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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1594/2012, ktorú predkladá Heiner Schwab, nemecký štátny občan, 
o zriadení európskeho patentového súdu

Petícia 1615/2012, ktorú predkladajú Cäcilia Braun-Müller a Martina 
Braun, nemecké štátne občianky, v mene KLB Diözesanverband Freiburg, 
o zriadení európskeho patentového súdu

Petícia 1616/2012, ktorú predkladá Martina Schachtner, nemecká štátna 
občianka, o zriadení európskeho patentového súdu

Petícia 1732/2012, ktorú predkladá Anton Habersetzer, nemecký štátny 
občan, o európskom patente

1. Zhrnutie obsahu petície 1594/2012

Predkladateľ petície namieta proti navrhovanému zriadeniu európskeho patentového súdu. 
Domnieva sa, že Súdny dvor EÚ nebude môcť preskúmať rozsudky vydané týmto súdom, 
vzhľadom na nadmerné náklady na návrh na začatie konania nebudú môcť organizácie 
zainteresovaných strán a/alebo jednotliví občania podávať žaloby a nebude možné prijať 
vnútroštátne opatrenia na obmedzenie patentov. Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie 
najmä v súvislosti s chýbajúcou kontrolou spoločnosti nad vydávaním patentov v oblasti 
biotechnológie. Predkladateľ petície vyzýva Európsky parlament, aby zamietol návrhy na 
zriadenie európskeho patentového súdu.

Zhrnutie obsahu petície 1615/2012

Predkladateľky petície namietajú proti navrhovanému zriadeniu európskeho patentového 
súdu. Domnievajú sa, že Súdny dvor EÚ nebude môcť preskúmať rozsudky tohto súdu, 
vzhľadom na nadmerné náklady na návrh na začatie konania nebudú môcť záujmové skupiny 
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a/alebo jednotliví občania podať žalobu a nebude možné prijať vnútroštátne opatrenia na 
obmedzenie patentov. Predkladateľky petície vyjadrujú znepokojenie najmä v súvislosti 
s chýbajúcim sociálnym dohľadom nad vydávaním patentov v oblasti biotechnológie. Žiadajú 
Európsky parlament, aby zamietol návrhy na zriadenie európskeho patentového súdu.

Zhrnutie obsahu petície 1616/2012

Táto petícia sa zhoduje s petíciami 1594/2012 a 1615/2012.

Zhrnutie obsahu petície 1732/2012

Predkladateľ petície namieta proti európskemu patentu, lebo Súdny dvor EÚ nemôže 
rozhodovať o rozhodnutiach európskeho patentového súdu. Predkladateľ sa obáva, že 
v prípade sporov nebudú môcť prihlasovatelia patentov podať žalobu na súde pre vysoké 
náklady na konania na patentovom súde. Takisto by sa mali znemožniť vnútroštátne opatrenia 
obmedzujúce rozsah patentov.

2. Prípustnosť

1594/2012 : Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013.
1615/2012 : Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013.
1616/2012 : Petícia bola uznaná ako prípustná 23. mája 2013.
1732/2012 : Petícia bola uznaná ako prípustná 11. júla 2013.
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Koncom roka 2012 sa dospelo k politickej dohode o súbore opatrení týkajúcich sa jednotného 
patentu. Na základe toho sa 17. decembra 2012 prijali dve nariadenia, ktorými sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany pre európske patenty 
a režimy prekladov1 a začiatkom roka 2013 podpísalo 25 členských štátov Dohodu 
o jednotnom patentovom súde2. Dohoda o Jednotnom patentovom súde nadobudne účinnosť
na základe ratifikácie trinástimi členskými štátmi (vrátane DE, UK a FR).

