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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.9.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1594/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Heiner 
Schwab, par Eiropas patentu tiesas izveidi

Lūgumraksts Nr. 1615/2012, ko KLB Diözesanverband Freiburg vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgās Cäcilia Braun-Müller un Martina Braun, 
par Eiropas patentu tiesas izveidi

Lūgumraksts Nr. 1616/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Martina 
Schachtner, par Eiropas patentu tiesas izveidi

Lūgumraksts Nr. 1732/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Anton 
Habersetzer, par Eiropas patentu

1. Lūgumraksta Nr. 1594/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret ierosināto Eiropas Patentu tiesas izveidi. Viņš uzskata, ka 
Eiropas Savienības Tiesa nevarēs pārskatīt šīs tiesas pieņemtos spriedumus, pārmērīgās tiesas 
procesa izmaksas liegs ieinteresētajām organizācijām un/vai atsevišķiem iedzīvotājiem 
iesniegt tiesā prasības un būs neiespējami veikt valsts pasākumus patentu ierobežošanai. 
Lūgumraksta iesniedzējs pauž īpašas bažas par nepietiekamu sabiedrības kontroli pār 
biotehnoloģiju patentu piešķiršanu. Viņš aicina Eiropas Parlamentu noraidīt priekšlikumus par 
Eiropas Patentu tiesas izveidi.

Lūgumraksta Nr. 1615/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas iebilst pret ierosināto Eiropas Patentu tiesas izveidi. Pēc viņu 
domām, ES Tiesa nevarēs pārskatīt šīs tiesas spriedumus, pārmērīgo tiesas procesa izmaksu 
dēļ ieinteresētās grupas un/vai atsevišķi sabiedrības locekļi nevarēs ierosināt prasības, un būs 
neiespējami veikt valsts pasākumus patentu ierobežošanai. Lūgumraksta iesniedzējas ir īpaši 
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nobažījušās par nepietiekamu sabiedrības kontroli pār biotehnoloģiju patentu piešķiršanu. 
Viņas lūdz Eiropas Parlamentu noraidīt priekšlikumus par Eiropas Patentu tiesas izveidi.

Lūgumraksta Nr. 1616/2012 kopsavilkums

Lūgumraksts ir identisks lūgumrakstiem Nr. 1594/2012 un Nr. 1615/2012.

Lūgumraksta Nr. 1732/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Eiropas patentu, jo ES Tiesa nevar pieņemt spriedumus 
par Eiropas Patentu tiesas lēmumiem. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par to, ka strīdu 
gadījumos patenta iesniedzēji nevarēs iesniegt pieteikumus tiesā Patentu tiesas procesu lielo 
izmaksu dēļ. Būtu arī jāaizliedz valsts pasākumi, kas ierobežo patentu darbības jomu.

2. Pieņemamība

1594/2012 : Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā.
1615/2012 : Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā.
1616/2012 : Atzīts par pieņemamu 2013. gada 23. maijā.
1732/2012 : Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. jūlijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

2012. gada beigās tika panākta politiska vienošanās par vienoto patentu paketi. Šajā sakarā 
2012. gada 17. decembrī tika pieņemtas divas regulas, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā 
uz vienotas patentaizsardzības izveidi Eiropas patentiem un to tulkošanas kārtību1, kā arī 
2013. gada sākumā 25 dalībvalstis parakstīja nolīgumu par Vienotās patentu tiesas izveidi 
(„VPT nolīgums”) 2.. VPT nolīgums stāsies spēkā pēc tam, kad to būs ratificējušas 
13 dalībvalstis (tostarp Vācija, Apvienotā Karaliste un Francija).

