
CM\1010507PL.doc PE521.577v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1594/2012, którą złożył Heiner Schwab (Niemcy) w sprawie powołania 
Europejskiego Sądu Patentowego

Petycja 1615/2012, którą złożyły Cäcilia Braun-Müller i Martina Braun (Niemcy) 
w imieniu KLB Diözesanverband Freiburg, w sprawie utworzenia Europejskiego 
Sądu Patentowego

Petycja 1616/2012, którą złożyła Martina Schachtner (Niemcy) w sprawie 
utworzenia Europejskiego Sądu Patentowego

Petycja 1732/2012, którą złożył Anton Habersetzer (Niemcy) w sprawie patentu 
europejskiego

1. Streszczenie petycji 1594/2012

Składający petycję sprzeciwia się proponowanemu powołaniu Europejskiego Sądu 
Patentowego. W jego opinii nie będzie możliwe, aby wyroki wydane przez taki sąd były 
poddawane kontroli przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nadmierne koszty 
postępowania uniemożliwią zainteresowanym organizacjom lub pojedynczym obywatelom 
wszczynanie postępowań, a także niemożliwe stanie się podejmowanie środków mających na 
celu ograniczenie patentów na szczeblu krajowym. Składający petycję obawia się w 
szczególności o brak kontroli ze strony społeczeństwa w kwestii przyznawania patentów 
biotechnologicznych. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do odrzucenia 
wniosków dotyczących Europejskiego Sądu Patentowego.

Streszczenie petycji 1615/2012

Składające petycję sprzeciwiają się propozycji utworzenia Europejskiego Sądu Patentowego. 
Ich zdaniem wyroki takiego sądu nie będą podlegać rewizji Trybunału Sprawiedliwości Unii 
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Europejskiej, wysokie koszty postępowania uniemożliwią grupom interesu i/lub jednostkom 
wnoszenie spraw do sądu, a ograniczanie patentów przy pomocy krajowych środków będzie 
niemożliwe. Składające petycję są zaniepokojone zwłaszcza brakiem mechanizmu kontroli 
społecznej przy przyznawaniu patentów z dziedziny biotechnologii. Zwracają się do 
Parlamentu Europejskiego z prośbą o odrzucenie wniosków dotyczących utworzenia 
Europejskiego Sądu atentowego.

Streszczenie petycji 1616/2012

Petycja jest tożsama z petycjami 1594/2012 i 1615/2012.

Streszczenie petycji 1732/2012

Składający petycję ma zastrzeżenia do patentu europejskiego, ponieważ Trybunał 
Sprawiedliwości UE nie może wypowiadać się na temat decyzji Sądu ds. Patentów 
Wspólnotowych. Składający petycję obawia się, że w przypadku sporów osoby składające 
wnioski o patenty będą miały ograniczoną możliwość składania wniosków do sądu z uwagi na 
wysokie koszty postępowania w Sądzie ds. Patentów Wspólnotowych. Należałoby 
uniemożliwić środki krajowe mające na celu ograniczanie zakresu patentów.

2. Dopuszczalność

1594/2012 : Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r.
1615/2012 : Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r.
1616/2012 : Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2013 r.
1732/2012 : Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2013 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Pod koniec roku 2012 osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie pakietu dotyczącego 
jednolitego patentu. Doprowadziło ono do przyjęcia dwóch rozporządzeń wprowadzających 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej dla 
patentów europejskich i ustaleń dotyczących tłumaczeń w dniu 17 grudnia 2012 r.1 oraz 
podpisania porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego („Porozumienie JSP”) 
przez 25 państw członkowskich na początku 2013 r.2. Porozumienie JSP wejdzie w życie po 
ratyfikowaniu przez 13 państw członkowskich (w tym DE, UK i FR).

