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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1594/2012, внесена от Хайнер Шваб, с германско гражданство, 
относно учредяването на Европейски патентен съд

Петиция 1615/2012, внесена от Касилия Браун-Мюлер и Мартина Браун, с 
германско гражданство, от името на KLB Diözesanverband Freiburg, относно 
създаването на Европейски патентен съд

Петиция 1616/2012, внесена от Мартина Шахтнер, с германско гражданство, 
относно създаването на Европейски патентен съд

Петиция 1732/2012, внесена от Антон Хаберзетцер, с германско 
гражданство, относно европейския патент

1. Резюме на петиция 1594/2012

Вносителят на петицията възразява срещу предложеното учредяване на Европейски 
патентен съд. Той счита, че няма да бъде възможно решенията, постановени от този 
съд, да бъдат преразглеждани от Съда на ЕС, и че прекомерните разходи за съдебни 
действия ще направят невъзможно завеждането на искове от страна на заинтересовани 
организации и/или отделни граждани, а предприемането на мерки на национално 
равнище за ограничаване на патенти ще стане невъзможно. Вносителят на петицията е 
особено загрижен относно липсата на контрол от страна на обществото върху 
присъждането на биотехнологични патенти. Той призовава Европейския парламент да 
отхвърли предложенията за Европейски патентен съд.

Резюме на петиция 1615/2012

Вносителките на петицията възразяват срещу предложеното учредяване на Европейски 
патентен съд. Според тях решенията на този съд не могат да бъдат преразглеждани от 
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Съда на ЕС, а прекомерните разходи за съдебни действия ще направят невъзможно 
групите по интереси и/или отделни членове на обществото да завеждат дела и ще бъде 
невъзможно да се предприемат национални мерки за ограничаване на патенти. 
Вносителките на петицията са особено загрижени за липсата на социален контрол 
върху присъждането на биотехнологични патенти. Тяхната молба е Европейският 
парламент да отхвърли предложенията за Европейски патентен съд.

Резюме на петиция 1616/2012

Петицията е идентична с петиции 1594/2012 и 1615/2012.

Резюме на петиция 1732/2012

Вносителят на петицията възразява срещу европейския патент, тъй като Съдът на ЕС не 
може да се произнася по решения на Европейския патентен съд. Вносителят на 
петицията се опасява, че в случай на спорове, заявителите на патенти ще бъдат 
възпрепятствани да подават заявления пред съда поради високите разходи за 
процедурите в Патентния съд. Националните мерки за ограничаване на обхвата на 
патентите следва също да станат невъзможни.

2. Допустимост

1594/2012 : Обявена за допустима на 22 май 2013 г.
1615/2012 : Обявена за допустима на 23 май 2013 г.
1616/2012 : Обявена за допустима на 23 май 2013 г.
1732/2012 : Обявена за допустима на 11 юли 2013 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 20 септември 2013 г.

В края на 2012 г .  беше постигнато политическо споразумение относно единния 
патентен пакет. Това доведе до приемането на двата регламента за осъществяването на 
засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила за 
европейски патенти и за реда и условията за превод на патента на 17 декември 2012 г.1, 
както и подписването на споразумението относно Единен патентен съд (Споразумение 
за ЕПС) от 25 държави членки в началото на 2013 г.2 Споразумението за ЕПС ще влезе 
в сила след ратифициране от 13 държави членки (включително Германия, Обединеното 
кралство и Франция).

Пакетът за единния патент включва два основни компонента:

                                               
1 Регламент 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за 
осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила. 
Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF
Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 г. предвижда осъществяването на засилено 
сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите 
правила за превод. 
Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:EN:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf
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(1) Въвеждането на единна патентна закрила за 25-те участващи държави членки и 
приложимият режим на превод, който е предмет на двата регламента. За патенти, 
издадени от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), изобретателите ще могат да 
избират между а) съществуващата система на многостранно национално валидиране от 
("класически") европейски патент, при който се плащат отделни такси за подновяване 
за всяко валидиране на национално равнище, както и преводи за определени 
национални валидирания или  б) определяне на "единен патент", който обхваща 25-те 
участващи държави членки, при който се заплаща една такса за подновяване на ЕПВ и, 
в преходен период, се изисква един пълен превод за получаването на патентна закрила. 
Нещо повече, съобразно новия режим на превод, който се прилага по отношение на 
установяването на единна патентна защита, МСП, физическите лица, организациите с 
нестопанска цел, университетите и публичните организации за изследвания с основно 
място на дейност (респ. местопребиваване) в рамките на която и да е от държавите-
членки на ЕС, ще получават обезщетение за всички разходи за превод до определена по 
големина максимална сума, ако заявлението им е подадено на един от официалните 
езици на Европейския съюз, който не е официален език на ЕПВ.

(2) Споразумението за ЕПС ще създаде единна и специализирана юрисдикция по 
въпросите на патентите за участващите държави членки и по този начин ще избегне 
ненужно дублиране на съдебни спорове пред различни съдилища в различните 
засегнати държави членки, както и ще засили правната сигурност.

