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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 10. marca 2011
o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva
(2011/167/EU)
enotnega patentnega varstva v celotni Uniji ter vzposta
vitev centralizirane ureditve na ravni Unije glede potrje
vanja, usklajevanja in nadzora.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 329(1) Pogodbe,
(3)

Komisija je 5. julija 2000 sprejela predlog Uredbe Sveta o
patentu Skupnosti za uvedbo enotnega patenta, ki zago
tavlja enotno varstvo v celotni Uniji. Komisija je
30. junija 2010 sprejela predlog uredbe Sveta o ureditvi
prevajanja za patent Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: predlog uredbe o ureditvi prevajanja), ki določa
ureditev prevajanja, veljavno za patent Evropske unije.

(4)

Na zasedanju Sveta 10. novembra 2010 je bilo navedeno,
da soglasje glede nadaljevanja postopka v zvezi s pred
logom uredbe o ureditvi prevajanja, ni bilo doseženo.
10. decembra 2010 je bilo potrjeno, da obstajajo nepre
magljive težave, zaradi katerih je bilo soglasje takrat in v
bližnji prihodnosti nemogoče. Ker je sporazum o pred
logu uredbe o ureditvi prevajanja potreben za dokončni
dogovor o enotnem patentnem varstvu v Uniji, se ugota
vlja, da se cilj uvedbe enotnega patentnega varstva za
Unijo ni mogel doseči v razumnem roku z izvajanjem
ustreznih določb Pogodb.

(5)

V teh okoliščinah je dvanajst držav članic, in sicer
Danska, Nemčija, Estonija, Francija, Litva, Luksemburg,
Nizozemska, Poljska, Slovenija, Finska, Švedska in Zdru
ženo kraljestvo, na Komisijo naslovilo dopise z dne 7., 8.
in 13. decembra 2010, v katerih so navedle, da želijo
vzpostaviti okrepljeno medsebojno sodelovanje na
področju uvedbe enotnega patentnega varstva na podlagi
obstoječih predlogov, ki so jih te države članice podprle
med pogajanji, ter da bi morala Komisija v ta namen
Svetu predložiti predlog. Zahteve so bile potrjene na
zasedanju Sveta 10. decembra 2010. Medtem je trinajst
dodatnih držav članic, namreč Belgija, Bolgarija, Češka,
Irska, Grčija, Ciper, Latvija, Madžarska, Malta, Avstrija,
Portugalska, Romunija in Slovaška, na Komisijo naslovilo
pisma, v katerih so izrazile željo sodelovati v pred
videnem okrepljenem sodelovanju. Okrepljeno sodelo
vanje je skupno zahtevalo petindvajset držav članic.

ob upoštevanju zahtev Kraljevine Belgije, Republike Bolgarije,
Češke republike, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije,
Republike Estonije, Irske, Helenske republike, Francoske repub
like, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Veli
kega vojvodstva Luksemburga, Republike Madžarske, Kraljevine
Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske
republike, Romunije, Republike Slovenije, Slovaške republike,
Republike Finske, Kraljevine Švedske in Združenega kraljestva
Velika Britanija in Severna Irska,

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU)
Unija vzpostavi notranji trg, si prizadeva za trajnostni
razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski
rasti, ter spodbuja znanstveni in tehnološki napredek. K
doseganju tega cilja prispeva uvedba pravnih pogojev, ki
podjetjem omogočajo, da prilagodijo svoje dejavnosti pri
proizvodnji in distribuciji izdelkov zunaj nacionalnih
meja, ter družbam ponudijo večjo izbiro in več možnosti.
Enotni patent, ki omogoča enotne učinke v celotni Uniji,
bi moral biti med pravnimi instrumenti, ki jih imajo na
voljo podjetja.

(2)

Na podlagi člena 118 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU) ter v okviru vzpostavitve in delovanja
notranjega trga bi morali ukrepi vključevati uvedbo
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(6)

(7)
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Z okrepljenim sodelovanjem bi se moral vzpostaviti
nujen pravni okvir za uvedbo enotnega patentnega
varstva v sodelujočih državah članicah in zagotoviti
možnost za podjetja v celotni Uniji, da izboljšajo svojo
konkurenčnost tako, da bodo lahko uveljavljale enotno
patentno varstvo v sodelujočih državah članicah, ter
prispevajo k znanstvenemu in tehnološkemu napredku.

Cilj okrepljenega sodelovanja bi morala biti uvedba enot
nega patenta, ki zagotavlja enotno varstvo na ozemljih
sodelujočih držav članic v celoti in ki bi ga Evropski
patentni urad (EPO) lahko podelil vsem zadevnim
državam članicam. Kot nujen del enotnega patenta bi
morala biti veljavna ureditev prevajanja enostavna in
stroškovno učinkovita ter bi morala ustrezati ureditvi,
ki je določena v predlogu uredbe Sveta o ureditvi preva
janja za patent Evropske unije, ki ga je Komisija predlo
žila 30. junija 2010, skupaj z elementi kompromisa, ki
ga je predlagalo predsedstvo novembra 2010 in je v
Svetu prejel veliko podpore. Z ureditvijo prevajanja bi
se ohranila možnost predložitve patentnih prijav pri
EPO v katerem koli jeziku Unije in se zagotovilo nado
mestilo stroškov, povezanih s prevajanjem prijav, ki so
predložene v jezikih, ki niso uradni jeziki EPO. Patent z
enotnim učinkom bi se moral podeliti le v enem
uradnem jeziku EPO, kot določa Konvencija o podelje
vanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija).
Brez poseganja v prehodno ureditev prevajanja, ki bi bila
sorazmerna in na podlagi katere bi se začasno lahko
zahtevali dodatni prevodi brez pravnega učinka in
izključno za informativne namene, se dodatni prevodi
ne bi zahtevali. V vsakem primeru bi se prehodna
ureditev prevajanja zaključila, ko bodo na voljo visoko
kakovostni strojni prevodi, odvisno od objektivne ocene
njihove kakovosti. V primeru spora bi za imetnika
patenta veljale obvezne zahteve glede prevoda.