Pakiet dotyczący jednolitego patentu składa się z dwóch głównych elementów:

(1) tworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej dla 25 uczestniczących państw 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:PL:PDF
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w 
dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń 
dotyczących tłumaczeń.
Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:PL:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16351.en12.pdf
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członkowskich oraz odpowiedniego dla niego systemu tłumaczeń, co stanowi przedmiot 
dwóch rozporządzeń. W przypadku patentów wydawanych przez Europejski Urząd 
Patentowy („EPO”) wynalazcy będą mogli wybrać pomiędzy a) obecnym systemem wielu 
walidacji krajowych z („klasycznego”) patentu europejskiego, w którym uiszczane są odrębne 
opłaty za utrzymanie w mocy z tytułu każdej walidacji w danym kraju oraz za tłumaczenia dla 
niektórych walidacji krajowych lub b) wyznaczeniem „jednolitego patentu” obejmującego 25 
państw członkowskich, w ramach czego jedna opłata za utrzymanie w mocy będzie płatna na 
rzecz EPO, a w okresie przejściowym jedno pełne tłumaczenie będzie wymagane w celu 
uzyskania ochrony patentowej. Ponadto w ramach nowego systemu tłumaczeń wiążącego się 
z tworzeniem jednolitego systemu ochrony patentowej MŚP, osoby fizyczne, organizacje 
nienastawione na zysk, uniwersytety i publiczne organizacje badawcze z siedzibą lub 
głównym miejsce prowadzenia działalności na terytorium jednego państw członkowskich UE 
otrzymają zwrot wszystkich kosztów tłumaczenia do określonego pułapu, jeśli wniosek 
zostanie złożony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, który nie jest językiem 
urzędowym EPO.

(2) Dzięki Porozumieniu JPS utworzona zostanie jednolita i wyspecjalizowana jurysdykcja w 
kwestiach patentowych dla uczestniczących państw członkowskich i tym samym zapobiegnie 
się niepotrzebnemu powielaniu sporów w różnych sądach poszczególnych zainteresowanych 
państw członkowskich i zwiększy pewność prawa.

Odnośnie do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Jednolity Sąd Patentowy (JSP) będzie miał oddziały lokalne (i regionalne) oraz oddział 
centralny służący jako pierwsza instancja. W skład JSP będzie wchodził także sąd apelacyjny 
służący jako druga instancja, do której będzie można odwołać się od decyzji sądu pierwszej 
instancji. JSP będzie sądem wspólnym dla umawiających się państw członkowskich, a zatem 
podlegać będzie tym samym zobowiązaniom na podstawie prawa Unii, co każdy sąd krajowy 
umawiających się państw członkowskich. To oznacza w szczególności, że JSP, podobnie jak 
każdy sąd krajowy, będzie musiał zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczenia wstępnego zgodnie z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej („TFUE”) w przypadku pytań dotyczących prawa UE. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie jednak instancją apelacyjną, co nie ma miejsca 
również w przypadku sądów krajowych.

Odnośnie do kosztów postępowania sądowego:

Jak wspomniano powyżej, w nowym systemie, zarówno dla klasycznych patentów 
europejskich, jak i dla patentów europejskich o jednolitym skutku, postępowania sądowe będą 
odbywały się tylko przed JSP (zamiast równoległych postępowań sądowych odbywających 
się potencjalnie w wielu państwach członkowskich), całkowite koszty postępowania 
sądowego będą prawdopodobnie w wielu przypadkach niższe niż obecnie, a także nastąpi 
wzmocnienie pewności prawa.

Opłaty sądowe nie zostały jeszcze ustalone. Zostaną one ustalone przez Komitet 
Administracyjny JSP. Na podstawie art. 36 Porozumienia JSP jasne jest, że opłaty Sądu będą 
musiały być ustalone na takim poziomie, aby zapewnić właściwą równowagę pomiędzy 
zasadami uczciwego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza dla małych i średnich 
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przedsiębiorstw, mikropodmiotów, osób fizycznych, organizacji nienastawionych na zysk, 
uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych, a właściwym wkładem stron w koszty 
ponoszone przez Sąd, rozpoznając korzyści ekonomiczne dla zainteresowanych stron oraz cel, 
jakim jest samofinansujący się Sąd o zrównoważonych finansach. W deklaracji umawiających 
się państw członkowskich dotyczącej przygotowań do rozpoczęcia działalności JSP, która 
została wydana przy podpisaniu porozumienia, państwa członkowskie wskazały, ze system 
opłat powinien dostarczać właściwe i szczególne narzędzia zapewniające poszczególnym 
stronom, w tym NGO, prawidłowy dostęp.

