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W imieniu Polskiej Izby Rzecznik6w Patentowych goraco dziekuje Panu Ministrowi za 

wlaczenle naszego srodowlska do publicznie prowadzonej debaty poswlecone] umowie ACTA, kt6ra 

dotyczy catego obszaru praw wlasnoscl intelektualnej, w tym wszelkich praw wlasnoscl 
przemystowej. 

Jestesrnv niezmiernie wdzieczni za inlcjatvwe powotania przez Pana Ministra odrebne] grupy 

warsztatowej, kt6rej przedmiotem zainteresowania jest problematyka ochrony patentowej. Naszym 

zdaniem, powotana grupa powinna zapoczatkowac rzeczowa debate wok6t nadchodzacvch zagrozeri 

i strategii patentowych, zaproponowanych oraz konsekwentnie i usilnie forsowanych na forach Unii 

Europejskiej przez wielkie koncerny. 

Ze swej strony zgtaszamygotowosc: 

wskazania os6b kompetentnie przygotowanych do uczestnictwa w warsztatach, w 
szczegolnoscl dotvczacvch obszaru ochrony patentowej, 

udzialu w pracach nad przygotowaniem szczeg6towego portfolio temat6w, 
wvmagajacvch om6wienia i dyskusji. 

Z racji wykonywanego zawodu - rzecznicy patentowi sa w spos6b szczeg61ny legitymowani 

do obiektywnego i opartego na realiach gospodarczych wypowiadania sie w tak iywotnym 

strategicznie kluczowym dla polityki gospodarczej paristwa obszarze. 

Nieliczna w skali kazdego kraju grupa zawodowa rzecznik6w patentowych - petnomocnik6w 

w sprawach wlasnosd przemystowej jest profesjonalnie i interdyscyplinarnie (wyisze studia w 

zakresie nauk scistvch i prawa) ksztakona, przygotowywana do aktywnego i racjonalnego 

wsp6tuczestnictwa w kolejnych etapach powstawania innowacji, od ich inicjacji do komercjalizacji, 

wvpetnlajaca zadania zwiazane z zapewnieniem (tak dalece, jak to moiliwe) skutecznej ochrony 

prawnej wartosclowvrn rozwlazaniom i dbajaca 0 mlnimalizacje ryzyka inwestycyjnego wvnikajacego 

z naruszenia cudzych praw wvlacznvch, 
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Rzecznicy patentowi wspieraja i reprezentuja zar6wno interesy nauki i przedsiebiorcow 

krajowych w Polsce i za granica, jak i interesy wielkich koncern6w i mniejszych przedslebiorcow z 

zagranicy na rynku krajowym, co w spos6b rzeczywisty, oparty na codziennej praktyce, wzbogaca ich 

orientacje w zakresie lawinowo postepujacvch ostatnio zmian w nauce i technice. 

Obecnie najwiekszv niepok6j srodowiska rzecznik6w patentowych budzi unijny projekt 

wprowadzenia patentu jednolitego, kt6ry ma zostac oparty na trzech podstawach prawnych: 

rozporzqdzeniu wprowadzajqcym wzmocnionq wspotproce w dziedzinie tworzenia jednolitej 

ochrony patentowej [KOM (2011) 215J oroz 

rozporzqdzeniu wprowadzajqcym wzmocnionq wsootprace w dziedzinie tworzenia jednolitej 

ochrony patentowej w odniesieniu do ustaletr dotyczqcych tiumaczen [KOM (2011) 216J, 

porozumieniu tworzqcego Jednolity Sqd Patentowy. 

Data wejscla w zvcie obu rozporzadzeri ma bye powiazana z data ratyfikacji porozumienia 0 

Jednolitym Sadzie Patentowym. 

Zamierzone rozwlazanla tworzace jednolita ochrone patentowa i system jezvkowv tej 

ochrony oraz zasady egzekucji prawa zdecydowanie sa sprzeczne z interesem Polski wobec ubogiego 

krajowego potencjatu rozwoju technicznego, niskiego stanu innowacvjnosci i realnej slabosci 

ekonomicznej paristwa, 

Istotny jest takze brak przygotowania do proponowanych zmian w kregach administracji 

zarzadzajace] gospodarka, polskich przedsiebiorcow, takze handlowc6w, ich kadry menedierskiej i 

srodowlsk tw6rczych, kt6re znajda sle na przegranej pozycji z chwila uruchomienia wyrafinowanych 

narzedzi prawa i jego surowej egzekucji, przewidzianych w proponowanych aktach prawnych. 

