
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1260/2012 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 118 akapit drugi, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/167/UE z dnia 10 marca 
2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej 
współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej ( 1 ), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy decyzji 2011/167/UE upoważniono Belgię, 
Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlan
dię, Grecję, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Luksemburg, 
Węgry, Maltę, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, 
Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjedno
czone Królestwo (zwane dalej „uczestniczącymi 
państwami członkowskimi”) do podjęcia między sobą 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jedno
litego systemu ochrony patentowej. 

(2) Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudniiia 2012 r. 
wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie 
tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej ( 2 ) 
niektórym patentom europejskim udzielonym przez 
Europejski Urząd Patentowy zgodnie z zasadami i proce
durami określonymi Konwencją o udzielaniu patentów 
europejskich z dnia 5 października 1973 r., zmienioną 

dnia 17 grudnia 1991 r. i dnia 29 listopada 2000 r. 
(zwaną dalej „konwencją o patencie europejskim”), 
należy, na wniosek właściciela patentu, nadać jednolity 
skutek w uczestniczących państwach członkowskich. 

(3) Ustalenia dotyczące tłumaczeń patentów europejskich 
mających jednolity skutek w uczestniczących państwach 
członkowskich (zwanych dalej „patentami europejskimi 
o jednolitym skutku”) powinny zostać dokonane 
w drodze osobnego rozporządzenia, zgodnie z art. 118 
akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). 

(4) Zgodnie z decyzją 2011/167/UE ustalenia dotyczące 
tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku 
powinny być proste i racjonalne pod względem kosztów. 
Powinny one odpowiadać ustaleniom zawartym we 
wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady w sprawie 
ustaleń dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej, 
przedstawionym przez Komisję dnia 30 czerwca 2010 r., 
z uwzględnieniem elementów kompromisowych zapro
ponowanych przez prezydencję w listopadzie 2010 r., 
które uzyskały w Radzie szerokie poparcie. 

(5) Takie ustalenia dotyczące tłumaczeń powinny zapewniać 
pewność prawną i stymulować innowacje oraz w szcze
gólności przynosić korzyści małym i średnim przedsię
biorstwom (MŚP). Powinny one ułatwić dostęp do 
patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz do 
systemu patentowego jako całości, a także obniżyć 
koszty tego dostępu i zapewnić jego bezpieczeństwa 
pod względem prawnym. 

(6) Ponieważ do udzielania patentów europejskich właściwy 
jest Europejski Urząd Patentowy, ustalenia dotyczące 
tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku 
powinny opierać się na obecnie stosowanej przez Euro
pejski Urząd Patentowy procedurze. Takie ustalenia 
powinny zmierzać do zapewnienia niezbędnej 
równowagi między interesem podmiotów gospodarczych 
a interesem publicznym pod względem kosztów postę
powania oraz dostępności informacji technicznych. 

(7) Bez uszczerbku dla ustaleń przejściowych, w przypadku 
opublikowania opisu patentu europejskiego o jednolitym 
skutku zgodnie z art. 14 ust. 6 konwencji o patencie 
europejskim, żadne dalsze tłumaczenia nie powinny być 
wymagane. Art. 14 ust.6 tej konwencji stanowi, że opis 
patentu europejskiego publikuje się w języku postępo
wania przed Europejskim Urzędem Patentowym i zawiera 
on tłumaczenie zastrzeżeń na dwa pozostałe języki urzę
dowe Europejskiego Urzędu Patentowego.
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(8) W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego 
o jednolitym skutku uzasadniony jest wymóg, aby 
właściciel patentu przedstawił, na żądanie domniema
nego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu na 
język urzędowy uczestniczącego państwa członkow
skiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie, 
albo państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę 
domniemany sprawca naruszenia. Właściciel patentu 
powinien mieć również obowiązek przedstawienia, na 
żądanie sądu w uczestniczących państwach członkow
skich właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących 
patentu europejskiego o jednolitym skutku, pełnego 
tłumaczenia patentu na język używany w postępowaniu 
przed tym sądem. Takie tłumaczenia nie powinny być 
wykonywane w sposób zautomatyzowany, a ich koszt 
powinien pokrywać właściciel patentu. 