„Vienotā spēka patenta” paketei ir divi galvenie elementi:

(1) ar to izveido vienotu patentaizsardzību iesaistīto 25 dalībvalstu teritorijā un patentiem 
piemērojamo tulkošanas kārtību, kas ir abu regulu priekšmets. Attiecībā uz Eiropas Patentu 
iestādes („EPI”) izsniegtajiem patentiem izgudrotājiem būs iespēja izvēlēties starp a) esošo 
daudzkārtīgo nacionālo apstiprināšanas sistēmu, kas balstīta uz („klasisko”) Eiropas patentu, 
saskaņā ar kuru atsevišķas atjaunošanas nodevas ir jāmaksā par apstiprināšanu katrā valstī, kā 
arī par tulkojumiem saistībā ar apstiprinājumiem dažās valstīs, vai b) „vienotā spēka patentu”, 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1257/2012, ar ko īsteno ciešāku 
sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi. 
Skatīt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:LV:PDF
Padomes 2012. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1260/2012, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz 
vienotas patentaizsardzības izveidi, ciktāl tas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību. 
Skatīt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:LV:PDF
2

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdfhttp://register.consilium.europa.eu/pd
f/en/12/st16/st16351.en12.pdf
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kas būs spēkā 25 dalībvalstīs, par kuru būs jānomaksā EPI viena atjaunošanas nodeva un 
pārejas laikā patentaizsardzības iegūšanai būs vajadzīgs tikai viens pilns tulkojums. Turklāt 
saskaņā ar jauno tulkošanas kārtību, kas piemērojama vienotās patentaizsardzības izveides 
procesā, MVU, fiziskas personas, bezpeļņas organizācijas, universitātes un valsts pētniecības 
organizācijas, kuru dzīvesvieta vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā ES dalībvalstī, 
saņems kompensāciju par visām tulkošanas izmaksām līdz noteiktai summai, ja pieteikums ir 
iesniegts vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas nav EPI oficiālā valoda.

(2) VPT nolīgums iesaistītajām dalībvalstīm radīs vienotu un specializētu jurisdikciju patentu 
lietās, tādējādi izvairoties no tiesvedības nevajadzīgas dublēšanās dažādās attiecīgo 
dalībvalstu tiesās un sekmējot tiesisko noteiktību.

Par Eiropas Savienības Tiesas kompetenci: 

Vienoto patentu tiesu (VPT) veidos vietējās (un reģionālās) struktūrvienības, kā arī centrālā 
struktūrvienība, kas būs pirmā instance. VPT ietvers arī apelācijas tiesu, kas būs otrā instance, 
kurā varēs pārsūdzēt pirmās instances lēmumus. VPT būs līgumslēdzēju dalībvalstu kopīga 
tiesa, un tādēļ tai būs tādi paši pienākumi saskaņā ar Savienības tiesībām kā jebkurai citai 
līgumslēdzējas dalībvalsts tiesai. Tas arī nozīmē, ka atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības 
darbību („LESD”) 267. pantam jautājumos, kas skar ES tiesības, VPT, tāpat kā jebkuras valsts 
tiesai, vajadzēs lūgt Eiropas Savienības Tiesas („EST”) iepriekšēju nolēmumu. Taču EST 
nebūs apelācijas instance, kāda tā nav arī attiecībā uz valstu tiesām. 

Par tiesvedības izmaksām:

Kā minēts iepriekš, saskaņā ar jauno sistēmu tiesvedība saistībā ar klasiskajiem Eiropas 
patentiem un vienotā spēka Eiropas patentiem notiks tikai Vienotajā patentu tiesā (tā vietā, lai 
norisinātos paralēlas tiesvedības potenciāli daudzās dalībvalstīs), līdz ar to tiesvedības kopējās 
izmaksas daudzās lietās varētu būt zemākas nekā tagad, turklāt tiks sekmēta tiesiskā 
noteiktība. 

Tiesu nodevu apmērs vēl nav noteikts. To noteiks VPT Administratīvā komiteja. Pamatojoties 
uz VPT nolīguma 36. pantu, ir skaidrs, ka tiesas nodevas būs jānosaka tādā apmērā, lai 
nodrošinātu pareizu līdzsvaru starp principu par taisnīgu piekļuvi tiesai, jo īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem, fiziskām personām, bezpeļņas 
organizācijām, universitātēm un valsts pētniecības organizācijām, un pušu atbilstīgu 
ieguldījumu Tiesas izmaksās, tādējādi atzīstot iesaistīto dalībnieku ekonomisko ieinteresētību, 
un mērķi nodrošināt Tiesas pašfinansēšanos ar līdzsvarotām finansēm. Līgumslēdzēju 
dalībvalstu paziņojumā par sagatavošanos VPT darbības uzsākšanai, kurš tika izplatīts, 
parakstot vienošanos, dalībvalstis ir norādījušas, ka nodevu sistēmai būtu jāsniedz piemērotas 
un konkrētas iespējas, lai nodrošinātu konkrētām pusēm, tostarp NVO, pienācīgu piekļuvi 
VPT. 

