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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011,
luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi
(2011/167/EU)
luominen kaikkialla unionissa sekä unionin laajuisten
keskitettyjen luvananto-, yhteensovittamis- ja valvontajär
jestelmien muodostaminen.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 329 artiklan 1 kohdan,
(3)

Komissio antoi 5 päivänä heinäkuuta 2000 ehdotuksen
yhteisöpatenttia koskevaksi neuvoston asetukseksi, jonka
tavoitteena oli luoda yhtenäinen patentti yhdenmukaisen
suojan tarjoamiseksi kaikkialla unionissa. Komissio antoi
30 päivänä kesäkuuta 2010 ehdotuksen neuvoston ase
tukseksi kääntämistä koskevista järjestelyistä Euroopan
unionin patentin osalta, jäljempänä ’ehdotus asetukseksi
kääntämistä koskevista järjestelyistä’, ja ehdotti siinä Eu
roopan unionin patenttiin sovellettavia kääntämistä kos
kevia järjestelyjä.

(4)

Neuvoston istunnossa 10 päivänä marraskuuta 2010 to
dettiin, että ehdotuksesta asetukseksi kääntämistä koske
vista järjestelyistä ei päästy yksimielisyyteen, jonka poh
jalta ehdotuksen käsittelyä olisi voitu jatkaa. Joulukuun
10 päivänä 2010 vahvistettiin, että yksimielisyyden saa
vuttaminen ei ole tuolloin eikä lähitulevaisuudessa mah
dollista ylipääsemättömien vaikeuksien vuoksi. Koska eh
dotuksesta asetukseksi kääntämistä koskevista järjeste
lyistä on päästävä sopimukseen, jotta unionin yhtenäi
sestä patenttisuojasta voidaan sopia lopullisesti, todetaan,
että tavoitteeksi asetettua unionin yhtenäisen patenttisuo
jan luomista ei voitu saavuttaa kohtuullisessa ajassa so
veltamalla asiaa koskevia perussopimusten määräyksiä.

(5)

Tässä tilanteessa kaksitoista jäsenvaltiota eli Tanska,
Saksa, Viro, Ranska, Liettua, Luxemburg, Alankomaat,
Puola, Slovenia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningas
kunta esittivät komissiolle 7, 8 ja 13 päivänä joulukuuta
2010 päivätyillä kirjeillä pyynnöt, joissa ne ilmoittivat,
että ne haluavat aloittaa toistensa kanssa tiiviimmän yh
teistyön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi olemassa
olevien ehdotusten pohjalta, joita kyseiset jäsenvaltiot oli
vat kannattaneet neuvottelujen aikana, ja että komission
olisi annettava neuvostolle tätä koskeva ehdotus. Pyynnöt
vahvistettiin 10 päivänä joulukuuta 2010 pidetyssä neu
voston istunnossa. Samanaikaisesti kolmetoista muuta jä
senvaltiota eli Belgia, Bulgaria, Tšekki, Irlanti, Kreikka,
Kypros, Latvia, Unkari, Malta, Itävalta, Portugali, Romania
ja Slovakia on kirjoittanut komissiolle ja ilmoittanut ha
luavansa myös osallistua kaavailtuun tiiviimpään yhteis
työhön. Tiiviimpää yhteistyötä on pyytänyt yhteensä kak
sikymmentäviisi jäsenvaltiota.

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan,
Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasaval
lan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Ranskan
tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan ta
savallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan,
Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan,
Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian
tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin ku
ningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdisty
neen kuningaskunnan esittämät pyynnöt,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUsopimus’, 3 artiklan 3 kohdan mukaan unioni toteuttaa
sisämarkkinat, pyrkii Euroopan kestävään kehitykseen,
jonka perustana on tasapainoinen talouskasvu, sekä edis
tää tieteellistä ja teknistä kehitystä. Sellaisten oikeudellis
ten edellytysten luominen, joiden avulla yritykset voivat
mukauttaa tuotteidensa tuotanto- ja jakelutoiminnan yli
kansallisten rajojen ja jotka tarjoavat yrityksille enemmän
valinnanvapautta ja mahdollisuuksia, edistää tämän ta
voitteen saavuttamista. Yhtenäisen patentin, jolla on yh
denmukaiset vaikutukset kaikkialla unionissa, olisi kuu
luttava yritysten käytettävissä oleviin oikeudellisiin väli
neisiin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäl
jempänä ’SEUT-sopimus’, 118 artiklan mukaan sisämark
kinoiden toteuttamisen tai toiminnan yhteydessä toimen
piteisiin olisi kuuluttava yhdenmukaisen patenttisuojan
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(6)

