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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 10. března 2011,
kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany
(2011/167/EU)
trhu by měla opatření obsahovat vytvoření jednotné
patentové ochrany v Unii a zavedení centralizovaného
režimu pro udělování oprávnění, koordinaci a kontrolu
na úrovni Unie.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 329 odst. 1 této smlouvy,
(3)

Dne 5. července 2000 přijala Komise návrh nařízení
Rady o patentu Společenství za účelem vytvoření jednot
ného patentu poskytujícího jednotnou ochranu po celé
Unii. Dne 30. června 2010 přijala Komise návrh nařízení
Rady o překladovém režimu pro patent Evropské unie
(dále jen „návrh nařízení o překladovém režimu“), kterým
se stanoví překladový režim použitelný pro patent
Evropské unie.

(4)

Na zasedání Rady dne 10. listopadu 2010 bylo zazna
menáno, že neexistuje jednomyslný postoj ohledně další
práce na návrhu nařízení překladovém režimu. Dne
10. prosince 2010 se potvrdilo, že existují nepřekona
telné překážky, které v současné a dohledné době
znemožňují dosáhnout jednomyslné shody. Jelikož pro
konečnou dohodu o jednotné patentové ochraně je
nutné dosáhnout shody o návrhu nařízení překladovém
režimu, bylo shledáno, že cíle vytvořit jednotnou paten
tovou ochranu pro Unii nelze uplatněním příslušných
ustanovení Smluv v přiměřené době dosáhnout.

(5)

Za těchto okolností podalo v dopisech ze dne 7., 8.
a 13. prosince 2010 dvanáct členských států, totiž
Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Litva, Lucem
bursko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko
a Spojené království, Komisi žádosti, v nichž uvedlo, že
hodlají mezi sebou navázat posílenou spolupráci v oblasti
vytvoření jednotné patentové ochrany na základě stávají
cích návrhů podporovaných těmito členskými státy
během jednání, a požádalo, aby Komise za tím účelem
předložila návrh Radě. Žádosti byly potvrzeny na zase
dání Rady dne 10. prosince 2010. Mezitím zaslalo třináct
dalších členských států, totiž Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Irsko, Řecko, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Rakousko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko, Komisi
dopis uvádějící, že si rovněž přejí účastnit se zamýšlené
posílené spolupráce. O posílenou spolupráci požádalo
celkem dvacet pět členských států.

s ohledem na žádosti podané Belgickým královstvím, Bulhar
skou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím,
Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem,
Řeckou republikou, Francouskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucem
burským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Maltou,
Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou
Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švéd
ským královstvím a Spojeným královstvím Velké Británie
a Severního Irska,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vytváří Unie
vnitřní trh, usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený
na vyváženém hospodářském růstu, a podporuje vědecký
a technický pokrok. K dosažení tohoto cíle přispívá
vytvoření právních podmínek, které podnikům umožňují
přizpůsobit svou činnost při výrobě a distribuci výrobků
přes vnitrostátní hranice a poskytují jim větší volbu
a více příležitostí. Jednotný patent se stejnými účinky
po celé Unii by měl patřit mezi právní nástroje, které
mají podniky k dispozici.

(2)

Podle článku 118 Smlouvy o fungování Evropské unie
(EU) a v souvislosti s vytvořením a fungováním vnitřního
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(6)

(7)

(8)
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Posílená spolupráce by měla poskytnout nezbytný právní
rámec pro vytvoření jednotné patentové ochrany
v zúčastněných členských státech a zajistit podnikům
v celé Unii možnost zlepšit jejich konkurenceschopnost
tím, že se budou moci rozhodnout pro jednotnou paten
tovou ochranu v zúčastněných členských státech,
a rovněž přispět k vědeckému a technickému pokroku.

Posílená spolupráce by se měla zaměřit na vytvoření
jednotného patentu, a poskytnout tak jednotnou ochranu
na územích zúčastněných členských států, jež bude
poskytována pro všechny tyto členské státy Evropským
patentovým úřadem (EPO). Použitelný překladový režim,
jenž je nezbytnou součástí jednotného patentu, by měl
být jednoduchý a nákladově efektivní a měl by odpovídat
režimu, který je uveden v návrhu nařízení Rady
o překladovém režimu pro patent Evropské unie, jejž
Komise předložila dne 30. června 2010, rozšířeným
o prvky kompromisu navrženého předsednictvím
v listopadu roku 2010, kterému se v Radě dostalo široké
podpory. Překladový režim by měl zachovat možnost
podávat přihlášky patentů EPO v jakémkoli jazyce Unie
a měl by zajistit náhradu nákladů spojených s překladem
přihlášek podaných v jazycích, které nejsou úředními
jazyky EPO. Patent s jednotným účinkem by měl být
udělován pouze v jednom z úředních jazyků EPO, jak
stanoví Úmluva o udělování evropských patentů
(Evropská patentová úmluva). Žádné další překlady by
neměly být požadovány, aniž je dotčena přechodná
úprava, která by měla být přiměřená a požadovat doda
tečné překlady na dočasném základě, bez právního
účinku a výlučně pro informační účely. Uplatňování
přechodné úpravy by v každém případě mělo skončit,
jakmile budou dostupné vysoce kvalitní strojové
překlady, za předpokladu objektivního posouzení jejich
kvality. V případě sporu se na držitele patentu uplatní
povinnost povinného překladu.

