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Előzmények
 Közösségi szabadalom

 Az 1975-ben aláírt (és 1989-ben felülvizsgált) Luxemburgi
E
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 Az Európai Bizottság 2000-ben benyújtott javaslata 2004ben zátonyra futott (de: 2003-ban közös politikai
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 Európai szabadalmi bíráskodás

 A CPC 1989
1989-es
es változata a bíráskodásról szóló
Jegyzőkönyvvel egészült ki: nemzeti bíróságok jártak volna
el közösségi szabadalmi bírói fórumként első fokon;
központosított
p
másodfok
 ComPat 2000 rendszere: Európai Bíróság különtanácsai
(229a + 225a); másodfok: CFI + átmeneti időszakban
kijelölt
j
nemzeti bíróságok
g
 European Patent Litigation Agreement (EPLA)

 Bizottsági konzultáció (2006)
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Dokumentumok a közösségi
g
döntéshozatali fórumok napirendjén
 Közösségi szabadalom

 átdolgozott rendelettervezet (2009. április)
 költség-haszon
é
elemzés
é
 fenntartási díjak mértéke és felosztása

 „worksharing
worksharing” munkaanyag

 Európai szabadalmi bíráskodás

 Megállapodás-tervezet
g
p
((legutóbbi:
g
2009. március))
 Statútum-tervezet
 témalista az eljárási szabályzathoz

 költség-haszon elemzés
 bizottsági ajánlás (a tárgyalási mandátum érdekében)
 munkaanyag
y g az Európai
p Bíróság
g véleményének
y
kikéréséhez [300 (6) EKSZ]

A közösségi szabadalom (felújított) terve
 Egységes
gy g jellegű
j
g oltalom az EK egész
g
területére
nézve
 minden tagállamban azonos jogi hatály
 megadás, átruházás, megsemmisítés csak az EK
egészére vonatkozóan (a licencia már alakulhat
máshogy is)
 együttélés a nemzeti és a „hagyományos” európai
szabadalmak rendszerével

 Speciális európai szabadalom
 az ESZH adja
j meg
g
 EK mint „megjelölt” szerződő fél
 a pre-grant szakaszt az ESZE szabályozza

 Jogérvényesítés: Litigation Agreement

A közösségi szabadalommal
kapcsolatos súlyponti kérdések I.
 Nyelvi rezsim
 bejelentés: az EU valamelyik hivatalos nyelvén (a „rendszer
rendszer”
költségén ESZE-nyelvre fordítva)
 közzétételt követően: gépi fordítások („on demand” letölthető,
joghatással nem bír)
 jogvita esetén a szabadalmas bocsátja rendelkezésre
 összevetés Londonnal és a 2004-es verzióval

 Az ESZE és a közösségi rendelet viszonya
 az EK-nak csatlakoznia kell az ESZÉ-hez (ehhez pedig az ESZE
felülvizsgálata szükséges)
 az ESZÉ-nek elsőbbséget kell(ene) élveznie
 A szabályoknak a megadástól és a bíráskodástól független
kérdésekre
é é
kell(ene) korlátozódniuk
á ó

A közösségi szabadalommal
kapcsolatos súlyponti kérdések II.
 A fenntartási díjak szintje és felosztása

 A megadást követően az európai szabadalmak fenntartási
díjainak 50%-a az ESZH-t illeti meg, 50% pedig a nemzeti
hivataloknál marad
 A közösségi szabadalomnál a fenntartási díjak 50%-át 27
tagállam nemzeti hivatalai között kell felosztani
 A fenntartási díjak szintjének megállapításakor figyelembe
kell(ene) venni

 a díjmértékeknek a fenntartási hajlandóságra gyakorolt hatását
 a díjmértékeknek a bejelentési kedvre (és a bejelentések eredetére) gyakorolt
hatását illetve ennek következményeit
hatását,
 az ESZH munkaterhére és a minőségre gyakorolt hatásokat
 az európai szabadalmi rendszer egyensúlyára és az innovációra gyakorolt
hatásokat (pl. a közösségi szabadalomra való „áttérés” várható arányát)
 a díj
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f éb ffenntartott monopólium
ól
földrajzi
f ld
kiterjedését
k
dé é
 a nemzeti szabadalmi infrastruktúrára gyakorolt hatásokat

 Worksharing

 az ESZH és
é a nemzeti
ti hivatalok
hi t l k munkamegosztása
k
tá háló
hálózatos
t modellben
d llb
 CPA 2003 és az EPN képezi az együttműködés alapjait

Az Európai és Közösségi Szabadalmi
Bíróságról szóló Megállapodás tervezete
 „Vegyes megállapodás” (EK és tagállamai, valamint
harmadik ESZE-államok között) szabadalommal
kapcsolatos jogviták kezelésére
 Központosított (de első fokon korlátozottan decentralizált)
fórumrendszer
 Az EKSZB joghatósága a közösségi (és a többi európai)
szabadalmakkal (és bejelentésekkel) kapcsolatos
jogvitákra terjedne ki (+SPC)
 Mind bitorlási jellegű,
jellegű mind érvényességet érintő ügyekre
lenne hatásköre (bitorlás és kapcsolódó igények,
megsemmisítés és ilyen tartalmú viszontkereset, nemleges
megállapítás kényszerengedélyek közösségi
megállapítás,
szabadalmakra, előhasználati kérdések, előzetes licencia
ellentételezése)
 A bírósági döntések hatálya az egész EK (és a további
szerződő államok) területére kiterjedne

