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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 10 mars 2011
om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd
(2011/167/EU)
hela unionen och fastställande av centraliserade arrange
mang på unionsnivå för tillstånd, samordning och kont
roll.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 329.1,

med beaktande av begäran från Konungariket Belgien, Republi
ken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark,
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Repu
bliken Grekland, Republiken Frankrike, Republiken Cypern, Re
publiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Lux
emburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederlän
derna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Por
tugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien,
Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade ko
nungariket Storbritannien och Nordirland,

(3)

Den 5 juli 2000 antog kommissionen ett förslag till
rådets förordning om gemenskapspatent för att skapa
ett enhetligt patent som skulle ge ett enhetligt skydd i
hela unionen. Den 30 juni 2010 antog kommissionen ett
förslag till rådets förordning om översättningsarrange
mang för Europeiska unionens patent (nedan kallad för
slaget till förordning om översättningsarrangemang) med be
stämmelser om vilka översättningsarrangemang som ska
gälla för Europeiska unionens patent.

(4)

Vid rådets möte den 10 november 2010 noterades att
det inte fanns enhällighet för att kunna gå vidare med
förslaget till rådets förordning om översättningsarrange
mang. Det bekräftades den 10 december 2010 att det
fanns oöverstigliga svårigheter som för tillfället och inom
överskådlig framtid gör det omöjligt att nå enhällighet.
Eftersom det är nödvändigt att det nås en överenskom
melse om förslaget till rådets förordning om översätt
ningsarrangemang för att kunna nå en slutlig överens
kommelse om enhetligt patentskydd i unionen, har det
fastställts att målet att skapa ett enhetligt patentskydd i
unionen inte kan uppnås inom rimlig tid genom till
lämpning av de relevanta bestämmelserna i fördragen.

(5)

Mot denna bakgrund har tolv medlemsstater, nämligen
Danmark, Tyskland, Estland, Frankrike, Litauen, Lux
emburg, Nederländerna, Polen, Slovenien, Finland, Sve
rige och Förenade kungariket, riktat begäran till kommis
sionen i skrivelser av den 7, 8 och 13 december 2010
där de uttrycker att de vill upprätta ett fördjupat sam
arbete sinsemellan på området skapande av ett enhetligt
patentskydd på grundval av de befintliga förslag som
stötts av dessa medlemsstater under förhandlingarna,
och att kommissionen bör överlämna ett förslag till rådet
om detta. Begäran bekräftades vid rådets möte den
10 december 2010. Sedan dess har ytterligare 13 med
lemsstater, nämligen Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Irland,
Grekland, Cypern, Lettland, Ungern, Malta, Österrike,
Portugal, Rumänien och Slovakien skrivit till kommissio
nen och uppgett att även de önskar delta i det planerade
fördjupade samarbetet. Sammanlagt har 25 medlemssta
ter begärt fördjupat samarbete.

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 3.3 i fördraget om Europeiska
unionen ska unionen upprätta en inre marknad, verka
för en hållbar utveckling i Europa som bygger på väl
avvägd ekonomisk tillväxt och främja vetenskapliga och
tekniska framsteg. Att skapa rättsliga villkor som möjlig
gör för företag att anpassa sin verksamhet med tillverk
ning och distribution av produkter över nationella grän
ser och ger företag fler val och möjligheter bidrar till att
uppfylla detta mål. Ett enhetligt patent som ger likvärdiga
effekter i hela unionen bör ingå bland de rättsliga instru
ment som står till företagens förfogande.

(2)

Till följd av artikel 118 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt (EUF-fördraget) och i samband med
den inre marknadens upprättande och funktion bör åt
gärderna omfatta skapandet av ett enhetligt patentskydd i
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(6)

Ett fördjupat samarbete bör ge den rättsliga ram som
krävs för att skapa ett enhetligt patentskydd i de delta
gande medlemsstaterna och ge möjlighet för företag i
hela unionen att förbättra sin konkurrenskraft genom
att kunna välja att söka enhetligt patentskydd i de delta
gande medlemsstaterna, samtidigt som det bör främja
vetenskapliga och tekniska framsteg.

(7)

Ett fördjupat samarbete bör syfta till att skapa ett enhet
ligt patent som ger likvärdigt skydd i de deltagande med
lemsstaternas territorier och som meddelas för alla dessa
medlemsstater av Europeiska patentverket (EPO). Som en
grundläggande del av det enhetliga patentet bör tillämp
liga översättningsarrangemang vara enkla och kostnads
effektiva och motsvara bestämmelserna i förslaget till
förordning om översättningsarrangemang, som lades
fram av kommissionen den 30 juni 2010, i kombination
med de kompromissregler som ordförandeskapet föreslog
i november 2010 och som fick brett stöd i rådet. Över
sättningsarrangemangen skulle göra att möjligheten finns
kvar att lämna in patentansökningar på vilket som helst
av unionens språk till EPO och ge möjlighet att få ersätt
ning för kostnaderna för att översätta de ansökningar
som lämnas in på andra språk än något av EPO:s offici
ella språk. Patent med enhetlig verkan bör endast med
delas på ett av EPO:s officiella språk i enlighet med kon
ventionen om meddelande av europeiska patent (den eu
ropeiska patentkonventionen). Inga ytterligare översätt
ningar skulle krävas, bortsett från övergångsbestämmelser
som är proportionella och föreskriver att ytterligare över
sättningar endast kan krävas temporärt, är utan rättsver
kan och endast sker i informationssyfte. I vilket fall som
helst skulle övergångsbestämmelserna upphöra när det
finns maskinöversättningar av hög kvalitet, som är före
mål för en objektiv kvalitetsgranskning. Vid tvist bör
patenthavaren stå för de översättningar som krävs.