(9) W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodo
wanie sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie, 
powinien wziąć pod uwagę, że przed otrzymaniem 
tłumaczenia na jego własny język domniemany sprawca 
mógł działać w dobrej wierze, nie wiedząc lub nie mając 
uzasadnionych powodów, aby wiedzieć, że narusza 
patent. Właściwy sąd powinien ocenić okoliczności 
rozpatrywanego przypadku i wziąć pod uwagę m.in. 
fakt, czy domniemany sprawca naruszenia jest MŚP dzia 
łającym tylko na poziomie lokalnym, język postępowania 
przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz, w okresie 
przejściowym, tłumaczenie przedłożone wraz z wnio
skiem o rejestrację jednolitego skutku. 

(10) W celu ułatwienia dostępu do patentów europejskich 
o jednolitym skutku, w szczególności dla MŚP, zgłasza
jący powinni mieć możliwość dokonania zgłoszenia 
patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym 
w dowolnym języku urzędowym Unii. Jako środek 
uzupełniający, niektórzy zgłaszający uzyskujący patenty 
europejskie o jednolitym skutku, którzy dokonali euro
pejskiego zgłoszenia patentowego w jednym z języków 
urzędowych Unii, niebędącym językiem urzędowym 
Europejskiego Urzędu Patentowego i których miejsce 
zamieszkania lub siedzibę lub główne miejsce prowa
dzenia działalności znajduje się w państwie członkow
skim, powinni otrzymywać dodatkowy zwrot kosztów 
tłumaczenia z języka zgłoszenia patentowego na język 
postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, 
wykraczający poza obecną praktykę Europejskiego 
Urzędu Patentowego. Takimi zwrotami powinien zarzą
dzać Europejski Urząd Patentowy zgodnie z art. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1257/2012. 

(11) W celu zwiększania dostępności informacji patentowej 
oraz upowszechniania wiedzy technicznej, w najwcześ
niejszym możliwym terminie należy udostępnić tłuma
czenia maszynowe zgłoszeń patentowych i opisów na 
wszystkie języki urzędowe Unii. Prace nad opracowaniem 
systemu tłumaczeń maszynowych prowadzi Europejski 
Urząd Patentowy i stanowi on bardzo ważne narzędzie 
mające usprawnić dostęp do informacji patentowej 
i szeroko upowszechnić wiedzę techniczną. Udostęp
nienie w odpowiednim czasie wysokiej jakości tłumaczeń 
maszynowych europejskich zgłoszeń patentowych 
i opisów na wszystkie języki urzędowe Unii byłoby 
korzystne dla wszystkich użytkowników europejskiego 

systemu patentowego. Tłumaczenia maszynowe są 
kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej. Takie 
tłumaczenia maszynowe powinny służyć wyłącznie 
celom informacyjnym, nie powinny natomiast wywo 
ływać żadnych skutków prawnych. 

(12) W okresie przejściowym, przed udostępnieniem systemu 
wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych na wszystkie 
języki urzędowe Unii, do wniosku o rejestrację jednoli
tego skutku, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 1257/2012, powinno być dołączone pełne 
tłumaczenie opisu patentu na język angielski, jeśli języ
kiem postępowania przed Europejskim Urzędem Paten
towym jest francuski lub niemiecki, bądź na dowolny 
język urzędowy państwa członkowskiego będący języ
kiem urzędowym Unii, jeśli językiem postępowania 
przed Europejskim Urzędem Patentowym jest angielski. 
Te ustalenia zapewniłyby w okresie przejściowym dostęp
ność wszystkich patentów europejskich o jednolitym 
skutku w języku angielskim, który jest językiem zwycza
jowo stosowanym w dziedzinie międzynarodowych 
badań i publikacji technicznych. Ponadto takie ustalenia 
zapewniłyby publikację tłumaczeń patentów europejskich 
o jednolitym skutku w innych urzędowych językach 
uczestniczących państw członkowskich. Takie tłuma
czenia nie powinny być wykonywane w sposób zauto
matyzowany, a ich wysoka jakość powinna przyczyniać 
się do doskonalenia przez Europejski Urząd Patentowy 
oprogramowania tłumaczącego. Wspomagałyby one 
również upowszechnianie informacji patentowej. 