(7)
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Tiiviimmällä yhteistyöllä olisi saatava aikaan oikeudelli
nen kehys, jota tarvitaan yhtenäisen patenttisuojan luo
miseksi yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa, sekä
varmistettava, että yritykset kaikkialla unionissa voivat
parantaa kilpailukykyään hakemalla yhdenmukaista pa
tenttisuojaa yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa; tii
viimmällä yhteistyöllä olisi myös edistettävä tieteellistä ja
teknistä kehitystä.

Tiiviimmällä yhteistyöllä olisi pyrittävä luomaan yhtenäi
nen patentti, joka tarjoaisi yhdenmukaisen suojan yhteis
työhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla ja jonka Eu
roopan patenttivirasto (EPO) myöntäisi kaikkien näiden
jäsenvaltioiden osalta. Yhtenäiseen patenttiin olisi liityt
tävä yksinkertaiset ja kustannustehokkaat kääntämistä
koskevat järjestelyt, jotka vastaisivat niitä järjestelyjä, joita
esitetään komission 30 päivänä kesäkuuta 2010 anta
massa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi kääntämistä
koskevista järjestelyistä Euroopan unionin patentin osalta,
ja joissa otettaisiin huomioon puheenjohtajavaltion mar
raskuussa 2010 ehdottamat kompromissin ainekset, jotka
saivat neuvostossa laajaa kannatusta. Kääntämistä koske
vissa järjestelyissä säilytettäisiin mahdollisuus jättää
EPOlle patenttihakemuksia millä tahansa unionin kielellä
ja varmistettaisiin niiden kustannusten korvaaminen,
jotka liittyvät muilla kuin EPOn virallisilla kielillä jätetty
jen hakemusten kääntämiseen. Patentti, jolla olisi yhtenäi
nen vaikutus, olisi myönnettävä ainoastaan yhdellä EPOn
virallisella kielellä Eurooppapatenttien myöntämisestä
tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) mu
kaisesti. Muita käännöksiä ei vaadittaisi, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta sellaisia ylimääräisiä käännöksiä kos
kevia oikeasuhteisia ja tilapäisiä siirtymäjärjestelyjä, joilla
ei olisi oikeusvaikutusta ja joita käytettäisiin ainoastaan
tiedotustarkoituksiin. Siirtymäjärjestelyt päättyisivät joka
tapauksessa, kun saatavilla on laadukkaita konekäännök
siä, joille tehdään objektiivinen laadun arviointi. Rii
tatapauksessa patentinhaltijaan sovellettaisiin pakollisia
käännösvaatimuksia.

(8)

SEU-sopimuksen 20 artiklassa sekä SEUT-sopimuksen
326 ja 329 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(9)

Ala, jolla tiiviimpää yhteistyötä tehtäisiin, eli sellaisista
toimenpiteistä säätäminen, joilla luodaan yhtenäinen pa
tentti suojan varmistamiseksi unionissa ja joilla muodos
tetaan keskitetyt luvananto-, yhteensovittamis- ja valvon
tajärjestelmät unionin tasolla, määritetään SEUT-sopi
muksen 118 artiklassa perussopimusten soveltamisalaan
kuuluvaksi alaksi.

(10)

Neuvoston istunnossa 10 päivänä marraskuuta 2010 to
dettiin ja neuvoston istunnossa 10 päivänä joulukuuta
2010 vahvistettiin, että koko unioni ei voi kohtuullisessa
ajassa saavuttaa tavoitteeksi asetettua yhtenäisen patentti
suojan luomista unionissa, minkä vuoksi SEU-sopimuk
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sen 20 artiklan 2 kohdassa vahvistettu vaatimus, jonka
mukaan tiiviimpi yhteistyö hyväksytään vasta viimeisenä
keinona, täyttyy.