(8)
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(11)

Ett fördjupat samarbete på området skapande av ett en
hetligt patentskydd syftar till att främja vetenskapliga och
tekniska framsteg och den inre marknadens funktion. Att
skapa ett enhetligt patentskydd för en grupp medlems
stater skulle förbättra nivån på patentskyddet genom
möjligheten att få enhetligt skydd på alla de deltagande
medlemsstaternas territorier och avskaffa kostnaderna
och komplexiteten på dessa territorier. Det främjar därför
unionens mål, skyddar dess intressen och stärker dess
integrationsprocess i enlighet med artikel 20.1 i EU-för
draget.

(12)

Skapandet av ett enhetligt patentskydd ingår inte i listan
över unionens exklusiva befogenheter i artikel 3.1 i EUFfördraget. Den rättsliga grunden för att skapa europeiska
immateriella rättigheter är artikel 118 i EUF-fördraget,
som ingår i kapitel 3 (tillnärmning av lagstiftning) i av
delning VII (gemensamma regler om konkurrens, beskatt
ning och tillnärmning av lagstiftning), och som hänvisar
särskilt till den inre marknadens upprättande och funk
tion, vilket är en av unionens delade befogenheter enligt
artikel 4 i EUF-fördraget. Skapandet av ett enhetligt pa
tentskydd, inklusive tillämpliga översättningsarrange
mang, faller därför inom ramen för unionens icke-exklu
siva befogenheter.

(13)

Ett fördjupat samarbete på området skapande av ett en
hetligt patentskydd överensstämmer med fördragen och
unionsrätten och påverkar inte negativt den inre mark
naden eller den ekonomiska, sociala eller territoriella
sammanhållningen. Det innebär inte något hinder för
eller någon diskriminering i handeln mellan medlemssta
terna och leder inte till snedvridning av konkurrensen
dem emellan.

(14)

Ett fördjupat samarbete på området skapande av ett en
hetligt patentskydd respekterar de icke deltagande med
lemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter.
Möjligheten att få enhetligt patentskydd i de deltagande
medlemsstaternas territorier påverkar inte tillgången till
eller villkoren för patentskydd i de icke deltagande med
lemsstaternas territorier. Företag från icke deltagande
medlemsstater bör vidare ha möjlighet att erhålla enhet
ligt patentskydd i deltagande medlemsstater på samma
villkor som företag från deltagande medlemsstater. Icke
deltagande medlemsstaters befintliga regler om villkor för
att få patentskydd på sina territorier påverkas inte.

(15)

Ett fördjupat samarbete på området skapande av ett en
hetligt patentskydd skulle särskilt överensstämma med
unionsrätten om patent, eftersom det fördjupade sam
arbetet skulle ta hänsyn till det befintliga regelverket.

Villkoren i artikel 20 i EU-fördraget och artiklarna 326
och 329 i EUF-fördraget är uppfyllda.

(9)

Det område som berörs av det fördjupade samarbetet,
dvs. inrättandet av åtgärder för att skapa ett enhetligt
patent som ger skydd i hela unionen och inrättandet
av centraliserade arrangemang på unionsnivå för tillstånd,
samordning och kontroll, anges i artikel 118 i EUF-för
draget som ett av de områden som omfattas av fördra
gen.

(10)

Vid rådets möte den 10 november 2010 noterades, vilket
bekräftades vid rådets möte den 10 december 2010, att
målet att inrätta ett enhetligt patentskydd i unionen inte
kan uppnås inom rimlig tid av hela unionen, vilket gör
att kravet i artikel 20.2 i EU-fördraget om att bestäm
melser om fördjupat samarbete endast kan antas som en
sista utväg är uppfyllt.
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(16)
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Förutsatt att alla villkor för deltagande som fastställs i
detta beslut är uppfyllda är ett fördjupat samarbete på
området skapande av ett enhetligt patentskydd vid varje
tillfälle öppet för alla medlemsstater som tar hänsyn till
de akter som redan antagits inom denna ram i enlighet
med artikel 328 i EUF-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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riket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland bemyndigas härmed att upprätta ett fördjupat sam
arbete sinsemellan på området skapande av ett enhetligt patent
skydd, genom tillämpning av de relevanta bestämmelserna i
fördragen.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 1
Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjec
kien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Re
publiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Republiken
Frankrike, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken
Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern,
Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Re
publiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken
Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konunga-

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 2011.
På rådets vägnar
CSÉFALVAY Z.

Ordförande