Podmínky stanovené v článku 20 Smlouvy o EU a v
článcích 326 a 329 Smlouvy o fungování EU jsou
splněny.

(9)

Oblast, ve které by došlo k posílené spolupráci, totiž
přijetí opatření k vytvoření jednotného patentu, jenž by
poskytoval ochranu po celé Unii, a zavedení centralizo
vaného režimu pro udělování oprávnění, koordinaci
a kontrolu na úrovni Unie, je vymezena článkem 118
Smlouvy o fungování EU jako jedna z oblastí
v působnosti Smluv.

(10)

Na zasedání Rady dne 10. listopadu 2010 bylo zazna
menáno a dne 10. prosince 2010 potvrzeno, že
v přiměřené lhůtě nemůže Unie jako celek dosáhnout
cíle vytvořit jednotnou patentovou ochranu v rámci
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Unie, čímž došlo ke splnění požadavku čl. 20 odst. 2
Smlouvy o EU, který stanoví, že posílená spolupráce smí
být přijata až jako poslední prostředek.

(11)

Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné paten
tové ochrany podporuje vědecký a technický pokrok
a fungování vnitřního trhu. Vytvoření jednotné patentové
ochrany pro skupinu členských států by zvýšilo úroveň
patentové ochrany, protože by umožnilo získat
jednotnou patentovou ochranu na územích zúčastněných
členských států a pro dotčená území odstranit náklady
a složitost. Prosazuje tak cíle Unie, chrání její zájmy
a posiluje její proces integrace v souladu s čl. 20 odst.
1 Smlouvy o EU.

(12)

Jednotná patentová ochrana není zahrnuta do seznamu
výlučných pravomocí uvedeného v čl. 3 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU. Právní základ pro vytvoření evropských
práv duševního vlastnictví představuje článek 118
Smlouvy o fungování EU, který je součástí kapitoly 3
(Sbližování právních předpisů) hlavy VII (Společná
pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování
právních předpisů), a konkrétně odkazuje na vytvoření
a fungování vnitřního trhu, jenž je podle článku 4
Smlouvy o fungování EU jednou ze sdílených pravomocí
Unie. Vytvoření jednotné patentové ochrany včetně
použitelného překladového režimu proto spadá mezi
nevýlučné pravomoci Unie.

(13)

Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné paten
tové ochrany je v souladu se Smlouvami a právem Unie
a nenarušuje vnitřní trh ani hospodářskou, sociální či
územní soudržnost. Nevytváří překážku ani diskriminaci
v obchodu mezi členskými státy, ani nenarušuje hospo
dářskou soutěž mezi nimi.

(14)

Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné paten
tové ochrany zachovává pravomoci, práva a povinnosti
nezúčastněných členských států. Možnost získat
jednotnou patentovou ochranu na území zúčastněných
členských států nemá vliv na dostupnost nebo podmínky
patentové ochrany na území nezúčastněných členských
států. Podniky z nezúčastněných členských států by navíc
měly mít možnost získat jednotnou patentovou ochranu
na území zúčastněných členských států za stejných
podmínek jako podniky ze zúčastněných členských států.
Stávající pravidla nezúčastněných členských států, která
stanoví podmínky pro získání patentové ochrany na
jejich území, zůstávají nedotčena.

(15)

Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné paten
tové ochrany by byla v souladu s patentovým právem
Unie zejména proto, že by zachovala dosavadní acquis.
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(16)
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S výhradou dodržení všech podmínek účasti stanovených
v tomto rozhodnutí je posílená spolupráce v oblasti
vytvoření jednotné patentové ochrany kdykoli otevřena
všem členským státům, které projeví ochotu dodržet akty
již přijaté v jejím rámci, jak stanoví článek 328 Smlouvy
o fungování EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
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a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se
povoluje navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti
vytvoření jednotné patentové ochrany při použití příslušných
ustanovení Smluv.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 1
Belgickému království, Bulharské republice, České republice,
Dánskému království, Spolkové republice Německo, Estonské
republice, Irsku, Řecké republice, Francouzské republice,
Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice,
Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Maltě,
Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice,
Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko,
Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království

V Bruselu dne 10. března 2011.

Za Radu
předseda
CSÉFALVAY Z.

