisiju, norādot, ka tās arī vēlas
iesaistīties paredzētajā ciešākā sadarbībā. Ciešāku sadar
bību ir lūgušas kopumā divdesmit piecas dalībvalstis.

ņemot vērā Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Čehijas
Republikas, Dānijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas,
Igaunijas Republikas, Īrijas Republikas, Grieķijas Republikas,
Francijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Ungārijas
Republikas, Maltas, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas,
Polijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas, Slovēnijas
Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Kara
listes lūgumus,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

(2)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta
3. punktu Savienība izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir
vērsta uz to, lai panāktu ilgtspējīgu Eiropas attīstību,
kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, un
tā veicina zinātnes un tehnikas attīstību. Lai sasniegtu
šo mērķi, ir lietderīgi izveidot tādus juridiskus nosacī
jumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot ražošanu un ražo
jumu izplatīšanu pāri valstu robežām un lai uzņēmu
miem pavērtu plašākas izvēles iespējas un izdevības.
Vienam no uzņēmumiem pieejamajiem juridiskajiem lī
dzekļiem vajadzētu būt vienotajam patentam, kam ir
vienāds spēks visā Savienībā.

Ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
118. pantu un izveidojot iekšējo tirgu, un nodrošinot tā
darbību, vienam no īstenojamiem pasākumiem vajadzētu
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(6)

Ciešāka sadarbībai būtu jānodrošina vajadzīgais tiesiskais
regulējums vienotas patentaizsardzības izveidei iesaistī
tajās dalībvalstīs un jāļauj uzņēmumiem visā Savienībā
uzlabot konkurētspēju, jo tiem būtu iespēja iegūt vienotu
patentaizsardzību iesaistītajās dalībvalstīs, turklāt tas
sekmētu arī zinātnes un tehnikas progresu.

(7)

Ciešākas sadarbības mērķim vajadzētu būt vienota
patenta izveidei, kas nodrošinātu vienotu patentaizsar
dzību visu iesaistīto dalībvalstu teritorijā, ko attiecībā uz
visām minētajām dalībvalstīm piešķirtu Eiropas Patentu
iestāde (EPI). Tulkošanas kārtība ir vienotā patenta neat
ņemama daļa, tāpēc tai vajadzētu būt vienkāršai un
ekonomiski izdevīgai, kā arī tai būtu jāatbilst tulkošanas
kārtībai, kas paredzēta priekšlikumā Padomes regulai par
Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību, ar kuru
Komisija nāca klajā 2010. gada 30. jūnijā, ietverot
kompromisa elementus, kurus prezidentūra ierosināja
2010. gada novembrī un kuri guva plašu Padomes
atbalstu. Tulkošanas kārtība saglabātu iespēju iesniegt
patenta pieteikumus EPI ikvienā Savienības valodā, vien
laikus nodrošinot, ka tiek kompensētas izmaksas, kas
saistītas ar to pieteikumu tulkošanu, kuri iesniegti valodā,
kas nav EPI oficiālā valoda. Patents ar vienādu tiesisko
spēku būtu jāpiešķir tikai vienā no EPI oficiālajām
valodām, kā noteikts Konvencijā par Eiropas patentu
piešķiršanu (Eiropas Patentu konvencijā). Nebūtu vaja
dzīgi citi tulkojumi, neskarot samērīgus pārejas notei
kumus, kas paredzētu pagaidu prasību veikt papildu
tulkojumus tikai informatīvos nolūkos, bez juridiska
spēka. Jebkurā gadījumā brīdī, kad top pieejami kvalitatīvi
mašīntulkojumi, kuru kvalitāte ir objektīvi novērtēta,
pārejas noteikumi vairs nebūtu spēkā. Strīda gadījumā
uz patenta īpašnieku būtu jāattiecina obligāts tulkošanas
pienākums.

(8)

Ir izpildīti LES 20. panta un LESD 326. pantā un 329.
pantā paredzētie noteikumi.

(9)

Joma, kurā ciešāka sadarbība tiktu īstenota – tādu pasā
kumu ieviešana, kuru mērķis ir izveidot vienotu patentu,
kurš nodrošina aizsardzību visā Savienībā, un centrali
zētas atļauju piešķiršanas, koordinācijas un uzraudzības
kārtības izveide visā Savienībā – ir noteikta LESD 118.
pantā kā viena no jomām, uz ko attiecas Līgumi.