(13) Okres przejściowy powinien zakończyć się z chwilą 
udostępnienia wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych 
na wszystkie języki urzędowe Unii, z zastrzeżeniem regu
larnej i obiektywnej oceny jakości dokonywanej przez 
komitet niezależnych ekspertów powołany przez uczest
niczące państwa członkowskie w ramach Europejskiej 
Organizacji Patentowej, w którego skład wchodziliby 
przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego oraz 
użytkownicy europejskiego systemu patentowego. Biorąc 
pod uwagę obecny etap rozwoju technicznego, można 
założyć, że wysokiej jakości tłumaczenia maszynowe 
staną się dostępne za nie więcej niż 12 lat. W związku 
z tym okres przejściowy powinien wygasnąć 12 lat od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, 
o ile nie zostanie podjęta decyzja o zakończeniu go we 
wcześniejszym terminie. 

(14) Ponieważ przepisy materialne mające zastosowanie do 
patentu europejskiego o jednolitym skutku są zawarte 
w rozporządzeniu (UE) nr 1257/2012 oraz uzupełnione 
ustaleniami dotyczącymi tłumaczeń zawartymi w niniej
szym rozporządzeniu, data rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia powinna zbiegać się z datą 
rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 1257/2012. 

(15) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla 
zasad regulujących system językowy instytucji Unii usta
nowiony zgodnie z art. 342 TFUE oraz dla rozporzą
dzenia Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie 
określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej ( 1 ). Niniejsze rozporządzenie jest oparte
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na systemie językowym Europejskiego Urzędu Patento
wego i nie należy go uważać za ustanawiające szczególny 
system językowy dla Unii ani ustanawiające precedens dla 
ograniczonego systemu językowego w jakimkolwiek 
przyszłym instrumencie prawnym Unii. 

(16) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, tj. utworzenie 
jednolitego i uproszczonego systemu tłumaczenia 
patentów europejskich o jednolitym skutku, nie może 
zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki 
niniejszego rozporządzenia, możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania, 
w stosownych przypadkach w drodze wzmocnionej 
współpracy, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne 
do osiągnięcia tego celu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie wprowadza wzmocnioną współpracę 
w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej 
zgodnie z upoważnieniem zawartym w decyzji 2011/167/UE 
w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących 
tłumaczeń. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące 
definicje: 

a) „patent europejski o jednolitym skutku” oznacza patent 
europejski mający jednolity skutek w uczestniczących 
państwach członkowskich na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 1257/2012; 

b) „język postępowania” oznacza język postępowania przed 
Europejskim Urzędem Patentowym zdefiniowany w art. 14 
ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 
5 października 1973 r., zmienionej dnia 17 grudnia 1991 r. 
i dnia 29 listopada 2000 r. (zwanej dalej „konwencją 
o patencie europejskim”). 

Artykuł 3 

Ustalenia dotyczące tłumaczeń patentu europejskiego 
o jednolitym skutku 

1. Bez uszczerbku dla art. 4 i 6 niniejszego rozporządzenia, 
w przypadku opublikowania zgodnie z art. 14 ust. 6 konwencji 
o patencie europejskim opisu patentu europejskiego mającego 
jednolity skutek, nie wymaga się żadnych dalszych tłumaczeń. 

2. Wniosek o rejestrację jednolitego skutku, o którym mowa 
w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1257/2012, składa się w języku 
postępowania. 

Artykuł 4 

Tłumaczenie w przypadku sporu 

1. W przypadku sporu dotyczącego domniemanego naru
szenia patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel 
patentu przedstawia, na żądanie i zgodnie z wyborem domnie
manego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu euro
pejskiego o jednolitym skutku na język urzędowy uczestniczą
cego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce 
domniemane naruszenie, albo państwa członkowskiego, 
w którym ma siedzibę domniemany sprawca naruszenia. 

2. W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego 
o jednolitym skutku, właściciel patentu, na żądanie sądu 
w uczestniczących państwach członkowskich właściwego do 
rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich 
o jednolitym skutku, przedstawia w trakcie postępowania sądo
wego pełne tłumaczenie patentu na język używany w postępo
waniu przed tym sądem. 

