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Interpelacja w sprawie jednolitej ochrony patentowej
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L,(JheSzanowna Pani Marszalek! W zwiazku z otrzymana przy pismie z dnia 3
kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-3390/12, interpelacja pani posel Anny
Grodzkiej w sprawie jednolitej ochrony patentowej uprzejmie przekazuje
wyjasnienia w przedmiotowej sprawie stanowiace odpowiedz na interpelacje,
Pragne poinformowac, ze utworzenie systemujednolitej ochrony patentowej,
w tym ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania spor6w patentowych,
zostalo uznane w UE za potencjalne zrodlo wzrostu gospodarczego w czasach
kryzysu ekonomicznego. Dossier patentowe stanowi jedno z priorytetowych
dzialan Unii Europejskiej w obszarze rynku wewnetrznego. Nalezy zauwazyc,
ze dyskusja wok6l koniecznosci utworzenia jednolitego systemu patentowego w
Unii Europej skiej toczy sie od ponad 35 lat, przede wszystkim z uwagi na
trudnosci w osiagnieciu porozumienia co do jezykow i zasad postepowania,
Celem ustanowienia systemu patentu jednolitego nie jest zastapienie
krajowych system6w patentowych, lecz koegzystencja z nimi, tak aby
zglaszajacy mial swobodny wybor pomiedzy dostepnymi rodzajami ochrony

patentowej, dostosowanymi do jego potrzeb. Oznacza to, ze podmiot ubiegajacy
sie

0

udzielenie patentu bedzie mial swobode wystapienia

0

patent krajowy,

patent europejski obowiazujacy w jednym lub wiekszej liczbie panstw
umawiajacych sie w ramach Konwencji
tez

0

0

udzielaniu patent6w europejskich lub

projektowany patent jednolity.

Rzad RP wyrazil swoje poparcie dla prac nad stworzeniem jednolitego

systemu ochrony patentowej w stanowiskach rzadu RP przyjetych przez KSE, w
odniesieniu do decyzji Rady upowazniajacej do podjecia wzmocnionej
wspolpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej - w

dniu 25 lutego 2011 r., a w odniesieniu do dwoch projekt6w rozporzadzen ws.
patentujednolitego - w dniu 25 maja 2011 r.
W przyjetych stanowiskach podkreslono, ze obecnie wystepujacy system
ochrony patentowej jest kosztowny, nieefektywny i stanowi bariere dla rozwoju
innowacyjnosci, w szczegolnosci malych i srednich przedsiebiorcow, ale

rowniez dla rynku wewnetrznego Unii Europejskiej. Pozostawanie Polski poza

systemem wzmocnionej wspolpracy w kwestii jednolitej ochrony patentowej w
efekcie

pozbawiloby

calkowicie

Polske

realnego

wplywu

na

ksztalt

projektowanych rozwiazan,
Zwrocic nalezy uwage, ze zar6wno Wlochy, jak i Hiszpania nigdy me

kwestionowaly samej potrzeby stworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowej. W toku prac negocjacyjnych Wlochy i Hiszpania wielokrotnie
udzielaly wsparcia dla koncepcji utworzenia patentu jednolitego i sadu
jednolitego, a zarzuty podniesione w skardze do Trybunalu Sprawiedliwosci UE
dotyczyly watpliwosci proceduralnych zwiazanych z samym uruchomieniem
mechanizmu wzmocnionej wspolpracy. Nalezy rowniez zauwazyc, ze Wlochy
na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjnosci w dniu 5 grudnia 2011 r. przystapily
do prac nad trzecim elementem pakietu patentowego, tj. projektem umowy

0

Jednolitym Sadzie Patentowym. Ponadto kraj ten postanowil ubiegac sre

0

siedzibe oddzialu centralnego Sadu Pierwszej Instancji Jednolitego Sadu
Patentowego oraz zadeklarowal gotowosc przystapienia do dw6ch projekt6w
rozporzadzen

ws.

patentu

jednolitego

w

sytuacji,

gdyby

Trybunal

Sprawiedliwosci UE stwierdzil, iz nie ma przeszk6d prawnych do ich przyjecia
w procedurze wzmocnionej wspolpracy,
Odnoszac sie do kwestii poruszonych w pismie Polskiej Izby Rzecznikow

