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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY
z 10. marca 2011,
ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany
(2011/167/EÚ)
patentovej ochrany v celej Únii a zavedenie centralizova
ných úprav povoľovania, koordinácie a dohľadu na
úrovni Únie.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 329 ods. 1,
(3)

Dňa 5. júla 2000 Komisia prijala návrh nariadenia Rady
o patente Spoločenstva na vytvorenie jednotného
patentu, ktorým sa by zabezpečila jednotná patentová
ochrana v celej Únii. Dňa 30. júna 2010 Komisia prijala
návrh nariadenia Rady o režime prekladov pre patenty
Európskej únie (ďalej len „navrhované nariadenie
o režime prekladov“), ktorým sa ustanovuje režim
prekladov uplatniteľný na patenty Európskej únie.

(4)

Na zasadnutí Rady 10. novembra 2010 bolo zazname
nané, že neexistuje jednomyseľnosť na pokračovanie
rokovaní o navrhovanom nariadení o režime prekladov.
Dňa 10. decembra 2010 sa potvrdilo, že existujú nepre
konateľné ťažkosti znemožňujúce v súčasnosti i blízkej
budúcnosti
jednomyseľnosť.
Keďže
dohoda
o navrhovanom nariadení o režime prekladov je
potrebná pre konečnú dohodu o jednotnej patentovej
ochrane v Únii, konštatuje sa, že cieľ vytvoriť jednotnú
patentovú ochranu v Únii nebolo možné dosiahnuť
v primeranom čase uplatnením príslušných ustanovení
zmlúv.

(5)

Za týchto okolností dvanásť členských štátov, konkrétne
Dánsko, Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Litva, Luxem
bursko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko
a Spojené kráľovstvo, poslalo Komisii listami zo 7., 8.
a 13. decembra 2010 žiadosti o nadviazanie vzájomnej
posilnenej spolupráce v oblasti vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany na základe existujúcich návrhov
podporovaných týmito členskými štátmi počas rokovaní
a o to, aby Komisia na tento účel predložila návrh Rade.
Tieto žiadosti boli potvrdené na zasadnutí Rady
10. decembra 2010. Medzičasom poslalo Komisii listy
so žiadosťou o účasť na uvedenej posilnenej spolupráci
ďalších trinásť členských štátov, konkrétne Belgicko,
Bulharsko, Česká republika, Írsko, Grécko, Cyprus,
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Portugalsko,
Rumunsko a Slovensko. O posilnenú spoluprácu požia
dalo spolu dvadsaťpäť členských štátov.

so zreteľom na žiadosti Belgického kráľovstva, Bulharskej repu
bliky, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej repu
bliky Nemecko, Estónskej republiky, Írska, Helénskej republiky,
Francúzskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky,
Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej
republiky, Malty, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky,
Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej
republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho
kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii
(ZEÚ) Únia vytvára vnútorný trh, usiluje sa o trvalo
udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom
hospodárskom raste a podporuje vedecký a technický
pokrok. Vytvorenie právnych podmienok, ktoré umožnia
podnikom prispôsobiť svoje činnosti vo výrobe
a distribúcii výrobkov cez hranice štátov a poskytnú
spoločnostiam väčší výber a viac príležitostí, prispieva
k dosiahnutiu tohto cieľa. Jednotný patent, ktorý zabez
pečuje rovnaké účinky v celej Únii, by mal byť medzi
tými právnymi nástrojmi, ktoré majú podniky
k dispozícii.

Podľa článku 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(ZFEÚ) a v rámci vytvárania a fungovania vnútorného
trhu by opatrenia mali zahŕňať aj vytvorenie jednotnej
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(6)

Posilnená spolupráca by mala poskytnúť potrebný právny
rámec na vytvorenie jednotnej patentovej ochrany
v zúčastnených členských štátoch a mala by umožniť
podnikom v celej Únii zvýšiť ich konkurencieschopnosť
tým, že budú môcť využiť jednotnú patentovú ochranu
v zúčastnených členských štátoch a zároveň prispievať
k vedeckému a technickému pokroku.

(7)

Posilnená spolupráca by sa mala zamerať na vytvorenie
jednotného patentu, ktorý poskytne jednotnú ochranu na
celom území zúčastnených členských štátov a ktorý by
pre všetky tieto členské štáty udeľoval Európsky paten
tový úrad (EPÚ). Uplatniteľný režim prekladov by ako
nevyhnutná súčasť jednotného patentu mal byť jedno
duchý a nákladovo efektívny a mal by zodpovedať
režimu, ktorý bol ustanovený v návrhu nariadenia Rady
o režime prekladov pre patenty Európskej únie, ktorý
predložila Komisia 30. júna 2010, spolu s prvkami
kompromisu, ktorý navrhlo predsedníctvo v novembri
2010 a ktorý získal v Rade širokú podporu. Režim
prekladov by zachoval možnosť predloženia prihlášok
patentov na EPÚ v akomkoľvek jazyku Únie a zaručil
by náhradu nákladov spojených s prekladom prihlášok
predložených v iných jazykoch ako v úradnom jazyku
EPÚ. Patent s jednotným účinkom by sa mal udeliť len
v jednom z úradných jazykov EPÚ tak, ako sa ustanovuje
v Dohovore o udeľovaní európskych patentov (Európsky
patentový dohovor). Nevyžadovali by sa žiadne ďalšie
preklady, pričom týmto nie sú dotknuté prechodné
režimy, ktoré by boli primerané a ktoré by si dočasne
vyžadovali ďalšie právne nezáväzné preklady len na
informatívne účely. V každom prípade by sa prechodné
režimy skončili, keď budú k dispozícii vysokokvalitné
strojové preklady s výhradou objektívneho vyhodnotenia
ich kvality. V prípade sporu by sa na majiteľa patentu
mali vzťahovať záväzné povinnosti prekladu.

