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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS
2011 m. kovo 10 d.
kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą
(2011/167/ES)
vienoda patentinė apsauga ir nustatyta visoje Sąjungoje
taikoma centralizuoto leidimų suteikimo, koordinavimo
ir priežiūros tvarka.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
329 straipsnio 1 dalį,
(3)

2000 m. liepos 5 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl
Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento, kuriuo siekta
sukurti bendrąjį patentą ir taip visoje Sąjungoje užtikrinti
vienodą apsaugą. 2010 m. birželio 30 d. Komisija priėmė
pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos
patento vertimo tvarkos (toliau – siūlomas reglamentas
dėl vertimo tvarkos), kuriame nustatyta Europos Sąjungos
patentui taikoma vertimo tvarka.

(4)

2010 m. lapkričio 10 d. Tarybos posėdyje konstatuota,
kad vienbalsio sutarimo nepasiekta, todėl siūlomo regla
mento dėl vertimo tvarkos toliau teikti negalima.
2010 m. gruodžio 10 d. patvirtinta, kad esama neįvei
kiamų sunkumų, todėl vienbalsis sprendimas negali būti
pasiektas nei tuo metu, nei artimiausioje ateityje. Siekiant
galutinio susitarimo dėl bendros patentinės apsaugos
Sąjungoje, reikia susitarti dėl siūlomo reglamento dėl
vertimo tvarkos, todėl nustatyta, kad taikant atitinkamas
Sutarčių nuostatas per pagrįstą laikotarpį negalima
pasiekti tikslo Sąjungoje sukurti bendrą patentinę
apsaugą.

(5)

Šiomis aplinkybėmis dvylika valstybių narių, t. y. Danija,
Vokietija, Estija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas,
Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Jung
tinė Karalystė, 2010 m. gruodžio 7, 8 ir 13 d. raštais
pateikė Komisijai prašymus, kuriuose nurodė, kad nori
pradėti tvirčiau bendradarbiauti tarpusavyje kuriant
bendrą patentinę apsaugą, remdamosi esamais pasiūly
mais, kuriems šios valstybės narės per derybas pritarė,
ir kad Komisija turėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą
Tarybai. Prašymai buvo patvirtinti 2010 m. gruodžio
10 d. Tarybos posėdyje. Tuo tarpu dar trylika valstybių
narių, t. y. Belgija, Bulgarija, Čekija, Airija, Graikija,
Kipras, Latvija, Vengrija, Malta, Austrija, Portugalija,
Rumunija ir Slovakija, raštu pranešė Komisijai, kad jos
taip pat nori dalyvauti numatomame tvirtesniame bend
radarbiavime. Iš viso dvidešimt penkios valstybės narės
paprašė leidimo tvirčiau bendradarbiauti.

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos,
Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės
Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos,
Prancūzijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respub
likos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Herco
gystės, Vengrijos Respublikos, Maltos, Nyderlandų Karalystės,
Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos
Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos
Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės ir Jung
tinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymus,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį
Sąjunga kuria vidaus rinką, siekia užtikrinti tvariu ekono
mikos augimu pagrįstą tvarų Europos vystymąsi ir
skatina mokslo ir technikos pažangą. Šio tikslo siekti
padeda teisinių sąlygų sudarymas, kad įmonės galėtų
pritaikyti vykdomą produktų gamybos ir platinimo veiklą
tarpvalstybiniu mastu ir turėtų daugiau laisvės rinktis ir
galimybių. Viena iš teisinių priemonių, kuriomis įmonės
galėtų naudotis, turėtų būti visoje Sąjungoje vienodai
galiojantis bendrasis patentas.

(2)

Laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 118
straipsnio ir atsižvelgiant į vidaus rinkos kūrimą ir
veikimą, be kita ko, visoje Sąjungoje turėtų būti sukurta
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(6)

Tvirčiau bendradarbiaujant turėtų būti nustatytas
reikiamas bendros patentinės apsaugos tvirčiau bendra
darbiaujančiose valstybėse narėse kūrimo teisinis
pagrindas ir, visos Sąjungos įmonėms sudarius sąlygas
tvirčiau bendradarbiaujančiose valstybėse narėse siekti
vienodos patentinės apsaugos, joms būtų suteikta gali
mybė tapti konkurencingesnėms, taip pat būtų priside
dama prie mokslo ir technikos pažangos.

(7)

Tvirčiau bendradarbiaujant turėtų būti siekiama sukurti
bendrąjį patentą, kuriuo tvirčiau bendradarbiaujančių
valstybių narių teritorijose būtų užtikrinama vienoda
apsauga ir kurį Europos patentų tarnyba (EPT) išduotų
visoms toms valstybėms narėms. Kaip vienas svarbių
bendrojo patento aspektų, taikoma vertimo tvarka turėtų
būti paprasta ir ekonomiškai efektyvi, taip pat turėtų
atitikti 2010 m. birželio 30 d. Komisijos pateiktame
pasiūlyme dėl Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos
patento vertimo tvarkos nustatytą tvarką kartu su tam
tikrais 2010 m. lapkričio mėn. pirmininkavusios vals
tybės narės pasiūlytais kompromisiniais elementais,
kuriems Taryboje buvo plačiai pritarta. Taikant tokią
vertimo tvarką ir toliau būtų galima patentų paraiškas
EPT teikti bet kuria Sąjungos kalba, taip pat būtų atlygi
namos su paraiškų, pateiktų ne viena iš oficialiųjų EPT
kalbų, vertimu susijusios išlaidos. Kaip numatyta Konven
cijoje dėl Europos patentų suteikimo (Europos patentų
konvencija), bendrai galiojantis patentas turėtų būti
išduodamas tik viena iš oficialiųjų EPT kalbų. Jokio papil
domo vertimo nereikalaujama, išskyrus pereinamojo
laikotarpio tvarkos atveju, kuri yra proporcinga ir pagal
kurią laikinai reikėtų pateikti papildomų vertimų, kurie
neturėtų teisinės galios ir būtų naudojami tik informa
vimo tikslais. Bet kuriuo atveju pereinamojo laikotarpio
tvarka nustotų galioti, kai taptų įmanomas aukštos
kokybės automatinis vertimas, patvirtintas objektyviu
kokybės įvertinimu. Kilus ginčui, patento savininkas
privalėtų pateikti vertimą.