Pirms VPT izveidošanas puses pārstāv vai nu juristi, kas pilnvaroti praktizēt līgumslēdzējas 
dalībvalsts tiesā, vai Eiropas patentu pilnvarotie, un tādējādi tām ir jāsedz attiecīgie izdevumi. 
Tā kā intelektuālā īpašuma lietas bieži ir diezgan sarežģītas, profesionāla pārstāvniecība šķiet 
būtiska. Katrā gadījumā, pamatotus un samērīgus tiesas izdevumus un citus uzvarētājas puses 
izdevumus parasti atlīdzina zaudētāja puse. Līdz ar to uzvarētājai pusei nebūs jāatlīdzina 
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nekādi izdevumi vai būs jāatlīdzina tikai tie izdevumi, kas pārsniedz minētos, bet zaudētājai 
pusei būs jāsedz (saprātīgi) izdevumi. Tas šķiet pamatoti, jo puse ir zaudētāja lietā. Šāds 
noteikums par to, ka zaudētāja puse sedz izmaksas, var atturēt puses no nepamatotu lietu 
ierosināšanas. Katrā gadījumā, lai nodrošinātu taisnīgumu, tiesa var lemt par izmaksu segšanu 
savādāk. 

Noteikumi attiecībā uz EPI procedūrām paliek nemainīgi: saskaņā ar EPI noteikumiem arī 
NVO var brīvi uzsākt iebildumu tiesvedību. 

Par iespēju ar valsts pasākumiem ierobežot patentu ietekmi:

Svarīgs vienota spēka Eiropas patentu izveides princips ir tas, ka vienota spēka patentu 
darbības joma un ierobežojumi ir vienādi visās iesaistītajās dalībvalstīs, kā to nosaka VPR 
(Vienotās patentaizsardzības regulas) 5. pan t s .  Vienota spēka Eiropas patentiem 
piemērojamās tiesības un ierobežojumi ir izklāstīti VPT nolīgumā no 25. līdz 28. pantam.

Ierobežojumus attiecībā uz biotehnoloģisko izgudrojumu patentaizsardzību, kuri ir atspoguļoti 
VPT nolīguma 27. pantā, regulē Direktīva 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību 
biotehnoloģijā 1 („Direktīva 98/44/EK”). 

Ētikas un morāles apsvērumiem tiesvedībā patiešām ir būtiska loma – līdz pat patentu 
piešķiršanai vai patentu pieteikumu pieņemšanas atteikšanai. Arī direktīva 98/44/EK paredz, 
ka patentus var nereģistrēt morāles apsvērumu dēļ. Šie svarīgie noteikumi tika iekļauti arī 
Eiropas Patentu konvencijā2, kas ir saistoša EPI, izskatot patentu pieteikumus. Kā minēts 
iepriekš, vienotā spēka patents būs („klasiskais”) Eiropas patents, ko piešķīrusi EPI saskaņā ar 
Eiropas Patentu konvencijas („EPK”) noteikumiem. Pēc tam, kad pēc pieteicēja lūguma šis 
patents ir piešķirts, tā ieguvums ir vienotā ietekme 25 iesaistīto valstu teritorijā. Tas nozīmē, 
ka procedūra līdz patenta piešķiršanai paliek tāda pati, kāda tā Eiropas patentiem (bez 
vienotas ietekmes) ir pašreiz. 
Secinājums

Lūgumraksta mērķis – nepieļaut politisku vienošanos par nolīgumu par Vienotās patentu 
tiesas izveidi – nav aktuāls, jo VPT nolīgums jau ir parakstīts. Būtībā uz paustajām bažām ir 
sniegta atbilde, un šķiet, ka tās vairs nav vietā.

                                               
1 OV L 213, 30.7.1998., 13.–25. lpp.
2 Eiropas Patentu konvencijas 53. panta a) punkts un 28. noteikums Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu 
īstenošanas noteikumos, kas ir līdzīgi Direktīvas 98/44/EK 6. pantam.