(11)

Yhtenäisen patenttisuojan luomiseen liittyvän tiiviimmän
yhteistyön tavoitteena on edistää tieteellistä ja teknistä
kehitystä sekä sisämarkkinoiden toimintaa. Yhtenäisen
patenttisuojan luominen ryhmälle jäsenvaltioita parantaisi
patenttisuojan tasoa antamalla mahdollisuuden saada yh
denmukainen patenttisuoja yhteistyöhön osallistuvien jä
senvaltioiden alueilla sekä poistaisi kustannukset ja mo
nimutkaiset menettelyt kyseessä olevien alueiden osalta.
Näin ollen se edistää unionin tavoitteiden saavuttamista,
suojelee sen etuja ja vahvistaa sen yhdentymiskehitystä
SEU-sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(12)

Yhtenäisen patenttisuojan luomista ei ole sisällytetty
SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun
luetteloon aloista, joilla unionilla on yksinomainen toimi
valta. Eurooppalaisten teollis- ja tekijänoikeuksien luomi
sen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 118 artikla,
joka sisältyy VII osaston (Kilpailua, verotusta ja lainsää
dännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt) 3 lukuun
(Lainsäädännön lähentäminen) ja jossa viitataan erityisesti
sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, joka on
SEUT-sopimuksen 4 artiklan mukaan yksi unionin jaet
tuun toimivaltaan kuuluvista aloista. Sen vuoksi yhtenäi
sen patenttisuojan luominen, mukaan lukien sovellettavat
kääntämistä koskevat järjestelyt, kuuluvat unionin muu
hun kuin yksinomaiseen toimivaltaan.

(13)

Yhtenäisen patenttisuojan luomiseen liittyvä tiiviimpi yh
teistyö on perussopimusten ja unionin oikeuden mu
kaista, eikä se haittaa sisämarkkinoita eikä taloudellista,
sosiaalista tai alueellista yhteenkuuluvuutta. Se ei luo es
teitä eikä aiheuta syrjintää jäsenvaltioiden välisessä kau
pankäynnissä eikä vääristä niiden välistä kilpailua.

(14)

Yhtenäisen patenttisuojan luomiseen liittyvässä tiiviim
mässä yhteistyössä kunnioitetaan niiden jäsenvaltioiden
toimivaltaa, oikeuksia ja velvoitteita, jotka eivät osallistu
siihen. Mahdollisuus saada yhtenäinen patenttisuoja yh
teistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla ei vaikuta
patenttisuojan saatavuuteen tai edellytyksiin yhteistyöhön
osallistumattomien jäsenvaltioiden alueilla. Viimeksi mai
nituista jäsenvaltioista olevilla yrityksillä olisi lisäksi ol
tava mahdollisuus saada yhtenäinen patenttisuoja yhteis
työhön osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla samoilla edel
lytyksillä kuin yhteistyöhön osallistuvista jäsenvaltioista
olevilla yrityksillä. Yhteistyöhön osallistumattomien jäsen
valtioiden nykyiset säännöt, joissa vahvistetaan patentti
suojan saamisen edellytykset niiden alueella, säilyvät en
nallaan.

(15)

Yhtenäisen patenttisuojan luomiseen liittyvä tiiviimpi yh
teistyö olisi erityisesti unionin patenttioikeuden mukaista,
sillä tiiviimmässä yhteistyössä noudatettaisiin aiempaa
unionin säännöstöä.
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Kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat tässä päätöksessä vahvistet
tujen osallistumisehtojen lisäksi valmiita noudattamaan
yhtenäisen patenttisuojan luomiseen liittyvän tiiviimmän
yhteistyön yhteydessä jo annettuja säädöksiä, voivat mil
loin tahansa liittyä tähän yhteistyöhön SEUT-sopimuksen
328 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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alle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasa
vallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Poh
jois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle lupa aloittaa tois
tensa kanssa tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan luo
miseksi asiaa koskevien perussopimusten määräysten mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

1 artikla
Annetaan Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tše
kin tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasaval
lalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Rans
kan tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liet
tuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin ta
savallalle, Maltalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan
tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romani

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
CSÉFALVAY Z.

