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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl padėties, susiklosčiusios nacionalinėse patentų teisės 
sistemose ir Europos Sąjungos patentų teisėje. Jis prašo sukurti Europos Sąjungos patentų 
teisės sistemą, kurioje: patentavimo procedūros išlaidos būtų tokios pačios kaip ir JAV; 
patikrinimo laikotarpis, pirmieji bandymai ir patento išdavimas truktų ilgiausiai trejus metus; 
už patentinės nuosavybės teisės pažeidimus institucijos keltų bylas savo iniciatyva; būtų 
nustatytas proporcingas, pareiškėjo finansines galimybes atitinkantis mokestis už patentavimo 
procedūrą; būtų nustatytas vienų metų trukmės naujovės apsaugos laikotarpis (angl. grace 
period). Be to, peticijos pateikėjo nuomone, nepriimtina, kad teisės sistemoje nėra įtvirtintas 
vienodas požiūris į intelektinę ir materialiąją nuosavybę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas kalba apie Europoje galiojančios patentavimo sistemos trūkumus ir taip 
pat priekaištauja dėl su šia sritimi susijusio nepatenkinamo Europos Komisijos darbo.

Komisija pritaria peticijos pateikėjo nuomonei, kad Bendrijos patento kaina turi būti nedidelė, 
patentas veiksmingas ir teisiškai saugus. Todėl jau kurį laiką Komisija nuolat ragina 
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įgyvendinti reikalingą patentų reformą Bendrijos lygmeniu.
Nei atskirų valstybių institucijos, nei kuri nors iš ES institucijų (tai ne ES institucijų 
kompetencija) neturi savo iniciatyva kelti bylų už patentų teisės pažeidimus. Priešingai –
intelektinės nuosavybės teisių gynimas yra kiekvieno patento teisių savininko reikalas. Tokį 
gynimą įtvirtinančios ES lygmeniu taikytinos teisės nuostatos buvo reglamentuotos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 
(pataisyta, OL L 195, 2004 6 2, p. 16).

Peticijos pateikėjo minėtas Paryžiaus sprendimas (1999 m. liepos mėn. vykusi 
tarpvyriausybinė konferencija) turėjo skatinti Europos patentų organizacijos (EPO) reformas. 
Ypač buvo siekiama priimti Europos patentų konvenciją (EPK) papildančius specialius EPO 
konvencijos šalių susitarimus vertimo ir ginčų sprendimo tvarkos klausimais. Šie darbai leido 
2000 m. spalio 17 d. pasirašyti susitarimą dėl EPK 65 straipsnio taikymo (Londono 
susitarimas). 

Priešingai, nei aiškina peticijos pateikėjas, negalima kalbėti apie peticijos pateikėjo įvardytą 
Komisijos vykdomą „blokadą“, nes EPO yra savarankiška ir nuo ES nepriklausoma 
organizacija. Tiesą sakant, Komisija, remdamasi Lisabonos darbotvarkės nuostatomis, 
2000 m. rugpjūčio 1 d. pateikė pasiūlymą dėl Bendrijos patentą reglamentuojančio Tarybos 
reglamento (OL C 337 E, 2000 11 28, p. 278). 

Tačiau 2003 m. ES valstybės narės negalėjo susitarti dėl Bendrijos patentą reglamentuojančių 
naudotojui priimtinų teisės aktų. Todėl 2003 m. kovo 3 d. priimtas dokumentas dėl Bendros 
Tarybos politinės orientacijos (Europos Sąjungos Tarybos dokumentas Nr. 7159/03) buvo 
pasmerktas žlugti. Darbo vėl imtasi Komisijai 2007 m. balandžio 3 d. priėmus Komunikatą 
„Europos patentų sistemos stiprinimas“ (COM(2007) 165 galutinis).

Nuo tada buvo imtasi naujų pastangų įvykdyti reformą, kuri leido persvarstyti pasiūlymą 
priimti vartotojams palankų reglamentą dėl Bendrijos patento ir parengti susitarimo projektą 
dėl Europos ir Bendrijos patentų vienodos jurisdikcijos sistemos sukūrimo.
Atsakymas į peticijos pateikėjo klausimus dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos Ženevoje arbitražo ir taikinimo procedūros yra tai, kad ši procedūra susijusiems 
asmenims pagal organizacijos nuostatas laisvai prieinama. Be to, minėto susitarimo dėl 
vienodos patentų jurisdikcijos sistemos sukūrimo projekto 17 straipsnyje numatyta įsteigti 
Patentų arbitražo ir tarpininkavimo centrą ES lygmeniu. Dar projekto 44 straipsnyje pateiktos 
nuostatos dėl atleidimo nuo procedūros išlaidų. 

Galimas naujovės apsaugos laikotarpio įvedimas Bendrijoje nėra dabartinių ES diskusijų apie 
patentų reformą objektas. Tokius klausimus toliau būtų galima nagrinėti tarptautinėse 
derybose Ženevoje.

Išvada

Peticijoje keliama problema turi būti sprendžiama nurodytu būdu.“