Súbor opatrení týkajúcich sa jednotného patentu pozostáva z dvoch hlavných prvkov:

1) Vytvorenie jednotnej patentovej ochrany pre 25 zúčastnených členských štátov a jej 
platného režimu prekladov, ktorá je predmetom uvedených dvoch nariadení. V prípade 
patentov, ktoré vydal Európsky patentový úrad („EPÚ“), sa budú môcť pôvodcovia vynálezu 
rozhodnúť medzi a) existujúcim systémom viacnásobného overenia („klasického“) 
európskeho patentu na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorého sa za každé overenie na 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany. 
Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:SK:PDF
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely 
vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov. 
Pozri http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:SK:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/12/st16/st16351.sk12.pdf
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vnútroštátnej úrovni, ako aj za preklady niektorých overení na vnútroštátnej úrovni platia 
osobitné udržiavacie poplatky alebo b) označením „jednotný patent“ zahŕňajúcim 25 
zúčastnených členských štátov, v rámci ktorého sa Európskemu patentovému úradu zaplatí 
jediný udržiavací poplatok a v prechodnom období bude nevyhnutný jeden úplný preklad na 
získanie patentovej ochrany. Okrem toho v rámci nového režimu prekladov vzťahujúceho sa 
na vytvorenie jednotnej patentovej ochrany získajú MSP, fyzické osoby, neziskové 
organizácie, univerzity a verejné výskumné organizácie, ktoré majú sídlo alebo hlavné miesto 
podnikania v niektorom členskom štáte EÚ, náhradu za všetky náklady na preklad až do 
maximálnej výšky, ak patentová prihláška bola podaná v jednom z úradných jazykov 
Európskej únie, ktorý nie je úradným jazykom EPÚ.

2) Prostredníctvom Dohody o Jednotnom patentovom súde sa pre zúčastnené členské štáty 
vytvorí jednotná a špecializovaná právomoc vo veciach patentov, a tým sa zabráni 
zbytočnému zdvojeniu sporov na rozličných súdoch príslušných členských štátov a zvýši sa 
právna istota.

Pokiaľ ide o právomoc Súdneho dvora Európskej únie: 

Jednotný patentový súd bude pozostávať z miestnych (a regionálnych) súdov, ako aj 
z centrálneho súdu ako prvého stupňa. Jednotný patentový súd bude zahŕňať aj odvolací súd 
ako súd druhého stupňa, na ktorom možno podať odvolanie proti rozhodnutiam súdu prvého 
stupňa. Jednotný patentový súd bude spoločným súdom zmluvných členských štátov, a preto 
sa naň budú vzťahovať rovnaké povinnosti podľa práva Únie ako na ktorýkoľvek vnútroštátny 
súd zmluvných členských štátov. To znamená najmä, že v prípade otázok týkajúcich sa práva 
EÚ bude nevyhnutné, aby Jednotný patentový súd, ako ktorýkoľvek vnútroštátny súd, 
požiadal Súdny dvor Európskej únie („Súdny dvor EÚ“) v súlade s článkom 267 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) o predbežný nález. Súdny dvor EÚ však nebude 
odvolacím súdom, ktorým nie je ani vzhľadom na vnútroštátne súdy. 

Pokiaľ ide o náklady na súdne konanie:

Ako sa uvádza v predchádzajúcej časti, v rámci nového systému bude v súvislosti 
s klasickými európskymi patentmi a európskymi patentmi s jednotným účinkom existovať len 
súdne konanie na Jednotnom patentovom súde (namiesto paralelných súdnych konaní 
v prípadnom veľkom počte členských štátov), celkové náklady na súdne konanie budú 
v mnohých prípadoch pravdepodobne nižšie než v súčasnosti a zvýši sa právna istota. 

Súdne poplatky sa doposiaľ nestanovili. Stanoví ich Správny výbor Jednotného patentového 
súdu. Z článku 36 Dohody o jednotnom patentovom súde jednoznačne vyplýva, že súdne 
poplatky sa stanovujú na takej úrovni, aby sa zabezpečila vhodná vyváženosť medzi zásadou 
rovnakého prístupu k spravodlivosti, predovšetkým pre malé a stredné podniky, 
mikrosubjekty, fyzické osoby, neziskové organizácie, univerzity a verejné výskumné 
organizácie, a primeraným príspevkom účastníkov konania na náklady, ktoré vznikajú súdu, 
pri zohľadnení ekonomického prínosu pre dotknutých účastníkov konania a cieľa zabezpečiť 
finančnú samostatnosť súdu s vyrovnaným rozpočtom. Vo vyhlásení zmluvných členských 
štátov, ktoré sa týka príprav na začatie činnosti Jednotného patentového súdu a ktoré bolo 
vydané v deň podpísania dohody, členské štáty uviedli, že systém poplatkov by mal 
poskytovať primerané a osobitné nástroje na zabezpečenie náležitého prístupu konkrétnych 
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účastníkov konania vrátane mimovládnych organizácií. 