Polska nie jest jeszcze gotowa na przvjecie proponowanych zmian i powinna wvcofac sle z 

uczestnictwa w gronie paristw akceptujacvch przvjecie rozporzadzeri 0 jednolitym patencie oraz 

porozumienia 0 Jednolitym Sadzie Patentowym, z jednoczesnym podjeclern bardzo intensywnych 

prac nad przygotowaniem spoteczeristwa, w tym przedsiebiorcow do nadchodzacvch nieuchronnie 

zmian w tej dziedzinie. 

Szczeg6towe i wszechstronne om6wienie kontrowersji dotvczacvch utworzenia jednolitej 

ochrony patentowej oraz Jednolitego Sadu Patentowego zawiera jedyna jak dotychczas ekspertyza 

opracowana przez Pania Profesor Aurelie Nowicka, ktora pozwalam sobie zalaczvc do niniejszego 

Pisma.;;Z \ . 
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Zatilczniki: 

ekspertyza Pani Profesor Aurelii Nowickiej,
 
dokument Rady Unii Europejskiej (udostepnlonv w dniu 13 marca 2012 r.) opisujqcy stan uzgodnieri w
 
sprawie powotania jednolitego Sadu Patentowego,
 
dokument Rady Unii Europejskiej 6524/11 (p.15) opisujqcy mozliwosc odstaplenla od zasady wzmocnionej
 
wsp6tpracy,
 
dokument Rady Unii Europejskiej 6524/11 ADD opisujqcy rnozltwosc odstqpieniaod zasady wzmocnionej
 
wsp6tpracy.
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COUNCIL OF 
THE EUROPEAN UNION 

LIMITE 

PI 181 
COUR 78 

NOTE
 
from: Presidency 
to: Delegations 
No. prevo doc.: 17580/11 PI 170 COUR 72 

Subject:	 Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court 
- Presidency compromise text 

Delegations will find attached, for information, the final compromise proposal tabled by the 

Presidency at the meeting of the Competitiveness Council on 5 December 2011. 

18239/11	 LK/lo 
DGCI	 LIMITE EN 
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--

ANNEX
 

Renewal fees 

The financial contribution of the Member States hosting a local division, a regional division, 
the central division of the Court of 1st Instance or the Court of Appeal 

-
Other financial contributions of the Member States 

Court's fees 

18239/11 LK/lo 
ANNEX DGCI LIMITE EN 
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--

--

Language of proceedings 

Actions to be brought to the central division. 

18239/11 LK/lo 
ANNEX DGCI LIMITE EN 
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--

Transitional period ...
 
Revision clause ... 
Number of ratifications required for the entry into force ... 
Breeders' privilege 

18239/11 LK/lo 
ANNEX DGCI LIMITE EN 
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Local divisions 

The seat of Central Division of the Court of lst Instance, the seat of the Court of Appeal with 
the Registry and the seat of the Patent Mediation and Arbitration Centre 

-

18239111 LK/10 
ANNEX DGCI LIMITE EN 
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RADA Bruksela, 2 marca 2011 r. (04.03) 
UNII EUROPEJSKIEJ (OR. en) 

6524/11 

Miedzyinstytucjonalny numer 
referencyjny: 

2010/0384 (NLE) 

PI 10 

NOTA 

Od: Prezydencja 
Do: Rada 

Nr poprz. dok.: 6520/11 PI 9 + ADD 1 
Nr wniosku Kom.: 18115/10 PI 154 

Dotyczy: Wniosek dotyczacy decyzji Rady upowazniajacej do podjecia wzmocnionej 
wspolpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej 
- Przyjecie decyzji Rady 

1.	 W dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja przyjela wniosek dotyczacy rozporzadzenia Rady 

w sprawie patentu wspolnotowego". 