Przed JSP strony będą reprezentowane albo przez prawników upoważnionych do 
występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego, albo przez 
europejskich rzeczników patentowych i dlatego będą musiały ponieść stosowny koszt. 
Zważywszy, że kwestie własności intelektualnej są często dość skomplikowane, zawodowa 
reprezentacja wydaje się istotna. W każdym razie rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe 
oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane z reguły przez stronę 
przegrywającą. W konsekwencji strona wygrywająca nie będzie musiała ponieść żadnych 
kosztów lub tylko koszty przewyższające to, zaś strona przegrywająca będzie musiała ponieść 
(rozsądne) koszty. Wydaje się to uzasadnione z uwagi na to, że strona przegrała sprawę. Taka 
zasada, która wymaga, aby to strona przegrywająca poniosła koszty, może sprawić, że strony 
nie będą wnosiły nieumotywowanych powództw. W każdym razie, jeśli zasada słuszności 
będzie tego wymagać, sąd może podjąć inną decyzję o ponoszeniu kosztów.

Zasady procedur przed EPO pozostają niezmienione i organizacje nienastawione na zysk 
również mogą swobodnie wszczynać postępowanie sprzeciwowe zgodnie z zasadami EPO.

Odnośnie do możliwości ograniczania skutków patentów przez środki krajowe:

Ważna zasada tworzenia jednolitego skutku dla patentów europejskich mówi, że zakres i 
ograniczenia „jednolitych patentów” będą jednolite we wszystkich uczestniczących 
państwach członkowskich zgodnie z art. 5 rozporządzenia w sprawie pakietu dotyczącego 
jednolitego patentu. Prawa i ograniczenia patentów europejskich o jednolitym skutku są 
określone w art. 25-28 Porozumienia JSP.

Ograniczenia dotyczące ochrony patentowej dla wynalazków biotechnologicznych reguluje 
dyrektywa 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych1

(„dyrektywa 98/44/WE”), co znajduje odzwierciedlenie w art. 27 w Porozumieniu JSP.

Względy etyczne i moralne faktycznie odgrywają ważną rolę aż do momentu przyznania 
patentu lub odrzucenia wniosku patentowego. Dyrektywa 98/44/WE przewiduje również 
możliwość wykluczenia patentów ze względów moralnych. Te ważne postanowienia zostały 
skopiowane do konwencji o patencie europejskim2, która obowiązuje EPO podczas badania 
wniosków patentowych. Jak wspomniano powyżej, jednolity patent będzie („klasycznym”) 
patentem europejskim udzielanym przez EPO zgodnie z postanowieniami konwencji o 
patencie europejskim, który będzie mieć jednolity skutek na terytorium 25 uczestniczących 

                                               
1 Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13-21.
2 Art. 53 lit. a) konwencji o patencie europejskim i zasada 28 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o 
udzielaniu patentów europejskich, które są podobne do art. 6 dyrektywy 98/44/WE.
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państw po udzieleniu na wniosek wnioskodawcy. To oznacza, że procedura aż do momentu 
udzielenia patentu pozostaje taka sama, jak obecnie w przypadku patentów europejskich (bez 
jednolitego skutku).
Wniosek

Cel petycji – zapobieżenie politycznemu porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu 
Patentowego – jest nieaktualny, biorąc pod uwagę, że Porozumienie JSP już zostało 
podpisane. Zasadniczo na poruszone obawy udzielono odpowiedzi i wydaje się, że nie są one 
słuszne.


