
CM\792161RO.doc PE429.611v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

 Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0032/2009, adresată de Karl Bauch, de cetățenie germană, în 
numele „Deutscher Erfinder-Verband e. V.” (Asociația Inventatorilor din 
Germania), privind legislația europeană a brevetelor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea față de legislația națională și europeană a brevetelor. 
Acesta solicită elaborarea unei legislații europene a brevetelor la același nivel cu cel din 
Statele Unite privind costurile procedurii de brevetare; o perioadă de maximum trei ani pentru 
examinarea cererilor, primele teste și atribuirea brevetului; urmărirea în instanță de către 
autorități a infracțiunilor de încălcare a brevetelor; calcularea costurilor brevetelor în funcție 
de situația financiară a solicitantului și acordarea unei perioade de grație de un an. În plus, 
petiționarul consideră inacceptabil ca legislația să nu conțină nicio trimitere la acordarea unui 
tratament egal pentru drepturile de proprietate intelectuală și materială.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul contestă deficiențele din sistemul de brevetare european și critică în acest sens 
neglijențele existente, inclusiv la nivelul Comisiei Europene.

Comisia este de acord cu punctul de vedere al petiționarului conform căruia un brevet 
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comunitar ar fi economic, aplicabil în mod efectiv și sigur din punct de vedere juridic. De 
aceea, Comisia monitorizează îndeaproape, de multă vreme, reforma în materie de brevete, 
necesară la nivel comunitar.
Urmărirea în instanță a infracțiunilor de încălcare a brevetelor nu este o atribuție a instituțiilor 
naționale și, ca urmare a lipsei de competență, nici a instituțiilor europene. Dimpotrivă, cei 
care decid în legătură cu asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și 
materială trebuie să fie titularii respectivi. Cadrul de reglementare în cauză la nivel european a 
fost asigurat prin Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (publicată în Jurnalul 
Oficial nr. L 195, din 2.6.2004, p. 16).

Convenția de la Paris, menționată de petiționar, (Conferința interguvernamentală din iunie
1999) ar fi trebuit să dea un nou impuls reformelor ini�iate sub auspiciile Organizației 
Europene de Brevetare (European Patent Organisation-EPO). Principalul obiectiv urmărit era 
stabilirea de către statele membre ale Organizației Europene de Brevetare a unor acorduri 
speciale, atât în ceea ce privește problema traducerilor, cât și soluționarea litigiilor, ca o
completare la Convenția europeană de brevetare (CEB). Aceste lucrări au dus la adoptarea, la 
17 octombrie 2000, a unui acord privind aplicarea articolului 65 din Convenția europeană de 
brevetare (Acordul de la Londra).

Întrucât Organizația Europeană de Brevetare este un organism autonom, independent de 
Uniunea Europeană, nu se poate vorbi despre o „blocadă” instituită de către Comisia 
Europeană, așa cum reiese din observațiile petiționarului. În plus, la 1 august 2000, Comisia a 
prezentat, pe baza Agendei de la Lisabona, o propunere de regulament al Consiliului privind 
brevetul comunitar (Jurnalul Oficial nr. C 337 E, 28.11.2000, p. 278).

În același timp, în 2003, statele membre ale Uniunii Europene nu au putut să cadă de acord 
asupra unor reglementări privind brevetul comunitar, care să fie acceptate de către utilizatori. 
Din acest motiv, „abordarea politică comună” a Consiliului din 3 martie 2003 (Documentul 
7159/03 al Consiliului Uniunii Europene) a eșuat. O a doua încercare a fost întreprinsă prin 
intermediul comunicării Comisiei intitulată „Îmbunătățirea sistemului de brevetare în Europa”
(COM(2007) 165 final) din 3 aprilie 2007.

Noile eforturi în ceea ce prive�te reforma depuse de atunci au dus între timp la o revizuire 
mult mai accesibilă a propunerii de regulament privind brevetul comunitar, precum și la 
elaborarea unui proiect de acord care are drept scop stabilirea unui sistem jurisdicțional 
uniform pentru brevetele europene.
În ceea ce privește problemele ridicate de petiționar privind procedura de mediere și de 
arbitraj desfă�urată în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale din Geneva, 
trebuie precizat faptul că acestea sunt deschise părților implicate, conform reglementărilor 
aplicabile în cadrul acesteia. De asemenea, proiectul de acord pentru stabilirea unui sistem 
jurisdicțional uniform pentru brevetele europene, care a fost menționat mai sus, prevede la
articolul 17 crearea unui „Patent mediation and arbitration centre” (Centru comunitar de 
arbitraj �i de mediere în materie de brevete) la nivelul Uniunii Europene. În plus, articolul 44 
din proiect prevede o serie de dispoziții privind asistența judiciară.

Eventuala stabilire la nivel comunitar a unei perioade de grație nu face obiectul actualei 
dezbateri referitoare la reforma europeană în materie de brevete. Dacă este cazul, astfel de 
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probleme trebuie urmărite în continuare în cadrul negocierilor internaționale de la Geneva. 

Concluzie

Problemele abordate în petiție au fost astfel luate în considerare, în modul menționat mai sus.