2.	 Wniosek byl szczegolowo omawiany na kilku posiedzeniach Rady, lecz nie uzyskal 

wymaganej jednomyslnosci, glownie z uwagi na kwestie systemu jezykowego dla przyszlego 

patentu wsp6lnotowego. 

10786/00.
 

6524/11	 krk/MW/jo 
DGCI	 PL 
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3.
 

4. 

5. 

6. 

2 

3 

4 

W dniu 4 grudnia 2009 r. Rada przyjela konkluzje pt. "Wzmocniony system patentowy 

w Europie,,2 oraz podejscie ogolne w sprawie wniosku dotyczacego rozporzadzenia w sprawie 

patentu UE 3 (zmiana patentu "wspolnotowego" na patent "UE" z uwagi na wejscie w zycie 

traktatu lizboriskiego w dniu I grudnia 2009 r.). Ustalenia w zakresie tlumaczen dotyczace 

patentu UE nie zostaly jednak uwzglednione w powyzszych konkluzjach Rady z uwagi na 

fakt, ze na mocy traktatu lizboriskiego zmianie ulegla podstawa prawna utworzenia patentu 

UE4
• 

W dniu 2 lipca 2010 r. Komisja przedlozyla Radzie wniosek dotyczacy rozporzadzenia Rady 

w sprawie ustalen dotyczacych tlumaczen patentu Unii Europejskiej''; podstawa wniosku jest 

art. 118 akapit drugi Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TIUE). 

Belgijskiej prezydencji nie udalo sie - mimo wszystkich podejmowanych przez nia staran>

osiagnac jednornyslnego porozumienia w sprawie tego wniosku; na zakonczenie 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjnosci w dniu 10 listopada 2010 r. 

stwierdzila wiec - poparta przez wiekszosc delegacji - ze obecne trudnosci sa nie do 

pokonania i ze nie jest zatem teraz i w najblizszej przyszlosci mozliwe podjecie wymagajacej 

jednomyslnosci decyzji w sprawie ustalen w zakresie tlumaczeri; uznala rowniez, ze cele 

proponowanych rozporzadzen polegajace na utworzeniu jednolitego systemu ochrony 

patentowej w calej Unii Europejskiej nie rnoga zostac osiagniete w rozsadnym terminie przy 

zastosowaniu odpowiednich postanowien Traktatow, Stwierdzenie to zostalo potwierdzone na 

posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjnosci w dniu 10 grudnia 20 lOr. 

W zwiazku z powyzszym dwanascie panstw czlonkowskich zwrocilo sie do Komisji 

z oficjalnymi wnioskami, w ktorych wyrazily zyczenie podjecia wzmocnionej wspolpracy 

w dziedzinie utworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej i oczekiwanie, ze w tym 

celu Komisja przedlozy Radzie odpowiedni wniosek. 

17229/09.
 
16113/09 ADD I.
 
Jedyne odniesienie do ustalen w zakresie tlumaczen dotyczacych patentu UE zawarte w tych
 
konkluzjach znajduje sie w dok. 17229/09 pkt 36 i brzmi nastepujaco:
 
.Rozporzadzeniu 0 patencie UE powinno towarzyszyc osobne rozporzadzenie, ktore
 
regulowaloby system tlurnaczen patentu UE i ktore zostaloby przyjete przez Rade
 
jednoglosnie zgodnie z art. 118 akapit drugi Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 
Rozporzadzenie 0 patencie UE powinno wejsc w zycie wraz z osobnym rozporzadzeniem
 
o systemie tlumaczen patentu UE". 
1180511O. 

6524/11 krk/MW/jo 
DGCI PL 
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7.	 W dniu 16 grudnia 2010 r. Komisja przedlozyla Radzie wniosek dotyczacy decyzji Rady 

upowazniajacej do podjecia wzmocnionej wspolpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego 

systemu ochrony patentowej". 

8.	 W tym czasie trzynascie kolejnych panstw czlonkowskich postanowilo uczestniczyc 

w planowanej wzmocnionej wspolpracy; w zwiazku z tym og6lna liczba uczestniczacych 

panstw czlonkowskich zwiekszyla sie do dwudziestu pieciu. 