По отношение на правомощията на Съда на Европейския съюз: 

Единният патентен съд (ЕПС) ще се състои от местни (и регионални) отделения, както 
и едно централно отделение като първа инстанция. ЕПС ще включва и апелативен съд 
като втора инстанция, пред който могат да се обжалват решения на първата инстанция. 
ЕПС е общ за договарящите се държави членки и следователно има същите задължения 
съгласно законодателството на Съюза като всеки национален съд на договарящите се 
държави членки. Това означава в частност, че ЕПС, като всеки национален съд, ще 
трябва да отправя искания за преюдициално заключение от Съда на Европейския съюз 
в съответствие с член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) по въпроси от областта на правото на ЕС.  Съдът на ЕС, обаче, няма да бъде 
апелативна инстанция, както не е такава и по отношение на националните съдилища. 

По отношение на разходите за съдебни производства:

Както беше споменато по-горе, съгласно новата система за класически европейски 
патенти и европейските патенти с единно действие ще се провеждат единствено 
производства пред ЕПС (вместо паралелни производства в потенциално голям брой 
държави членки), вероятно е общите разходи за съдебни производства в много случаи 
да бъдат по-ниски от тези понастоящем и правната сигурност ще бъде засилена. 

Съдебните такси все още не са определени. Те ще бъдат определени от 
административната комисия на ЕПС. Въз основа на член 36 от Споразумението за ЕПС 
става ясно, че съдебните такси ще трябва да се фиксират на равнище, което гарантира 
точен баланс между принципа на справедлив достъп до правосъдие, особено за малките 
и средни предприятия, микросубектите, физическите лица, юридическите лица с 
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нестопанска цел, университетите и публичните научноизследователски организации, и 
адекватно участие на страните в направените от Съда разходи, като се отчитат 
икономическите ползи за участващите страни и целта за самофинансиране на Съда чрез 
балансирани финанси. В декларацията на държавите членки, страни по 
споразумението, относно подготовката на започването на работа на ЕПС, която е 
издадена при подписването на споразумението, държавите членки са посочили, че 
системата на такси следва да предостави адекватни и специфични инструменти за 
гарантиране на подходящ достъп на конкретни страни, включително НПО. 

Пред ЕПС страните ще бъдат представлявани от адвокати с право на практикуване пред 
съд на договаряща държава членка или от европейски патентни адвокати, като 
следователно ще трябва да поемат съответните разходи. С оглед на факта, че въпросите 
в областта на интелектуалната собственост са често пъти много сложни, от ключово 
значение е професионалното представляване. Във всеки случай, като общо правило 
страната, загубила делото, поема приемливи и пропорционални съдебни разноски и 
други разходи, направени от спечелилата страна. В резултат на това, за спечелилата 
страна няма да се налага да поема разходи или само допълнителните разходи, като 
загубилата страна ще трябва да поема (приемливите) разходи. Това изглежда 
оправдано, ако страната е загубила делото. Правило, което изисква от загубилата 
делото страна да поеме разходите, може да предотврати това, страните да внасят 
неоснователни искове. Във всеки случай, ако справедливостта го налага, съдът може да 
вземе друго решение относно поемането на разходите. 

Тъй като правилата за производствата пред ЕПВ остават непроменени, съгласно 
правилата на ЕПВ, НПО също така са свободни да започнат производство по 
възражение. 

По отношение на възможността за това, национални мерки да ограничат 
въздействието на патентите:

Важен принцип на въвеждането на единно действие на европейските патенти е, че 
обхватът и ограниченията на „единните патенти“ е еднакъв във всички участващи 
държави членки, както е посочено в член 5 от Регламента за единна патентна закрила. 
Правата и ограниченията, които се прилагат по отношение на европейските патенти с 
единно действие, са посочени в членове 25-28 от Споразумението за ЕПС.

Ограничения по отношение на патентната закрила на биотехнологичните изобретения 
са регулирани с Директива 98/44/ЕО относно правната закрила на биотехнологичните 
изобретения1 (Директива 98/44/ЕО) и са отразени в член 27 на Споразумението за ЕПС. 

Етични и морални съображения играят важна роля в процедурата на предоставяне или 
отказ на заявления за патенти. Директива 98/44/ЕО предвижда също така, че патентите 
могат да бъдат изключвани във връзка с морални съображения.  Тези важни разпоредби 
са копирани в Европейската патентна конвенция2, която обвързва ЕПВ при 

                                               
1 OВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13-21.
2 Член 53, параграф a) от Европейската патентна конвенция и член 28 от регламента за изпълнение на 
конвенцията, които са сходни с член 6 от Директива 98/44/EО.
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разглеждането на заявления за патенти. Съобразно посоченото по-горе, единният 
патент ще бъде ("класически") европейски патент, който се предоставя от ЕПВ 
съобразно разпоредбите на Европейската патентна конвенция (ЕПК), който ще има 
единно действие за територията на 25 участващи държави след предоставянето му, по 
искане на заявителя. Това означава, че процедурата - до предоставянето на патент, 
остава като настоящата за европейските патенти (без единно действие). 

Заключение
Целта на петицията — предотвратяване на политическо споразумение относно 
Споразумението за ЕПС — не е актуална, като се има предвид, че това споразумение 
вече е подписано. По същество е предоставен отговор на повдигнатите въпроси и те не 
се считат за релевантни.