(8)

Podmienky ustanovené v článku 20 ZEÚ a v článkoch
326 a 329 ZFEÚ sú splnené.

(9)

Oblasť, v ktorej by sa uskutočňovala posilnená spolu
práca, ustanovenie opatrení na vytvorenie jednotného
patentu poskytujúceho ochranu v celej Únii a zavedenie
centralizovaných úprav povoľovania, koordinácie
a dohľadu na úrovni Únie, je uvedená v článku 118
ZFEÚ ako jedna z oblastí, na ktorú sa vzťahujú zmluvy.

(10)

Na zasadnutí Rady 10. novembra 2010 bolo zazname
nané a 10. decembra 2010 potvrdené, že cieľ vytvoriť
jednotnú patentovú ochranu v rámci Únie nemôže Únia
ako celok dosiahnuť v primeranom čase, a tak spĺňa
požiadavky ustanovené v článku 20 ods. 2 ZEÚ na to,
aby sa posilnená spolupráca prijala len ako posledná
možnosť.
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(11)

Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany sa zameriava na podporu vedeckého
a technického pokroku a fungovanie vnútorného trhu.
Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany pre skupinu
členských štátov by zlepšilo úroveň patentovej ochrany
poskytnutím možnosti získať rovnakú patentovú ochranu
na celom území zúčastnených členských štátov
a odstránilo by náklady a zložitosť pre tieto územia.
Takto podporuje dosiahnutie cieľov Únie, chráni jej
záujmy a posilňuje jej integračný proces v súlade
s článkom 20 ods. 1 ZEÚ.

(12)

Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany nie je zahrnuté
do zoznamu výlučných právomocí Únie ustanovených
v článku 3 ods. 1 ZFEÚ. Právnym základom na vytvo
renie európskych právnych titulov je článok 118 ZFEÚ,
ktorý je zahrnutý do kapitoly 3 (Aproximácia práva)
hlavy VII (Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž,
zdaňovanie a aproximáciu práva) a konkrétne sa odvo
láva na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, čo je
jednou zo spoločných právomocí Únie podľa článku 4
ZFEÚ. Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany vrátane
príslušného režimu prekladov preto patrí do rámca iných
ako výhradných právomocí Únie.

(13)

Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany je v súlade so zmluvami a právom
Únie a neoslabuje vnútorný trh ani hospodársku,
sociálnu alebo územnú súdržnosť. Nepredstavuje
prekážku alebo diskrimináciu v obchode medzi člen
skými štátmi a nenarúša hospodársku súťaž medzi nimi.

(14)

Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany rešpektuje právomoci, práva
a povinnosti nezúčastnených členských štátov. Možnosť
získať jednotnú patentovú ochranu na územiach zúčast
nených členských štátov nemá vplyv na dostupnosť alebo
podmienky patentovej ochrany na územiach nezúčastne
ných členských štátov. Okrem toho podniky
z nezúčastnených členských štátov by mali mať možnosť
získať jednotnú patentovú ochranu na území zúčastne
ných členských štátov za rovnakých podmienok ako
podniky zo zúčastnených členských štátov. Existujúce
pravidlá nezúčastnených členských štátov, ktoré určujú
podmienky na získanie patentovej ochrany na ich území,
zostávajú nedotknuté.

(15)

Posilnená spolupráca najmä na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany by bola v súlade s právom Únie
týkajúcim sa patentov, keďže posilnená spolupráca by
rešpektovala už predtým existujúce acquis.
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(16)
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Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej
patentovej ochrany je vždy otvorená všetkým členským
štátom ochotným dodržiavať akty už prijaté v tomto
rámci v súlade s článkom 328 ZFEÚ, ak budú dodržané
všetky podmienky účasti ustanovené v tomto rozhodnutí,
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a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska sa
týmto povoľuje nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu na
účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany uplatnením
príslušných ustanovení zmlúv.
Článok 2

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Článok 1
Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike,
Dánskemu kráľovstvo, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej
republike, Írsku, Helénskej republike, Francúzskej republike,
Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike,
Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Malte,
Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike,
Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Sloven
skej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu

V Bruseli 10. marca 2011

Za Radu
predseda
CSÉFALVAY Z.