(10)

Kā konstatēts Padomes 2010. gada 10. novembra
sanāksmē un apstiprināts 2010. gada 10. decembra
sanāksmē, Savienība kopumā nevar pieņemamā termiņā
sasniegt mērķi izveidot vienotu patentaizsardzību Savie
nībā, un tādējādi ir izpildīta LES 20. panta 2. punkta
prasība, ka ciešāka sadarbība ir galējais līdzeklis.
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(11)

Ciešākas sadarbības mērķis attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi ir stiprināt zinātnes un tehnikas
progresu un iekšējā tirgus darbību. Vienotas patentaizsar
dzības izveide grupā dalībvalstu uzlabotu patentaizsar
dzības līmeni, nodrošinot iespēju iegūt vienotu patentaiz
sardzību visā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, un novērstu
izmaksas un atvieglotu procesu minētajās dalībvalstīs.
Tādējādi tā veicina Savienības mērķu sasniegšanu,
aizsargā tās intereses un pastiprina integrācijas procesu
saskaņā ar LES 20. panta 1. punktu.

(12)

Vienotas patentaizsardzības izveide nav iekļauta LESD 3.
panta 1. punktā minētajā to jomu sarakstā, kurās Savie
nībai ir ekskluzīva kompetence. Eiropas intelektuālā
īpašuma tiesību izveides juridiskais pamats ir LESD
118. pants, kas ietilpst VII sadaļas (Kopīgi noteikumi
par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu)
3. nodaļā (Tiesību aktu tuvināšana) un kurā ir īpaša
atsauce uz iekšējā tirgus izveidi un darbību, kas ir viena
no jomām, uz kuru saskaņā ar LESD 4. pantu attiecas
Savienības un dalībvalstu dalītā kompetence. Tādējādi
vienotas patentaizsardzības izveide, tostarp piemērojamā
tulkošanas kārtība, ir Savienības neekskluzīvās kompe
tences jomā.

(13)

Ciešāka sadarbība attiecībā uz vienotas patentaizsardzības
izveidi atbilst Līgumiem un Savienības tiesību aktiem un
neapdraud iekšējo tirgu vai ekonomisko, sociālo vai teri
toriālo kohēziju. Tā nerada šķēršļus vai diskrimināciju
tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada traucējumus
dalībvalstu savstarpējā konkurencē.

(14)

Īstenojot ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi, tiek ievērota neiesaistīto dalībvalstu
kompetence, tiesības un pienākumi. Iespēja iegūt vienotu
patentaizsardzību iesaistīto dalībvalstu teritorijā neie
tekmē patentaizsardzības pieejamību vai nosacījumus
neiesaistīto dalībvalstu teritorijā. Turklāt neiesaistīto dalīb
valstu uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai iegūt vienotu
patentaizsardzību iesaistīto dalībvalstu teritorijā ar tādiem
pašiem nosacījumiem kā iesaistīto dalībvalstu uzņēmu
miem. Netiek skarti neiesaistītajās dalībvalstīs spēkā
esošie noteikumi, kas paredz nosacījumus patentaizsar
dzības iegūšanai to teritorijā.

(15)

Jo īpaši ciešāka sadarbība attiecībā uz vienotas patentaiz
sardzības izveidi atbilstu Savienības tiesību aktiem par
patentiem, jo ciešākā sadarbībā tiktu ņemti vērā jau
esošie acquis.

22.3.2011.

(16)
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Ar noteikumu, ka tiek ievēroti visi šajā lēmumā pare
dzētie līdzdalības nosacījumi, visas dalībvalstis var
jebkurā laikā iesaistīties ciešākā sadarbībā attiecībā uz
vienotas patentaizsardzības izveidi, ja tās ir gatavas
ievērot visus tiesību aktus, kas jau pieņemti šajā jomā
saskaņā ar LESD 328. pantu,
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Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Repub
likai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Kara
listei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei
atļauj savā starpā izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz
vienotas patentaizsardzības izveidi, piemērojot atbilstīgus
Līgumu noteikumus.
2. pants

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
1. pants

Ar šo Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Repub
likai, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igau
nijas Republikai, Īrijas Republikai, Grieķijas Republikai, Francijas
Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas
Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijas Republikai,
Maltai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas

Briselē, 2011. gada 10. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
CSÉFALVAY Z.

