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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1594/2012, adresată de Heiner Schwab, de cetățenie germană, privind 
înființarea unei curți europene a brevetelor

Petiția nr. 1615/2012, adresată de Cäcilia Braun-Müller și Martina Braun, de 
cetățenie germană, în numele „KLB Diözesanverband Freiburg”, privind 
înființarea unei curți europene de brevete

Petiția nr. 1616/2012, adresată de Martina Schachtner, de cetățenie germană, 
privind înființarea unei curți europene de brevete

Petiția nr. 1732/2012, adresată de Anton Habersetzer, de cetățenie germană, 
privind brevetul european

1. Rezumatul petiției nr. 1594/2012

Petiționarul obiectează față de propunerea de înființare a unei curți europene a brevetelor. În 
opinia sa, nu va fi posibil ca hotărârile pronunțate de această curte să fie revizuite de Curtea 
de Justiție a UE, costurile excesive aferente acțiunilor în justiție vor face imposibilă 
introducerea unor acțiuni de către organizațiile compuse din părțile interesate, iar luarea unor 
măsuri naționale pentru limitarea brevetelor va deveni imposibilă. Petiționarul își exprimă 
îngrijorarea, în special cu privire la lipsa controlului exercitat de societate asupra acordării de 
brevete biotehnologice. Petiționarul solicită Parlamentului European să respingă propunerile 
privind o curte europeană a brevetelor.

Rezumatul petiției nr. 1615/2012

Petiționarele ridică obiecții la propunerea de înființare a unui curți europene de brevete. În 
opinia lor, hotărârile respectivei curți nu pot fi revizuite de Curtea de Justiție a UE, costurile 
excesive ale acțiunilor juridice vor face imposibilă deschiderea de cauze de către grupurile 
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interesate și/sau membri individuali ai publicului și va fi imposibilă adoptarea de măsuri 
naționale de limitare a brevetelor. Petiționarele sunt în special îngrijorate de lipsa unui control 
social asupra atribuirii de brevete în materie de biotehnologie. Ele solicită Parlamentului 
European să respingă propunerile privind o curte europeană de brevete

Rezumatul petiției nr. 1616/2012

Petiția este identică cu petițiile nr. 1594/2012 și 1615/2012.

Rezumatul petiției nr. 1732/2012

Petiționarul se opune brevetului european deoarece Curtea de justiție a UE nu se poate 
pronunța asupra deciziilor adoptate de Curtea Europeană de Brevete. Petiționarul este 
îngrijorat că, în caz de litigii, solicitanții de brevete nu vor putea depune cereri în instanță din 
cauza costului ridicat al procedurilor la Curtea de Brevete. Totodată ar trebui interzise 
măsurile naționale de limitare a ariei de valabilitate a brevetelor.

2. Admisibilitate

1594/2012 : Declarată admisibilă la 22 mai 2013.
1615/2012 : Declarată admisibilă la 23 mai 2013.
1616/2012 : Declarată admisibilă la 23 mai 2013.
1732/2012 : Declarată admisibilă la 11 iulie 2013.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

La sfârșitul anului 2012, s-a ajuns la un acord politic referitor la pachetul unitar privind 
brevetele. Acesta a dus la adoptarea celor două regulamente de punere în aplicare a unei 
cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet pentru brevetele 
europene și dispozițiile aplicabile în materie de traducere la 17 decembrie 20121, precum și la 
semnarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete („Acordul UPC”) de 25 de 
state membre la începutul anului 20132. Acordul UPC va intra în vigoare după ratificarea de 
către 13 state membre (inclusiv DE, UK și FR).

Pachetul unitar privind brevetele are două componente principale:

(1) Crearea unei protecții unitare prin brevet pentru cele 25 de state membre participante și 
regimul aplicabil în materie de traducere, care este obiectivul celor două regulamente. Pentru 
brevetele emise de Oficiul European de Brevete („OEB”), inventatorii vor putea să aleagă 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de 
punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet 
A se vedea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:EN:PDF
Regulamentul (UE) nr. 1260/2012 al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a cooperării 
consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în 
materie de traducere. 
A se vedea 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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între (a) sistemul existent de validări naționale multiple din cadrul unui brevet european 
(„clasic”), în cazul căruia sunt plătite taxe separate de reînnoire pentru fiecare validare la nivel 
național, precum și pentru traducerile anumitor validări naționale sau (b) desemnarea 
„brevetului unitar” care acoperă cele 25 de state membre participante, în cazul căruia va fi 
plătită o singură taxă de reînnoire către OEB și, pe parcursul traducerii, va fi solicitată o 
singură traducere completă pentru a obține protecția prin brevet. În plus, în cadrul noului 
regim aplicabil în materie de traducere pentru crearea unei protecții unitare prin brevet, IMM-
urile, persoanele fizice, organizațiile nonprofit, universitățile și organizațiile publice de 
cercetare care își au reședința sau sediul principal de activitate în orice stat membru al UE vor 
primi o compensație pentru toate costurile de traducere până la un plafon, dacă cererea a fost 
completată în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care nu este o limbă oficială a 
OEB.

(2) Acordul UPC va crea o jurisdicție unificată și specializată în materie de brevete pentru 
statele membre participante și, astfel, se va evita duplicarea inutila a cazurilor de litigiu 
deschise în fața instanțelor diferite din diferitele state membre vizate și se va consolida 
siguranța juridică.

