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Tulevased meetmed patentide valdkonnas  

Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase patendipoliitika kohta Euroopas    

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni 24. juuni 1997. aasta rohelist raamatut ühenduse patendi ja 

patendisüsteemi kohta Euroopas – innovatsiooni edendamine patentide abil 

(KOM(1997)0314);  

 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ 

biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta1; 

 

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni biotehnoloogialeiutiste 

patentide kohta2; 

 

– võttes arvesse konsultatsiooni, mille komisjon algatas 9. jaanuaril 2006 Euroopa 

tulevase patendipoliitika kohta; 

 

– võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2, 

 

A. arvestades, et ühenduse patenti käsitlevate ettepanekute puudujääkide kõrvaldamine 

lähemas tulevikus on ebatõenäoline;     

 

B.  arvestades, et tõhus, konkurentsivõimeline ja kulutasuv, kõigile kättesaadav 

patendisüsteem on Lissaboni strateegia tähtsaim nõue konkurentsivõimelise 

teadmistepõhise ühiskonna saavutamiseks ning olulise tähtsusega nii väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete kui ka suurte äriühingute edenemise seisukohalt,  

 

C. arvestades, et üha rohkem muretsetakse soovimatute patentide pärast mitmetes 

valdkondades ning demokraatliku kontrolli puudumise pärast selliste patentide andmise, 

kinnitamise ja jõustamise menetluste üle; 

 

1.  nõuab tungivalt, et komisjon uuriks kõiki võimalusi patendisüsteemide ja patendialaste 

kohtuvaidluste süsteemide parandamiseks ELis, mille hulka kuulub osalemine 

täiendavates aruteludes Euroopa patendialaste kohtuvaidluste kokkuleppe (EPLA) üle 

ning Müncheni konventsiooniga ühinemine ja ühenduse patenti käsitlevate ettepanekute 

läbivaatamine; on EPLA osas arvamusel, et esitatud teksti tuleb tunduvalt parandada, 

vastates muredele demokraatliku kontrolli, kohtuliku sõltumatuse ja kohtuvaidluste 

kulude pärast, ja vaja on rahuldavat ettepanekut EPLA kohtu töökorra kohta; 

 

2. tuletab komisjonile meelde, et kõikidele õigusloome ettepanekutele tuleks lisada 

põhjalik mõjuanalüüs, mis käsitleb patendi kvaliteeti, patendisüsteemi haldamist, 

kohtulikku sõltumatust ja kohtuvaidluste kulusid; 

                                                 
1   EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13. 
2   Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0407. 



 

3.  taotleb, et parlamendi õigusteenistusel palutaks esitada vahearvamus ELiga seotud 

aspektide kohta EPLA võimaliku sõlmimise puhul liikmesriikide poolt, arvestades 

EPLA osalist kattumist acquis communautaire'iga, ning selgitada õigusloomealaseid 

pädevusi kõnealuses valdkonnas; 

 

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 


