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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0032/2009, внесена от Karl Bauch, с германско гражданство, 
от името на „Deutscher Erfinder-Verband e. V.“ (Сдружение на 
германските изобретатели), относно европейското патентно право

1. Резюме на петицията
Вносителят изразява недоволството си по отношение на националното и европейското 
патентно право, като желае въвеждането на европейско патентно законодателство, 
сравнимо с това в Съединените американски щати, що се касае до процедурните 
разходи, изискването за максимум от три години за разглеждане на искания, началните 
тестове и издаването на патент, преследването от съответните органи на нарушителите 
на патентни права, отчитането на финансовото положение на кандидата при 
определянето на разходите, свързани с патентоването и предоставянето на 
едногодишна отсрочка. Освен това вносителят на петицията е на мнение, че е 
недопустимо в законодателството да не се споменава изискването за равнопоставено 
третиране на правата на интелектуалната и материалната собственост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят на петицията се противопоставя на недостатъци в съществуващата в 
Европа патентна система и в този смисъл порицава пропуски, между които и такива на 
Европейската комисия.
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Комисията споделя мнението на вносителя на петицията, че един общностен патент 
трябва да бъде свързан с разумни разноски, трябва да може ефективно да се реализира
и че трябва да е защитен от закона. Затова от дълго време тя упорито се занимава с
патентната реформа, която е необходимо да се извърши на равнището на Общността.
Преследването на нарушения на патентни права не е задача на службите на отделните 
държави и, поради липса на правомощия, не е задача и на институциите на ЕС.
Реализирането на правата на интелектуалната собственост е предоставено на самите 
притежатели на правата. За тази цел определящата правната рамка на равнище ЕС беше 
осигурена от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост
(редактирана версия, ОВ L 195 от 2.6.2004 г., стр. 16).

Споменатият от вносителя на петицията Парижки мандат (правителствена конференция 
от юни 1999 г.) трябваше да подтикне към реформи в рамките на Европейската
патентна организация (EПO). Тук, в допълнение към Европейската патентна конвенция 
(ЕПК), трябваше да бъдат постигнати специални споразумения между държавите-
членки на ЕПО относно въпросите на превода и решаването на съдебни спорове. На 17 
октомври 2000 г. работата по тях доведе до приемането на Конвенция за прилагането на 
параграф 65 ЕПК (Лондонска конвенция).

Тъй като ЕПО е автономна и независима от ЕС организация, противно на мнението на 
вносителя на петицията, не може и дума да става за приписвана на Европейската 
комисия „блокада“. Още повече, че въз основа на Лисабонската програма, на 1 август
2000 г. Комисията представи предложение за Регламент на Съвета за общностен патент
(Официален вестник C 337 E от 28.11.2000 г., стр. 278).

През 2003 г. държавите-членки на ЕС не можаха да се споразумеят за разпоредба
относно общностния патент, която да намери подкрепата на ползвателите. Затова 
„Общото политическо становище“ на Съвета от 3 март 2003 (Документ 7159/03 на 
Съвета на Европейския съюз) беше обречено на неуспех. Ново начало беше положено 
със Съобщението на Комисията „Усъвършенстване на патентната система в Европа“
(COM (2007) 165 окончателен) от 3 април 200 г.

Предприетите от тогава насам нови усилия за реформа доведоха междувременно до по-
удобна за ползвателите редакция на предложението за Регламент относно общностния 
патент, както и до изработването на проект на споразумение за създаване на единна 
юрисдикция за европейски и общностни патенти.
Относно поставените от страна на вносителя на петицията въпроси за помирителни и 
арбитражни процедури в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
в Женева трябва да се обърне внимание на това, че те са открити за засегнатите лица 
съобразно действащите там разпоредби. Посоченият по-горе проект на споразумение за 
създаване на единна юрисдикция за патенти предвижда в параграф 17 изграждането на 
„Център за патентно посредничество и арбитраж“ на равнище ЕС. Параграф 44 от 
проекта предвижда разпоредби и относно правната помощ във връзка с разходите по 
съдебните производства.

Евентуалното въвеждане на гратисен период за нови изобретения за Общността не е 
предмет на актуалната дискусия за патентната реформа в ЕС. Такива проблеми трябва 
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да се обсъждат при необходимост в рамките на международните преговори в Женева.

Заключение

Представените в петицията проблеми се вземат предвид по посочения по-горе начин.