Patentowych z dnia 16 lutego 2012 r. w zwiazku z projektowana jednolita
ochrona patentowa, pragne poinformowac, zc trwa ciagly proces konsultacji
pomiedzy roznymi srodowiskami w szczegolnosci przedsiebiorcow, rzecznik6w
patentowych, wynalazcow, przedstawicieli nauki. Polska Izba Rzecznikow
Patentowych zgodnie z ustawa 0 rzecznikach patentowych reprezentuje interesy
swoich czlonkow, do kt6rych naleza rzecznicy patentowi oraz aplikanci. Nalezy
mice na uwadze, ze wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej, zdaniem
Komisji Europejskiej, przyczyni sie do obnizenia 0 ok. 80% kosztow uzyskania
ochrony patentowej. Obnizenie kosztow bedzie mozliwe w szczegolnosci z

uwagi na brak oplat za uslugi zwiazane z tlumaczeniem patentu na jezyki
urzedowe 25 panstw czlonkowskich, a co za tym idzie, brak koniecznosci
walidacji

(tj.

przeprowadzenia

procedury

zwiazanej

z dostarczeniem

tlumaczenia patentu europejskiego na jezyk urzedowy paiistwa czlonkowskiego
w celu nadania skutecznosci na jego terytorium), brak koniecznosci korzystania
z przymusu rzecznikowskiego w postepowaniu przed urzedami panstw
czlonkowskich w zakresie walidacji patentu czy tez brak oplat za uslugi
rzecznikow patentowych poza granicami Polski w zwiazku z walidacja patentu.
Dzieki wprowadzeniu jednolitego systemu ochrony patentowej zostana rowniez
obnizone koszty dochodzenia praw patentowych, ktore obecnie wymagaja
prowadzenia wielu postepowan przed sadami w roznych krajach UE.
Wedlug Komisji Europejskiej, koszt uzyskania patentu europejskiego z
walidacja dla 13 panstw wynosi ok. 20 000 euro, z czego ok. 14 000 euro to
koszty tlumaczeri (dla porownania - koszt uzyskania patentu w USA wynosi ok.
1850 USD). Wedlug danych Komisji Europejskiej" dotyczacych koszt6w
zwiazanych z uzyskaniem patentu jednolitego obejmujacego wszystkie 27
panstw czlonkowskich oplaty moglyby wynosic 6 200 euro, z czego jedynie
10% obejmowaloby koszty tlumaczenia.
Ponadto przyjecie nowych regulacji w zakresie jednolitej ochrony
patentowej nie oznacza, ze wylacznie paiistwa wysoko rozwiniete beda
beneficjentami, a dla polskich przedsiebiorcow beda one oznaczac wzrost
ryzyka prawnego, kosztow prowadzenia dzialalnosci oraz zmniejszenie
zdolnosci konkurowania z podmiotami zagranicznymi.
Wskazniki ekonomiczne w raportach Komisji Europejskiej pokazuja, ze
niesprawny system patentowy dotyka wiele MSP z mniejszych panstw
czlonkowskich lub z tych, ktore maja mniej rozwiniete rynki. Wysokie koszty i
fragmentaryzacja systemu sa jednym z powodow tego, ze obecna aktywnosc
patentowa jest niska w porownaniu do potencjalu i wielkosci kraju.
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Pana Radoslawa Sikorskiego,

Ministra Spraw

Zagranicznych, przy pismie z dnia 15 marca Br. interpelacje pani pose! Anny Grodzkiej

(male: SPS-023-2313/12) w sprawie zgloszenia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego

Rzqdu informuie co nastepuje.
Partnerstwo na rzecz otwartego rzqdu zostalo fonnalnie powolane we wrzesniu 2011
roku

na marginesie

Zgromadzenia Og6lnego

Organizacji Narod6w Zjednoczonych

z inicjatywy rzadu USA oraz Brazylii przez osiem panstw zalozycielskich (Brazylia,
Indonezja, Meksyk, Norwegia, Filipiny, Republika Poludniowej Afryki, Wielka Brytania
oraz Stany Zjednoczone). Do marca br, chec przystapienia do ww. przedsiewziecia zglosilo
kolejnych 46 kraj6w, w tym 12 panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.
Rzad RP podjal formalne starania zwiazane z przystapieniem Rzeczpospolitej Polskiej
do przedmiotowego Partnerstwa, Wzgledy proceduralne wymagaja wyrazenia zgody
na przystapienie do inicjatywy przez Rade Ministr6w. Kolejnym etapem, bedzie opracowanie,
we wsp6lpracy z parterami spolecznymi, planu dzialania, kt6ry stanowic bedzie zobowiazanie
Rzadu RP do realizacji konkretnych dzialan maiacych na celu promowanie przejrzystosci

i otwartosci w zarzadzaniu publicznym.
Jednoczesnie informuje, ze w dniu 15 marca br. skierowany zostal do Rady
Informatyzacji, bedacej cialem doradczym Ministra Administracji i Cyfryzacji, wniosek
o opracowanie zalozen planu dzialania. Po ich przygotowaniu dokument zostanie poddany
konsultacjom spolecznym.