Účastníkov konania zastupujú pred Jednotným patentovým súdom buď advokáti oprávnení na 
zastupovanie v konaní na súde zmluvného členského štátu, alebo európski patentoví 
zástupcovia a vzhľadom na to budú znášať súvisiace náklady. Vzhľadom na často veľmi 
zložitú povahu vecí týkajúcich sa duševného vlastníctva sa zdá nevyhnutné poveriť 
zastupovaním oprávnených zástupcov. V každom prípade opodstatnené a primerané súdne 
trovy a iné výdavky, ktoré vzniknú úspešnému účastníkovi konania, spravidla znáša 
neúspešný účastník konania. Z toho vyplýva, že úspešný účastník konania nebude musieť 
znášať nijaké náklady alebo len náklady presahujúce tento rámec, kým neúspešný účastník 
konania bude musieť znášať (opodstatnené) náklady. To sa zdá odôvodnené vzhľadom na to, 
že účastník konania bol neúspešný. Ustanovením, podľa ktorého musí znášať náklady 
neúspešný účastník konania, sa môže takisto zabrániť tomu, aby účastníci konania podávali 
neopodstatnené žaloby. V každom prípade, ak sa v záujme spravodlivosti nevyžaduje inak, 
súd môže rozhodnúť o inom znášaní nákladov. 

Keďže rokovací poriadok EPÚ zostáva nezmenený, mimovládne organizácie môžu v súlade 
s rokovacím poriadkom EPÚ takisto začať konanie o námietkach. 

Pokiaľ ide o možnosť, aby vnútroštátne opatrenia obmedzovali účinky patentov:

Dôležitou zásadou vytvorenia jednotného účinku európskych patentov je, že rozsah 
a obmedzenie „jednotných patentov“ sú vo všetkých zúčastnených členských štátoch 
jednotné, ako sa to stanovuje v článku 5 nariadenia o jednotnej patentovej ochrane. Práva 
a obmedzenia vzťahujúce sa na európske patenty s jednotným účinkom sa ustanovujú 
v článkoch 25 až 28 Dohody o Jednotnom patentovom súde.

Obmedzenia týkajúce sa patentovej ochrany biotechnologických vynálezov upravuje smernica 
98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov1 („smernica 98/44/ES“) a sú 
vyjadrené v článku 27 Dohody o Jednotnom patentovom súde. 

Etické a morálne aspekty však zohrávajú dôležitú úlohu v postupe vydania alebo zamietnutia 
patentovej prihlášky. V smernici 98/44/ES sa takisto stanovuje, že patenty možno vylúčiť 
z morálnych dôvodov. Tieto dôležité ustanovenia sa preniesli do Európskeho patentového 
dohovoru2 , ktorým sa musí riadiť EPÚ pri preskúmaní patentových prihlášok. Ako sa uvádza 
v predchádzajúcej časti, jednotný patent bude („klasický“) európsky patent, ktorý na žiadosť 
prihlasovateľa patentu vydá EPÚ v súlade s ustanoveniami Európskeho patentového dohovoru 
a ktorý po vydaní využíva jednotný účinok pre územie 25 zúčastnených štátov. Z toho 
vyplýva, že postup vydania patentu je naďalej ten istý ako v súčasnosti postup vydania 
európskeho patentu (bez jednotného účinku). 

Záver
Cieľ petície – zabrániť politickej dohode o Dohode o Jednotnom patentovom súde – nie je 
aktuálny vzhľadom na skutočnosť, že dohoda je už podpísaná. Otázky uvedené v petíciách sa 

                                               
1 Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13 – 21.
2 Článok 53 písm. a) Európskeho patentového dohovoru a článok 28 vykonávacieho nariadenia k Dohovorom 
o udeľovaní európskych patentov, ktoré sú podobné ako článok 6 smernice 98/44/ES.
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v podstate zodpovedali a zdá sa, že nie sú relevantné.