3. Koszty tłumaczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, ponosi 
właściciel patentu. 

4. W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodo
wanie, sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie, ocenia 
i bierze pod uwagę, w szczególności w przypadku gdy domnie
manym sprawcą naruszenia jest MŚP, osoba fizyczna lub orga
nizacja typu non-profit, szkoła wyższa lub publiczna organi
zacja badawcza, czy przed otrzymaniem tłumaczenia, o którym 
mowa w ust. 1, domniemany sprawca naruszenia działał nie 
wiedząc lub nie mając uzasadnionych powodów, aby wiedzieć, 
że narusza patent europejski o jednolitym sktuku. 

Artykuł 5 

Zarządzanie systemem zwrotu kosztów 

1. Ze względu na fakt, że na mocy art. 14 ust. 2 konwencji 
o patencie europejskim zgłoszeń patentów europejskich można 
dokonywać w dowolnym języku, zgodnie z art. 9 rozporzą
dzenia (UE) nr 1257/2012, uczestniczące państwa członkowskie 
powierzają, w rozumieniu art. 143 konwencji o patencie euro
pejskim, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie zarzą
dzania systemem zwrotu wszystkich kosztów tłumaczeń, do 
określonego pułapu, dla podmiotów dokonujących zgłoszeń 
patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym w jednym 
z języków urzędowych Unii niebędącym językiem urzędowym 
Europejskiego Urzędu Patentowego. 

2. System zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, jest 
utrzymywany z opłat, o których mowa w art. 11 rozporzą
dzenia (UE) nr 1257/2012 i jest dostępny jedynie dla MŚP, 
osób fizycznych, organizacji typu non-profit, szkół wyższych 
oraz publicznych instytutów badawczych, które mają miejsce 
zamieszkania lub siedzibę lub główne miejsce prowadzenia 
działalności w państwie członkowskim.
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Artykuł 6 

Środki przejściowe 

1. W okresie przejściowym, który rozpoczyna się w dniu 
rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, do wniosku 
o rejestrację jednolitego skutku, o którym mowa w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1257/2012, dołącza się: 

a) jeśli językiem postępowania jest francuski lub niemiecki, 
pełne tłumaczenie opisu patentu europejskiego na język 
angielski; lub 

b) jeśli językiem postępowania jest angielski, pełne tłumaczenie 
opisu patentu europejskiego na dowolny inny język urzę
dowy Unii. 

2. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 
uczestniczące państwa członkowskie powierzają, w rozumieniu 
art. 143 konwencji o patencie europejskim, Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu zadanie publikacji tłumaczeń, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w najwcześniejszym 
możliwym terminie po dacie złożenia wniosku o rejestrację 
jednolitego skutku, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 
(UE) nr 1257/2012. Tekst takich tłumaczeń nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych i służy jedynie celom informacyj
nym. 

3. Sześć lat po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia i następnie co dwa lata, komitet niezależnych 
ekspertów dokonuje obiektywnej oceny dostępności systemu 
wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych zgłoszeń patento
wych i opisów na wszystkie języki urzędowe Unii, opracowa
nego przez Europejski Urząd Patentowy. Komitet ekspertów 

powoływany jest przez uczestniczące państwa członkowskie 
w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej, a w jego skład 
wchodzą przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego 
i organizacji pozarządowych reprezentujących użytkowników 
europejskiego systemu patentowego, zaproszeni przez Radę 
Administracyjną Europejskiej Organizacji Patentowej jako obser
watorzy zgodnie z art. 30 ust. 3 konwencji o patencie europej
skim. 

4. Na podstawie pierwszej z ocen, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu, a następnie co dwa lata na podstawie 
kolejnych ocen, Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie i, 
w stosownym przypadku, wnioski dotyczące zakończenia 
okresu przejściowego. 

5. Jeśli okres przejściowy nie zostanie zakończony na 
wniosek Komisji, wygasa on 12 lat od daty rozpoczęcia stoso
wania niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 7 

Wejście w życie 

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 
2014 r. lub od daty wejścia w życie porozumienia w sprawie 
Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która data 
jest późniejsza. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w uczestniczących 
państwach członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. ALETRARIS 
Przewodniczący

PL L 361/92 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2012


	Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń

