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Peticija Nr. 1615/2012 dėl Europos patentų teismo įsteigimo, kurią pateikė 
Vokietijos pilietės Cäcilia Braun-Müller ir Martina Braun „KLB 
Diözesanverband Freiburg“ vardu

Peticija Nr. 1616/2012 dėl Europos patentų teismo įsteigimo, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Heiner Schwab

Peticija Nr. 1732/2012 dėl Europos patento, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Anton Habersetzer

1. Peticijos Nr. 1594/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja pasiūlymui įsteigti Europos patentų teismą. Jo teigimu, ES 
Teisingumo Teismas negalės persvarstyti šio teismo priimtų sprendimų, suinteresuotųjų 
subjektų organizacijos ir (arba) pavieniai piliečiai dėl pernelyg didelių teisinių veiksmų 
išlaidų negalės pareikšti ieškinių ir nebebus įmanoma imtis nacionalinių priemonių siekiant 
apriboti patentus. Peticijos pateikėjas itin susirūpinęs dėl visuomenės kontrolės 
biotechnologijoms išduodant patentus trūkumo. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą nepritarti pasiūlymams dėl Europos patentų teismo.

Peticijos Nr. 1615/2012 santrauka

Peticijos pateikėjos prieštarauja siūlymui įsteigti Europos patentų teismą. Jų nuomone, šio 
teismo sprendimų negalės peržiūrėti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, dėl didelių 
išlaidų ieškiniui pareikšti suinteresuotos grupės ir (arba) pavieniai visuomenės nariai negalės 
iškelti bylų, be to, nebus įmanoma imtis nacionalinių patentų ribojimo priemonių. Peticijos 
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pateikėjos ypač nerimauja dėl socialinės kontrolės, susijusios su biotechnologinių patentų 
išdavimu, nebuvimo. Jos prašo, kad Europos Parlamentas atmestų pasiūlymus dėl Europos 
patentų teismo.

Peticijos Nr. 1616/2012 santrauka

Peticija yra identiška peticijoms Nr. 1594/2012 ir 1615/2012.

Peticijos Nr. 1732/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Europos patentui, nes ES Teisingumo Teismas negali priimti 
sprendimo dėl Europos patentų teismo sprendimų. Peticijos pateikėjas baiminasi, kad iškilus 
ginčams, paraiškas dėl patento įregistravimo teikiantys asmenys negalės kreiptis į teismą dėl 
didelių Patentų teismo išlaidų. Taip pat reikėtų užkirsti kelią nacionalinės reikšmės 
priemonėms, kuriomis siekiama apriboti patentų apimtį.

2. Priimtinumas

1594/2012 : paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d.
1615/2012 : paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d.
1616/2012 : paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 23 d.
1732/2012 : paskelbta priimtina 2013 m. liepos 11 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„2012 m. pabaigoje buvo rastas sprendimas dėl bendrojo patento rinkinio. Jis lėmė tai, kad 
2012 m. gruodžio 17 d. buvo priimti du reglamentai, kuriais įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą Europos patentams ir patentų vertimo 
tvarka1, o 2013 m. pradžioje 25 valstybių narių pasirašytas susitarimas dėl Bendro patentų 
teismo (toliau – BPT susitarimas) 2. BPT susitarimas įsigalios, kai jį patvirtins 13 valstybių 
narių (įskaitant Vokietiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją).

Bendrojo patento rinkinį sudaro dvi pagrindinės dalys:

1) bendros patentinės apsaugos 25 dalyvaujančioms valstybėms narėms ir taikomos patentų 
vertimo tvarkos kūrimas; tai yra dviejų reglamentų tikslas. Dėl Europos patentų tarnybos 
(toliau – EPT) išduotų patentų išradėjai galės rinktis a) dabar veikiančią daugkartinių 
nacionalinių patvirtinimų sistemą pagal („klasikinį“) Europos patentą, pagal kurį už kiekvieną 
patvirtinimą vis kitoje valstybėje, taip pat atitinkamų nacionalinių patvirtinimų vertimus 
mokami atskiri metų mokesčiai, arba b) nustatytą bendrąjį patentą, apimantį 25 