(8)

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnyje ir Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 326 ir 329 straipsniuose
nustatytos sąlygos įvykdytos.

(9)

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 118
straipsniu, sritis, kurioje būtų tvirčiau bendradarbiaujama,
bendrojo patento, kuriuo apsauga užtikrinama visoje
Sąjungoje, kūrimo priemonių patvirtinimas ir visoje
Sąjungoje taikomos leidimų suteikimo, koordinavimo ir
priežiūros tvarkos nustatymas yra viena iš Sutartyse
nustatytų sričių.

(10)

2010 m. lapkričio 10 d. Tarybos posėdyje konstatuota, o
2010 m. gruodžio 10 d. patvirtinta, kad visa Sąjunga per
pagrįstą laikotarpį negali pasiekti tikslo Sąjungoje nusta
tyti bendrą patentinę apsaugą, todėl laikomasi Europos
Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje nustatyto reika
lavimo, kad tvirtesnis bendradarbiavimas būtų patvirti
namas tik tada, kai nėra kitos išeities.
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(11)

Tvirčiau bendradarbiaujant bendros patentinės apsaugos
kūrimo srityje siekiama skatinti mokslo ir technikos
pažangą ir gerinti vidaus rinkos veikimą. Sukūrus bendrą
patentinę apsaugą valstybių narių grupėje, patentinė
apsauga būtų pagerinta, nes būtų suteikta galimybė
pigiau ir paprasčiau užsitikrinti vienodą patentinę
apsaugą visų tvirčiau bendradarbiaujančių valstybių
narių teritorijose. Vadinasi, pagal Europos Sąjungos sutar
ties 20 straipsnio 1 dalį taip prisidedama prie Sąjungos
tikslų įgyvendinimo, saugomi jos interesai ir stiprinamas
jos integracijos procesas.

(12)

Bendros patentinės apsaugos kūrimas neįtrauktas į Sutar
ties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 1 dalyje
pateiktą Sąjungos išimtinės kompetencijos sričių sąrašą.
Europos intelektinės nuosavybės teisių nustatymo teisinis
pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
118 straipsnis, įtrauktas į VII antraštinės dalies „Konku
rencijos, mokesčių ir teisės aktų derinimo bendrosios
taisyklės“ 3 skyrių „Teisės aktų suderinimas“, juo taip
pat daroma speciali nuoroda į vidaus rinkos kūrimą ir
veikimą, o tai, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 4 straipsniu, yra viena iš Sąjungos pasidalijamo
sios kompetencijos sričių. Taigi bendros patentinės
apsaugos kūrimas, įskaitant taikomą vertimo tvarką, yra
neišimtinės Sąjungos kompetencijos sritis.

(13)

Tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę
apsaugą atitinka Sutartis ir Sąjungos teisę, taip pat nesu
silpnina vidaus rinkos ar ekonominės, socialinės ir teri
torinės sanglaudos. Dėl jo nesudaroma kliūčių valstybių
narių prekybai, nediskriminuojama prekiaujant ir neiš
kraipoma konkurencija tarp valstybių narių.

(14)

Tvirtesniu bendradarbiavimu kuriant bendrą patentinę
apsaugą nepažeidžiama tvirčiau nebendradarbiaujančių
valstybių narių kompetencija, teisės ir įsipareigojimai.
Galimybė užsitikrinti bendrą patentinę apsaugą tvirčiau
bendradarbiaujančių valstybių narių teritorijose neturi
įtakos galimybei užsitikrinti patentinę apsaugą tvirčiau
nebendradarbiaujančių valstybių narių teritorijose ar
tokios patentinės apsaugos užsitikrinimo sąlygoms. Be
to, tvirčiau nebendradarbiaujančių valstybių narių įmonės
turėtų turėti galimybę užsitikrinti bendrą patentinę
apsaugą tvirčiau bendradarbiaujančių valstybių narių teri
torijose tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir pastarųjų
valstybių narių įmonės. Tvirčiau nebendradarbiaujančių
valstybių narių taikomos taisyklės, kuriomis nustatomos
patentinės apsaugos užsitikrinimo jų teritorijoje sąlygos,
lieka nepakeistos.

(15)

Visų pirma tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą
patentinę apsaugą atitiktų Sąjungos patentų teisę, nes
tvirčiau bendradarbiaujant būtų laikomasi galiojančio
acquis.
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(16)
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Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328
straipsnį, jei laikomasi visų šiame sprendime nustatytų
tvirtesnio bendradarbiavimo sąlygų, kuriant bendrą
patentinę apsaugą visos valstybės narės bet kuriuo metu
gali pradėti tvirčiau bendradarbiauti, jeigu jos sutinka
laikytis pagal šią sistemą jau priimtų teisės aktų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
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Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystei leidžiama, taikant atitinkamas Sutarčių
nuostatas, pradėti tvirčiau bendradarbiauti tarpusavyje kuriant
bendrą patentinę apsaugą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

1 straipsnis
Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai,
Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos
Respublikai, Airijai, Graikijos Respublikai, Prancūzijos Respub
likai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respub
likai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai,
Maltai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos
Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos
Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai,

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 10 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
CSÉFALVAY Z.