(8)

Pogoji iz člena 20 PEU ter členov 326 in 329 PDEU so
izpolnjeni.

(9)

Področje, na katerem bi se izvajalo okrepljeno sodelo
vanje, vzpostavitev ukrepov za uvedbo enotnega patenta,
ki bi zagotavljali varstvo v celotni Uniji, ter vzpostavitev
centralizirane ureditve na ravni Unije glede potrjevanja,
usklajevanja in nadzora so določeni v členu 118 PDEU
kot eno od področij, ki jih zajemata Pogodbi.

(10)

Na zasedanju Sveta 10. novembra 2010 je bilo navedeno
in 10. decembra 2010 potrjeno, da cilja za vzpostavitev
enotnega patentnega varstva v Uniji ni mogoče doseči v
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razumnem roku za Unijo kot celoto, s čimer je izpol
njena zahteva iz člena 20(2) PEU, da se okrepljeno sode
lovanje odobri le kot zadnje sredstvo.

(11)

Cilj okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enot
nega patentnega varstva je spodbujanje znanstvenega in
tehnološkega napredka ter delovanje notranjega trga. Z
uvedbo enotnega patentnega varstva za skupino držav
članic bi se izboljšala raven patentnega varstva z zagoto
vitvijo možnosti, da se pridobi enotno patentno varstvo
na ozemljih sodelujočih držav članic ter odpravijo stroški
in zapleteni postopki za ta ozemlja. Tako se uresničujejo
cilji Unije, ščitijo njeni interesi in krepi njen proces inte
gracije v skladu s členom 20(1) PEU.

(12)

Uvedba enotnega patentnega varstva ni vključena na
seznam izključnih pristojnosti Unije, kakor so določene
v členu 3(1) PDEU. Pravna podlaga za uvedbo evropskih
pravic intelektualne lastnine je člen 118 PDEU, ki spada
pod poglavje 3 (Približevanje zakonodaje) naslova VII
(Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju
zakonodaje) ter se posebej sklicuje na vzpostavitev in
delovanje notranjega trga, kar je v skladu s členom 4
PDEU ena od deljenih pristojnosti Unije. Uvedba enot
nega patentnega varstva, vključno z veljavno ureditvijo
prevajanja, zato spada med področja, ki niso v izključni
pristojnosti Unije.

(13)

Okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega
patentnega varstva je v skladu s Pogodbama in pravom
Unije ter ne škoduje notranjemu trgu ali ekonomski,
socialni ali teritorialni koheziji. Ne povzroča ovir ali
diskriminacije v trgovini med državami članicami in ne
izkrivlja konkurence med njimi.

(14)

Pri okrepljenem sodelovanju na področju uvedbe enot
nega patentnega varstva se spoštujejo pristojnosti, pravice
in obveznosti nesodelujočih držav članic. Možnost
pridobitve enotnega patentnega varstva na ozemljih sode
lujočih držav članic ne vpliva na dostopnost ali pogoje
patentnega varstva na ozemljih nesodelujočih držav
članic. Poleg tega bi morala podjetja iz nesodelujočih
držav članic imeti možnost, da pridobijo enotno
patentno varstvo na ozemljih sodelujočih držav članic
pod enakimi pogoji, kot jih imajo podjetja iz sodelujočih
držav članic. Obstoječa pravila nesodelujočih držav
članic, ki določajo pogoje za pridobitev patentnega
varstva na njihovem ozemlju, ostanejo enaka.

(15)

Okrepljeno sodelovanje na področju uvedbe enotnega
patentnega varstva bi bilo v skladu s pravom Unije o
patentih, ker bi okrepljeno sodelovanje upoštevalo že
obstoječi pravni red.
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(16)
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S pridržkom skladnosti z vsemi pogoji sodelovanja,
določenimi v tem sklepu, je okrepljeno sodelovanje na
področju uvedbe enotnega patentnega varstva kadar koli
odprto vsem državam članicam, ki so pripravljene
upoštevati akte, že sprejete v tem okviru v skladu s
členom 328 PDEU –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

L 76/55

Kraljevina Švedska in Združeno kraljestvo Velika Britanija in
Severna Irska so pooblaščeni za vzpostavitev okrepljenega
medsebojnega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patent
nega varstva z uporabo ustreznih določb Pogodb.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 1
Kraljevina Belgija, Republika Bolgarija, Češka republika, Kralje
vina Danska, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija,
Irska, Helenska republika, Francoska republika, Republika Ciper,
Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republika Madžarska, Kraljevina Nizozemska, Repub
lika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Romu
nija, Republika Slovenija, Slovaška republika, Republika Finska,

V Bruslju, 10. marca 2011

Za Svet
Predsednik
CSÉFALVAY Z.