                                               
1 2012 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2012, kuriuo įgyvendinamas 
tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą 
ˇr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:LT:PDF.
2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1260/2012, kuriuo įgyvendinamas su taikoma vertimo 
tvarka susijęs tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą. 
ˇr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:LT:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/12/st16/st16351.lt12.pdf.
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dalyvaujančias valstybės nares, pagal kurį Europos patentų tarnybai bus mokamas vienas 
metų mokestis, o pereinamuoju laikotarpiu reikalaujama vieno išsamaus vertimo patentinei 
apsaugai gauti. Be to, pagal naująją šiam bendros patentinės apsaugos kūrimui taikomą 
vertimo tvarką bet kurioje ES valstybėje gyvenantiems ar savo veiklą įsteigusiems subjektams 
– mažosioms ir vidutinėms įmonėms, fiziniams asmenims, ne pelno organizacijoms, 
universitetams ir viešosioms tyrimų organizacijoms – bus atlyginamos visos viršutinės ribos 
neviršijančios su vertimu susijusios išlaidos, jei paraiška bus pateikta viena iš oficialių 
Europos Sąjungos kalbų, kuri nėra oficiali EPT kalba;

2) BPT susitarimu dalyvaujančioms valstybėms narėms bus kuriama bendra ir specializuota 
patentų srities jurisdikcija ir taip vengiama bereikalingo bylų dubliavimosi įvairiuose 
skirtingų susijusių valstybių narių teismuose, taip pat stiprinamas teisinis tikrumas.

Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijos 

Pirmąją Bendro patentų teismo (BPT) instanciją sudarys vietos (ir regioniniai) skyriai ir 
centrinis skyrius. BPT kaip antroji instancija taip pat priklausys apeliacinis teismas, kuriam 
bus galima apskųsti pirmosios instancijos sprendimus. BPT bus Susitariančiosioms 
valstybėms narėms bendras teismas; jam bus nustatytos tokios pačios pareigos pagal Sąjungos 
teisę kaip ir bet kuriam nacionaliniam Susitariančiųjų valstybių narių teismui. Visų pirma tai 
reiškia, kad BPT, kaip bet kuris nacionalinis teismas, iškilus su ES teise susijusiam klausimui, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 267 straipsnį turės prašyti Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo. Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nebus apeliacijas nagrinėjanti institucija, koks nėra ir nacionalinių teismų atžvilgiu. 

Dėl teismo proceso išlaidų

Kaip minėta pirmiau, pagal naująją sistemą klasikinio Europos patentų ir bendro galiojimo 
Europos patentų atveju teismo procesas vyks tik BPT (vietoje kelių kartu vykstančių teismo 
procesų galimai daugelyje valstybių narių) ir panašu, kad daugeliu atvejų visos teismo 
proceso išlaidos bus mažesnės nei šiandien, o teisinis tikrumas – didesnis. 

Teismo mokesčiai dar nenustatyti. Juos nustatys BPT administracinis komitetas. Remiantis 
BPT susitarimo 36 straipsniu aišku, kad turės būti nustatyti tokie Teismo mokesčiai, kad būtų 
užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp nešališkos teisės kreiptis į teismą principo, visų pirma 
mažųjų ir vidutinių įmonių, labai mažų subjektų, fizinių asmenų, ne pelno organizacijų, 
universitetų ir viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų atveju, teisingo ginčo šalių įnašo Teismo 
patirtoms išlaidoms padengti, pripažįstant ekonominę naudą susijusioms šalims, ir tikslo 
užtikrinti, kad Teismas būtų finansuojamas nuosavomis lėšomis ir jo finansai būtų 
subalansuoti. Susitariančiųjų valstybių narių deklaracijoje, susijusioje su pasirengimu BPT 
veiklos pradžiai ir kuri buvo išleista pasirašant susitarimą, valstybės narės nurodė, kad 
mokesčių sistema turėtų būti teikiamos atitinkamos ir konkrečios priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos tinkamos sąlygos konkrečioms šalims, įskaitant nevyriausybines organizacijas, 
kreiptis į teismą. 