În ceea ce privește competențele Curții de Justiție a Uniunii Europene: 

Curtea unică în materie de brevete (UPC) va consta în divizii locale (și regionale), precum și 
într-o divizie centrală ca primă instanță. UPC va include și o curte de apel ca instanță de apel 
la care se poate face recurs împotriva hotărârilor pronunțate de prima instanță. UPC este o 
instanță comună statelor membre contractante și, prin urmare, face obiectul acelorași obligații 
în temeiul dreptului Uniunii ca orice instanță națională din statele membre contractante. Ceea 
ce înseamnă în special că UPC, ca orice instanță națională, va trebui să depună o cerere de 
pronunțare a unei hotărâri preliminare din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), în conformitate cu articolul 267 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene 
(TFUE) în cazul unor aspecte legate de legislația. Cu toate acestea, CJUE nu va fi o instanță 
de apel, ceea ce nu se aplică nici instanțelor naționale. 

În ceea ce privește costurile procedurilor juridice:

Astfel cum s-a menționat mai sus, în cadrul noului sistem, pentru brevetele europene clasice și 
brevetele europene cu efect unitar, vor exista proceduri juridice numai în fața UPC (în locul 
unor proceduri juridice paralele probabil într-un număr mare de state membre), costurile totale 
ale procedurilor juridice este posibil să fie în multe cazuri mai mici decât în prezent, iar 
securitatea juridică va fi consolidată. 

Nu au fost încă fixate taxele judiciare. Acestea vor fi fixate de către Comisia administrativă a 
UPC. În temeiul articolului 36 din Acordul UPC, este evident că taxele judiciare vor trebui 
stabilite la un nivel care să asigure echilibrul corect între principiul accesului echitabil la 
justiție, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, microîntreprinderi, persoane fizice, 
organizații nonprofit, universități și organizații publice de cercetare și contribuția adecvată a 
părților la cheltuielile suportate de Curte, recunoscând beneficiile economice ale părților 
implicate și obiectivul unei Curți care se autofinanțează, cu finanțe echilibrate. În declarația 
statelor membre contractante privind pregătirile pentru intrarea în funcțiune a UPC, care a fost 
dată la semnarea acordului, statele membre au indicat faptul că sistemul de taxe ar trebui să 
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furnizeze instrumente adecvate și specifice pentru a se asigura accesul adecvat al părților 
specifice, inclusiv al ONG-urilor. 

În fața UPC, părțile vor fi reprezentate fie de avocați autorizați să pledeze în fața unei instanțe 
a unui stat membru contractant, fie de avocați în materie de brevete europene și, astfel, vor 
trebui să suporte astfel de costuri. Dat fiind că aspectele legate de proprietatea intelectuală 
sunt adesea destul de complexe, pare esențială o reprezentare profesională. În orice caz, ca 
regulă generală, cheltuielile de judecată rezonabile și proporționale și alte cheltuieli suportate 
de partea care a avut câștig de cauză sunt suportate de către partea perdantă. Ca urmare, partea 
care a avut câștig de cauză nu va trebuie să suporte nicio cheltuială sau numai cheltuielile 
suplimentare, în timp ce partea perdantă va trebui să suporte cheltuielile (rezonabile). Această 
situație pare justificată, dat fiind că partea a pierdut cauza. O astfel de normă care impune 
părții perdante să suporte cheltuielile poate, de asemenea, să împiedice părțile să intenteze 
acțiuni nefondate. În orice caz, dacă se impune din motive de echitate, instanța poate hotărî 
altfel în ceea ce privește suportarea cheltuielilor. 

Normele privind procedurile în fața OEB rămân neschimbate, ONG-urile au, de asemenea, 
libertatea de a intenta proceduri de opoziție în conformitate cu normele OEB. 

În ceea ce privește posibilitatea unor măsuri naționale de limitare a efectelor brevetelor:

Un principiu important al creării efectului unitar al brevetelor europene este că domeniul de 
aplicare și limitările „brevetelor unitare” sunt uniforme în toate statele membre participante, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul privind protecția unitară prin brevet. 
Articolele 25-28 din Acordul UPC prevăd drepturile și limitările aplicabile brevetelor 
europene cu efect unitar.

Limitările privind protecția prin brevete pentru invențiile biotehnologice sunt reglementate 
prin Directiva 98/44/CE privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice1

(„Directiva 98/44/CE”), care se reflectă în articolul 27 din Acordul UPC. 

Considerentele de ordin etic și moral joacă într-adevăr un rol important în procedura până la 
acordarea sau respingerea cererilor de brevete. Directiva 98/44/CE prevede, de asemenea, că 
brevetele pot fi excluse pe motive de moralitate. Aceste dispoziții importante au fost copiate 
în Convenția brevetului european2 care impune obligații OEB atunci când examinează cereri 
de brevete. Astfel cum s-a menționat mai sus, brevetul unitar va fi un brevet european 
(„clasic”) eliberat de OEB, în temeiul dispozițiilor din Convenția brevetului european 
(„EPC”), care beneficiază de un efect unitar pe teritoriile celor 25 de state participante după 
eliberare, la cererea solicitantului. Ceea ce înseamnă că procedura până la eliberarea 
brevetului rămâne neschimbată ca și în prezent pentru brevetele europene (fără efect unitar). 

Concluzie
Obiectivul petițiilor – de a împiedica un acord politic referitor la Acordul privind Curtea unică 
în materie de brevete –, este desuet, întrucât Acordul UPC a fost deja semnat. În fond, s-a 

                                               
1 JO L 213, 30.7.1998, pp. 13-21.
2 Articolul 53 litera (a) din Convenția brevetului european și articolul 28 din regulamentele de punere în aplicare 
a Convențiilor privind eliberarea brevetelor europene care sunt similar cu articolul 6 din Directiva 98/44/CE.
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răspuns preocupărilor aduse în discuție, iar acestea nu par relevante.