9.	 W dniu 7 lutego 2011 r. Komitet StaNch Przedstawicieli osiagnal porozumienie co do 

projektu decyzji Rady zawartego w dok. 5538/11 i zaproponowal, by Rada wystapila do 

Parlamentu Europejskiego z wnioskiem 0 uzyskanie jego zgody. 

10.	 W dniu 14 lutego 2011 r. Rada postanowila zwrocic sie do Parlamentu Europejskiego

zgodnie z art. 329 ust. 1 TFUE - z wnioskiem 0 uzyskanie jego zgody na projekt decyzji 

Rady zawarty w dok. 5538/11. 

11.	 W dniu 15 lutego 2011 r. Parlament Europejski wyrazil zgode na podjecie wzmocnionej 

wspolpracy przewidzianej w projekcie decyzji zawartym w dok. 5538/11. 

12.	 Na posiedzeniu Komitetu StaNch Przedstawicieli w dniu 23 lutego 2011 r. okazalo sie, ze 

wszystkie delegacje z wyjatkiem Wloch i Hiszpanii popieraja projekt decyzji Rady zawarty 

w dok. 5538/11 oraz oswiadczenia zamieszczone w addendum do niniejszej noty. 

18115/10. 

6524/11	 krk/MW/jo 
DGCI	 PL 
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13. Przywolujac wsp6lne oswiadczenie zlozone na forum Rady ds. Konkurencyjnosci w dniu 

10 grudnia 2010 r.7
, Wlochy i Hiszpania uwazaja, ze proponowana wzmocniona wspolpraca 

jest niemozliwa do zaakceptowania zar6wno ze wzgledow proceduralnych, jak i 

merytorycznych. Delegacje te podaja w watpliwosc, czy w tym przypadku zostaly spelnione 

nalozone traktatami warunki pozwalajace uruchomic wzmocniona wspolprace; zastrzegaja tez 

sobie prawo do wszczecia przeciwko takiej wspolpracy dzialan prawnych. Twierdza rowniez, 

ze niewystarczajaco oceniono wplyw planowanej wzmocnionej wspolpracy na starania w celu 

ustanowienia jednolitego systemu orzecznictwa patentowego, przypominajac, ze brakuje 

opinii Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci na temat projektu traktatu dotyczacego 

stworzenia jednolitego systemu sadowego rozstrzygania spor6w patentowych. 

14. Zar6wno Komisja, jak Sluzba Prawna Rady wskazaly, ze nie rna przeszk6d natury prawnej, 

by realizowac wzmocniona wspolprace, poniewaz nie obejmuje ona nowej jurysdykcji 

patentowej przewidzianej w projekcie miedzynarodowego porozumienia, kt6ry zostal 

skierowany do Trybunalu Sprawiedliwosci w celu uzyskania opinii. 

15. Sluzba Prawna Rady wskazala, ze kazde panstwo czlonkowskie, kt6re na mocy decyzji Rady 

upowazniajacej do podjecia wzmocnionej wspolpracy, jest jednym z paristw czlonkowskich 

uczestniczacych w przedmiotowej wzmocnionej wspolpracy, bedzie mialo prawo do 

wycofania sie z niej, dop6ki nie zostanie przyjety zaden merytoryczny akt prawny dotyczacy 

tej wzmocnionej wspolpracy, 

Oswiadczenie to brzmi nastepujaco: 
"Wlochy i Hiszpania sa gleboko przekonane, ze miedzy 27 paristwami czlonkowskimi 
mozliwe jest znalezienie opartego na konsensusie rozwiazania, podobnego do tego, jakie 
osiagnieto w grudniu 2009 roku w odniesieniu do systemu patentowego. Dlatego tez Wlochy 
i Hiszpania zobowiazuja sie ocenic - w spos6b elastyczny i konstruktywny - nowe 
rozwiazania, kt6re beda korzystne zar6wno dla calej Unii Europejskiej, jak i podmiot6w 
gospodarczych, oraz mozliwe do zaakceptowania przez wszystkie panstwa czlonkowskie. 
Wlochy i Hiszpania sa przekonane 0 tym, ze Rada nie wyczerpala wszystkich mozliwosci 
negocjacyjnych. Jest oczywiste, ze nie zostal spelniony m.in. wym6g traktowania 
wzmocnionej wspolpracy jako ostatecznosci. 
Opr6cz tego Rada powinna przezornie poczekac na opinie Trybunalu Sprawiedliwosci 
w sprawie europejskiego systemujurysdykcyjnego odnoszacego sie do patent6w, gdyz 
moglaby ona miec istotny wplyw na przedmiotowa kwestie, Nawet jedno z tych paristw 
czlonkowskich, kt6re chca ustanowic wzmocniona wspolprace, zwrocilo uwage na ten 
element. 
Poniewaz omawiana kwestia budzi kontrowersje, Wlochy i Hiszpania zastrzegaja sobie prawo 
do podjecia wszelkich srodkow prawnych przewidzianych w Traktatach, aby zachowac 
wartosci i cele UE jako calosci", 