Bendrame patentų teisme šalys atstovaujamos arba advokatų, turinčių leidimą verstis 
advokato praktika Susitariančioje valstybėje narėje, arba Europos patento patikėtinių, todėl 
joms teks tokios išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad intelektinės nuosavybės klausimai dažnai yra 
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gana sudėtingi, specialisto atstovavimas atrodo labai svarbus. Bet kuriuo atveju laimėjusios 
šalies patirtas pagrįstas ir proporcingas teismo išlaidas ir kitas išlaidas paprastai padengia 
pralaimėjusi šalis. Todėl laimėjusiai šaliai neteks jokių išlaidų arba tik tos, kurios viršys 
pralaimėjusiai šaliai teksiančias (pagrįstas) išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad šalis pralaimėjo 
bylą, toks sprendimas atrodo pagrįstas. Tokia taisykle, kuria pralaimėjusios šalies 
reikalaujama padengti išlaidas, taip pat galima užkirsti kelią šalims imtis nepagrįstų veiksmų. 
Bet kuriuo atveju, jei tai atrodo neteisinga, teismas gali priimti kitokį sprendimą dėl išlaidų 
padengimo. 

Procedūrų tvarka apskundžiant EPT išlieka tokia pat, nevyriausybinės organizacijos taip pat 
gali pradėti protesto procedūrą laikydamosi EPT tvarkos. 

Dėl galimybės nacionalinėmis priemonėmis riboti patentų veikimą

Svarbus bendro galiojimo Europos patentų kūrimo principas yra tai, kad bendro galiojimo 
patentų taikymo sritis ir apribojimai yra vienodi visose dalyvaujančiose valstybėse narėse, 
kaip nustatyta Bendros patentinės apsaugos reglamento 5 straipsnyje. Bendro galiojimo 
Europos patentams taikomos teisės ir apribojimai nustatyti BPT susitarimo 25–28 
straipsniuose.

Apribojimai dėl biotechnologinių išradimų patentinės apsaugos reguliuojami Direktyva 
98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos1 (toliau – Direktyva 98/44/EB) ir 
nurodomi BPT susitarimo 27 straipsnyje. 

Etinis ir moralinis požiūris iš tiesų atlieka svarbų vaidmenį procedūroje, kol patvirtinamos 
arba atmetamos patento paraiškos. Direktyvoje 98/44/EB taip pat nurodoma, kad gali būti 
neleidžiama išduoti patentų, jei pažeidžiama moralė. Šios svarbios nuostatos buvo perrašytos į 
Europos patentų konvenciją2, kuri yra privaloma EPT nagrinėjant patento paraiškas. Kaip 
minėta pirmiau, bendrasis patentas bus („klasikinis“) Europos patentas, išduotas EPT pagal 
Europos patentų konvencijos nuostatas ir naudingas tuo, kad po išdavimo pareiškėjo prašymu 
bendrai galios 25 dalyvaujančių valstybių teritorijoje. Tai reiškia, kad procedūra iki patento 
išdavimo lieka tokia pati, kokia šiandien taikoma Europos patentams (be bendro galiojimo). 

Išvada
Peticijos tikslas – užkirsti kelią politiniam susitarimui dėl Bendro patentų teismo – yra 
pasenęs, nes BPT susitarimas jau pasirašytas. Iš esmės į iškeltus klausimus buvo atsakyta ir 
panašu, kad jie nebuvo pateikti laiku.“

                                               
1 OL L 213, 1998 7 30, p. 13–21.
2 Europos patentų konvencijos 53 dalies a punktas ir Europos patentų išdavimo konvencijos gyvendinimo 
reglamentų 28 straipsnis, kurie yra panašūs į Direktyvos 98/44/EB 6 straipsnį.


