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Temats: Lūgumraksts Nr. 0032/2009, ko Vācijas izgudrotāju asociācijas „Deutscher 
Erfinder-Verband e. V.” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karl Bauch, par 
Eiropas patentu tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izsaka neapmierinātību ar valsts un Eiropas tiesību aktiem, kas 
reglamentē patentus. Viņš vēlas, lai Eiropas patentu tiesību akti līdzinātos ASV patentu 
tiesību aktiem attiecībā uz procedūras izmaksām, trīs gadu maksimālā perioda noteikšanu 
pieteikumu izvērtēšanai; patentu pirmo pārbaudi un patenta tiesību piešķiršanu, saukšanu pie 
atbildības par patenta pārkāpumiem; patenta izmaksu aprēķiniem, ņemot vērā pieteicēja 
finansiālo stāvokli un termiņa pagarinājumu par vienu gadu. Turklāt, pēc lūgumraksta 
iesniedzēja domām, nav pieļaujams, ka tiesību aktos nav norādes uz vienlīdzīgu attieksmi pret 
intelektuālā un materiālā īpašuma tiesībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 21. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Eiropas Savienībā spēkā esošās patentu sistēmas 
trūkumiem un tāpēc par neizdarību nosoda arī Eiropas Komisiju.

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja uzskatam, ka Kopienas patenta izmaksām jābūt 
saprātīgām, patentam jābūt efektīvi ieviešamam un juridiski saistošam. Tāpēc Komisija jau 
ilgāku laiku neatlaidīgi cenšas īstenot patentu reformu, kas nepieciešama Kopienas līmenī.
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Patenta pārkāpumu izskatīšana nav ne valsts iestāžu, ne arī, pamatojoties uz piekritības 
trūkumu, ES institūciju uzdevums. Patiesībā intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana ir atstāta 
attiecīgo tiesību īpašnieku ziņā. Attiecīgais ES mērogā piemērojamais tiesiskais regulējums ir 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/48/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (labotā redakcija, OV L 195, 2.6.2004., 16. lpp.).

Ar lūgumraksta iesniedzēja pieminēto Parīzes mandātu (1999. gada jūnija starpvaldību 
konference) vajadzēja uzsākt ar Eiropas Patentu organizāciju (EPO) saistītās reformas. Ar tām 
papildus Eiropas Patentu konvencijai (EPK) bija jāpanāk EPO dalībvalstu īpašās vienošanās 
jautājumos par interpretāciju, kā arī par strīdu izšķiršanu. Pamatojoties uz minētajām 
darbībām, 2000. gada 17. oktobrī tika pieņemts nolīgums par EPK 65. panta piemērošanu 
(Londonas nolīgums). 

Tā kā EPO ir patstāvīga un no ES neatkarīga organizācija, neraugoties uz lūgumraksta 
iesniedzēja iesniegtajiem apsvērumiem, nevar būt runa par Eiropas Komisijai piedēvēto 
„bloķēšanu”. Turklāt Komisija, pamatojoties uz Lisabonas stratēģiju, 2000. gada 1. augustā ir 
iesniegusi priekšlikumu Padomes regulai par Kopienas patentu (OV C 337 E, 28.11.2000., 
278. lpp.).

Tomēr ES dalībvalstis 2003. gadā nevarēja vienoties par lietotājiem pieņemamu Kopienas 
patenta regulējumu. Tāpēc Padomes 2003. gada 3. marta „vienotā politiskā nostāja” (Eiropas 
Savienības Padomes dokuments Nr. 7159/03) netika pieņemta. Jauns mēģinājums tika uzsākts 
ar Komisijas 2007. gada 3. aprīļa paziņojumu „Eiropas patentu sistēmas stiprināšana” 
(COM(2007)165 galīgā redakcija).

Pēc tam uzsākto jauno reformas centienu rezultātā ir pārskatīts priekšlikums regulai par 
Kopienas patentu, ievērojot lietotāju prasības, kā arī izstrādāts projekts nolīgumam par 
vienotu jurisdikciju attiecībā uz Eiropas un Kopienas patentiem.
Lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajos jautājumos par pušu samierināšanas un arbitrāžas 
procedūrām Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO) Ženēvā ir norādīts uz to, ka 
minētās procedūras saskaņā ar WIPO spēkā esošo regulējumu ir attiecīgo personu ziņā. 
Turklāt iepriekš minētā nolīguma projekta par vienotu jurisdikciju 17. pantā ir paredzēta 
Eiropas mēroga „patentu starpniecības un arbitrāžas centra” izveide. Projekta 44. pantā 
paredzēti arī noteikumi par bezmaksas juridisko palīdzību.

Pašreizējās ES patentu reformas diskusijas dienaskārtībā nav jautājuma par iespējamo 
labvēlības perioda noteikšanu Kopienas mērogā. Šādus jautājumus vajadzības gadījumā 
jāturpina izskatīt starptautiskajās sarunās Ženēvā.

Secinājumi

Lūgumrakstā norādītās prasības tiek ņemtas vērā atbilstoši iepriekš izklāstītajiem 
apsvērumiem.”


