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Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0032/2009, którą złożył Karl Bauch (Niemcy) w imieniu „Deutscher 
Erfinder-Verband e. V.” (niemieckiego stowarzyszenia wynalazców), 
w sprawie europejskiego prawa patentowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża niezadowolenie z powodu krajowego i europejskiego prawa 
patentowego, domagając się wprowadzenia europejskiego prawodawstwa patentowego 
dorównującego prawu amerykańskiemu pod względem wysokości kosztów proceduralnych, 
maksymalnie trzyletniego okresu rozpatrywania wniosków, wstępnych testów i przyznawania 
patentu, ścigania przez właściwe organy przypadków naruszenia prawa patentowego, 
obliczania wysokości kosztów patentu w świetle sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz 
jednorocznego okresu karencji. Ponadto składający petycję uważa za niedopuszczalne, 
że prawodawstwo nie zawiera odwołania do równego traktowania intelektualnych 
i materialnych praw własności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję zwraca uwagę na wady europejskiego systemu patentowego i zarzuca 
zaniedbania w tej sprawie między innymi Komisji Europejskiej.

Komisja zgadza się ze składającym petycję co do tego, że patent wspólnotowy nie może 
wiązać się ze zbyt wysokimi kosztami, musi być wykonalny i gwarantować pewność prawną. 
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Z tego powodu Komisja od dawna kładzie nacisk na przeprowadzenie potrzebnej reformy 
systemu patentowego na szczeblu wspólnotowym.
Ściganie naruszeń patentowych nie jest zadaniem organów krajowych ani instytucji UE, 
ponieważ nie wchodzi w zakres ich kompetencji. Egzekwowanie praw własności 
intelektualnej pozostawiono raczej posiadaczom praw. Właściwe ramy prawne w tym 
zakresie określono dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (sprostowanie 
Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 16).

Mandat paryski, o którym wspomina składający petycję (konferencja międzyrządowa 
w czerwcu 1999 r.), ma zainicjować reformy w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej
(EPO). W szczególności należy dążyć do uzupełnienia konwencji o patencie europejskim
szczegółowymi ustaleniami państw członkowskich EPO dotyczącymi tłumaczeń
i rozstrzygania sporów. Prace te doprowadziły do przyjęcia w dniu 17 października 2000 r.
porozumienia w sprawie stosowania art. 65 konwencji (porozumienia londyńskiego).

Ponieważ EPO jest organizacją autonomiczną i niezależną od UE, wbrew twierdzeniom 
składającego petycję nie może być mowy o przypisywanej Komisji Europejskiej „blokadzie”. 
W oparciu o agendę lizbońską Komisja przyjęła natomiast w dniu 1 sierpnia 2000 r. wniosek 
dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego (Dz.U. C 337 E 
z 28.11.2000, s. 278).

W 2003 r. państwom członkowskim UE nie udało się jednak wypracować porozumienia 
w sprawie rozporządzenia dotyczącego patentu wspólnotowego, które zyskałoby akceptację 
użytkowników. „Wspólna koncepcja polityki” Rady z dnia 3 marca 2003 r. (dokument 
7159/03 Rady Unii Europejskiej) była zatem od samego początku skazana na niepowodzenie. 
Nowy rozmach nadał komunikat Komisji „Ulepszenie systemu patentowego w Europie”
(dokument COM(2007) 165 wersja ostateczna) z dnia 3 kwietnia 2007 r.

Podejmowane od tego czasu nowe wysiłki zmierzające do przeprowadzenia reform 
doprowadziły do zmiany wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie patentu 
wspólnotowego w sposób przyjazny dla użytkownika oraz opracowania projektu 
porozumienia w sprawie utworzenia jednolitego systemu sądownictwa w sprawach 
dotyczących patentu europejskiego i wspólnotowego.
Co się tyczy podniesionych przez składającego petycję kwestii dotyczących postępowania 
pojednawczego i arbitrażowego przed WIPO w Genewie, należy zwrócić uwagę na fakt, że 
zgodnie z obowiązującymi tam przepisami są one otwarte dla zainteresowanych podmiotów. 
Ponadto w art. 17 wspomnianego projektu porozumienia w sprawie utworzenia jednolitego 
systemu sądownictwa w sprawach patentowych przewidziano utworzenie „Patent mediation 
and arbitration centre” na szczeblu UE. W art. 44 projektu zawarto natomiast postanowienia 
dotyczące pomocy w zakresie kosztów postępowania.

Ewentualne wprowadzenie okresu karencji we Wspólnocie nie jest przedmiotem obecnej 
dyskusji na temat reformy systemu patentowego. Kwestie takie mogą być ewentualnie 
omawiane w ramach międzynarodowych negocjacji w Genewie.

Wnioski
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Postulaty zawarte w petycji uwzględniono w wyżej opisany sposób.