Az európai
p szabadalmi bíráskodás
reformjának súlyponti kérdései I.
 Közösségi
é jogi alap: COM az EKSZ 308. cikkét
é jelölte meg
 Alkalmazandó jog (Megállapodás; közösségi jog; ESZE;
nemzeti jjogok;
g ; nemzetközi szabadalmi jog;
j g; közösségi,
g,
nemzetközi és nemzeti kollíziós jog)
 Korlátozottan decentralizált elsőfok (CFI)

 local divisions (tagállamonként 0
0-3,
3, másodikhoz: évi 100 ügy)
 regional divisions (legalább két tagállam megállapodása)
 central division (egyes ügyekre kizárólagos joghatóság)

 Központosított másodfok (Court of Appeal)
 Tanácsok összetétele (a szinttől és a divíziótól függ)





Eljáró bírák száma (1 – 3 – 4 – 5)
Többnemzetiségű tanácsok
Jogi és műszaki végzettségű bírák
Állandó bírák – delegált
g bírák a „pool”-ból
„p
((50 ügy
gy alatt ezek
is lehetnek „állandóak”)

Az európai szabadalmi bíráskodás
reformjának
f
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 „Split” vagy „bifurcation” (megsemmisítésre irányuló
viszontkeresetek kezelése
kezelése, ha a bitorlási pert nem a central
division előtt indították)
 műszaki pool-bíróval kiegészülve tovább tárgyalják;
 a bitorlási pert felfüggesztve a central division-hoz teszik át a
megsemmisítési „pert”; vagy
 a felek beleegyezésével az egész ügyet átteszik

 Képviselet

 tagállami ügyvédek
 európai szabadalmi ügyvivők („megfelelő képzettséggel”)
 egyéb szabadalmi ügyvivők „may assist
assist”

 Az eljárások nyelve

 tagállami nyelvek (central division: a szabadalom nyelve)
 szerződő államok által megjelölhető ESZH-nyelv
ESZH nyelv
 a felek a bíróság jóváhagyásával megegyezhetnek a szabadalom
nyelvének használatában
 a felek beleegyezésével (?) a bíróság is dönthet így
 másodfok: az elsőfokú eljárás nyelvével megegyező nyelv (kivéve, ha a
felek a szabadalom nyelve mellett döntenek vagy a bíróság a felek
beleegyezésével másik nyelvet határoz meg)

Az európai szabadalmi bíráskodás
reformjának
f
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 A közösségi jog értelmezése az Európai Bíróság
monopóliuma

 az előzetes döntéshozatali eljárás szabályainak analóg
alkalmazásával kérdések tehetők fel az EuB-nek
EuB nek
 elsőfok: lehetőség; másodfok: kötelesség
 Az EuB döntése kötőerővel bír

 Hatálybalépés,
Hatálybalépés átmeneti időszak és opt
opt-out
out

 hatálybalépés: ratifikációktól függ
 7 éves átmeneti időszak alatt az európai szabadalmakkal
kapcsolatos jogviták nemzeti bíróságok előtt is indíthatóak
 a hatálybalépést megelőzően megadott európai szabadalmak
(és a korábbi bejelentési nappal rendelkezők is) jogosultjai
„kijelentkezhetnek
kijelentkezhetnek” a rendszerből

 Intézményi kérdések
 Mixed Committee
 Advisory
Ad i
Committee
C
itt
 Budget Committee

A két dosszié kapcsolata
 A nemzeti, az európai és a közösségi szabadalmak rétegeinek
együttélése (és kölcsönhatásaik)
 Az európai szabadalmakkal kapcsolatos jogérvényesítés
hatékonyságára vonatkozó panaszok (multiple litigation, forum
shopping, töredezettség, jogbizonytalanság, költségek)
 A közösségi szabadalom szükségképpen feltételez egy határokon
átnyúló bíráskodási rendszert
 Integrált európai szabadalmi bíráskodási rendszer szükségessége
 párhuzamosságok elkerülése
 a közösségi
é szabadalom is európai
ó
szabadalom
 feladat: a közösségi szabadalmi bíráskodást ötvözni az EU
határain túlnyúló
y
rendszer jjogérvényesítési
g
y
igényeivel
g y
 Közösségi döntéshozatali keretben csak akkor lehet gondolkozni, ha
a közösségi szabadalom is létrejön
 Bíráskodás nélkül nincs közösségi szabadalom
 Melyik a prioritás?

Cliffhanger
 Lesz-e
Lesz e politikai megállapodás mindkét
kérdésben?
 Mely pontok jelentenek szakítópróbát?
 Mi lesz, ha az egyikben nem születik
megállapodás?
 Melyik rendszer működik a másik nélkül?
 Tényleg megéri?





az egyes iparágaknak
a KKV-knek
KKV knek
a nemzeti infrastruktúráknak
Európa versenyképességének

folytatjuk…