6524/11 krk/MW/jo 
DGC I PL 
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16. W zwiazku z powyzszym Rada jest proszona 0: 

a) przyjecie projektu decyzji zawartego w dok. 5538/11; 

b) podjecie decyzji 0 wlaczeniu do protokolu swego posiedzenia oswiadczen zawartych 

waddendum do niniejszej noty. 

6524/11 krk/MW/jo 
DGCI PL 
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RADA 
UNII EUROPEJSKIEJ 

Miedzyinstytucjonalny nurner
 
referencyjny:
 

2010/0384 (NLE)
 

ADDENDUM DO NOTY
 
Od: Prezydencja 

Do: Rada 

BrukseIa, 2 rnarca 2011 r, (04.03) 
(OR. en) 

6524/11 
ADD 1 

PI 10 

Nr poprz. dok.: 6520/11 PI9 ADD 1 

Nr wniosku Kom.: 18115/10 PI 154 

Dotyczy: Wniosek dotyczacy decyzji Rady upowazniajacej do podjecia wzmocnionej 
wspolpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej 

- Przyjecie decyzji Rady 

OSWIADCZENIA DO WPROWADZENIA DO PROTOKOLU POSIEDZENIA RADY 

"A.	 OSWIADCZENIA KOMISJI I PANSTW CZLONKOWSKICH 
UCZESTNICZi\CYCH WE WZMOCNIONEJ WSPOLPRACY W DZIEDZINIE 
TWORZENIA JEDNOLITEGO SYSTEMU OCHRONY PATENTOWEJ 

Oswiadczenie 1 

Komisja i panstwa czlonkowskie uczestniczace w tej wzmocnionej wspolpracy potwierdzaja, 

ze jesli chodzi 0 ustalenia dotyczace tlumaczen, wzmocniona wspolpraca powinna opierac sie 

na istniejacych ramach EPO i nie nalezy uwazac jej w tym wzgledzie za stwarzajaca 

szczeg6lny system jezykowy DE czy tez za stwarzajaca precedensowy ograniczony system 

jezykowy w odniesieniu do jakiegokolwiek przyszlego instrumentu prawnego DE. 

6524/11 ADD 1	 pa/PAS/jo 
DGCI	 PL 
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Komisja ujmie te elementy we wlasciwej formie we wnioskach dotyczacych szczegolowych 

srodkow wdrazajacych wzmocniona wspolprace. 

Oswiadczenie 2 

Miejsce prowadzenia dzialalnosci przez podmiot gospodarczy bedzie bez znaczenia dla 

uzyskiwania dostepu do jednolitego systemu ochrony patentowej, kt6ry rna zostac stworzony 

poprzez wzmocniona wspolprace w dziedzinie jednolitego systemu ochrony patentowej. 

B. OSWIADCZENIE KOMISJI 

Kazde z panstw czlonkowskich wymienionych wart. 1 moze powiadornic Rade i Kornisje, ze 

wycofuje sie ze wzmocnionej wspolpracy w dziedzinie jednolitego systemu ochrony 

patentowej zgodnie z tym, co stanowi przedmiotowa decyzja, pod warunkiem ze w czasie 

skladania powiadomienia zadne akty nie zostaly jeszcze przyjete w ramach wzmocnionej 

wspolpracy". 

6524/11 ADD 1 palPAS/jo 
DGCI PL 
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