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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКАТА
От: Председателството
До: Съвета
№ предх. док. 15565/10 PI 132
№ предл. Ком.: 11805/10 PI 77 + ADD 1 + ADD 2
Относно: Предложение за регламент (ЕС) на Съвета относно разпоредбите за превод 

за патента на Европейския съюз
— Политическа ориентация

След заседанието на Корепер от 5 ноември председателството би искало да предложи 

допълнителни елементи по три въпроса, които се съдържат в политическата ориентация, 

представена за Съвета по конкурентоспособност на 10 ноември 2010 г. (вж. док.15395/10).

1. Възстановяване на разходи за превод на заявки, подадени на езици на 
държавите-членки, и за допълнителен превод към езици на държавите-членки (т. 
1.2. и т.6 от документ 15395/10)

В предложението на Комисията вече е предвидено, че разходите за превод на работния 

език на заявки, подадени на езици на държавите-членки, следва да бъдат напълно 

възстановени, което надхвърля съществуващата понастоящем компенсация за 

европейските патенти. По искане на някои делегации белгийското председателство 

предложи разходите за преводи да се възстановяват в самото начало на процедурата в 

ЕПВ.
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Оригиналът на заявката на езика на държава-членка може да бъде използван и за 

превода на изискуемия втори език, който поради това ще може да бъде предоставен с 

минимални разходи.

Понастоящем се предвижда държавите-членки да установяват необходимите 

разпоредби чрез специалния комитет към Административния съвет на ЕПВ. Въпреки 

това някои делегации предложиха разпоредба относно посоченото възстановяване на 

разходи да се включи в текста на регламента. Председателството е на мнение, че такава 

разпоредба наистина може да бъде полезна, за да се предостави гаранция на 

държавите-членки и техните МСП по отношение на възстановяването на разходите за 

превод.

Подобна разпоредба в текста на регламента би могла да предвижда Комисията и ЕПВ 

да си сътрудничат при изготвянето на подходящи финансови и технически мерки за 

гарантиране на възстановяването на разходите за превод на заявки, подадени на езици, 

различни от езиците на ЕПВ, в началото на процедурата в ЕПВ и да направят 

необходимите предложения, които да влязат в сила в съответствие с точка 38 от 

заключенията на Съвета от 4 декември 2009г. (вж. док. 17229/09).

2. Разпоредби за допълнителен превод (т. 4 и т. 5 от документ 15395/10)

В първия набор от елементи за компромисно решение, предложен от председателството 

на Съвета от 11 октомври 2010 г., фигурира преводът на английски език на патентите, 

издадени на някой от другите два езика на ЕПВ. Този превод ще бъде включен при 

публикуването на описанието на патента на ЕС. Преводът ще служи само за 

информация (вж. т. 4 от политическата ориентация).

Вторият набор от елементи за компромисно решение, предложен от председателството 

на Съвета от 10 ноември 2010 г., съдържа допълнителен превод на патентите, издадени 

на английски език, на един от другите официални езици на ЕС по избор на заявителя.

Както и първият превод, този превод ще бъде включен при публикуването на 

описанието на патента на ЕС и ще служи само за информация.
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На заседанието на Корепер от 5 ноември 2010 г. различните делегации изразиха 

различни становища по отношение на срока, в който ще трябва да се представят тези 

преводи, и на условията за подновяване или прекратяване на този срок. Въз основа на 

тези обсъждания председателството предлага следните компромисни договорености.

За всички патенти, независимо от езика, на който са издадени, ще трябва да се 

предоставя пълен неавтоматизиран превод на един от другите официални езици на ЕС 

по избор на заявителя в продължение на 12 години след влизането в сила на Регламента 

относно патента на ЕС и на Регламента относно разпоредбите за превод на патента на 

ЕС. Първоначалният срок от 12 години ще се подновява автоматично за още 12 години, 

ако не бъде взето единодушно решение на Съвета за неговото прекратяване.

Най-късно една година преди изтичането на този срок Комисията в сътрудничество с

ЕПВ, като се базира на широко проучване сред ползвателите на патентната система, ще 

състави доклад за развитието на разходите за неавтоматизиран превод на втори език, 

езиците, които се използват за този превод, използването на неавтоматизирания превод 

на втори език и направените с него справки, както и за наличието и качеството на 

машинен превод. Въз основа на този доклад Комисията би могла да предложи на 

Съвета да се опростят разпоредбите за превод и да се премахне изискването за 

предоставяне на неавтоматизиран превод на втори език.

В рамките на първоначален срок от 6 години предвиденият по-горе превод на втори 

език ще трябва да бъде превод на английски на патентите, издадени на някои от двата 

други езици на ЕПВ. Това изискване ще отпадне автоматично, ако Съветът не вземе 

единодушно решение за неговото запазване. След този срок всеки език на ЕС би могъл 

да бъде избран от патентопритежателя за превода на втори език.
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Най-късно една година преди изтичането на първоначалния срок от 6 години 

Комисията в сътрудничество с ЕПВ, като се базира на широко проучване сред 

ползвателите на патентната система, ще състави доклад за наличието и качеството на 

машинния превод на всички официални езици на ЕС, честотата с която те се използват 

и евентуалните различия. Въз основа на този доклад Комисията би могла да предложи 

на Съвета да се запази изискването за използване на английския език за превода на 

втори език.

3. Правна сигурност и закрила на трети страни (т. 7 от документ 15395/10)

Съгласно член 13 от Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху 

интелектуалната собственост нарушител, който съзнателно или при разумни основания 

да съзнава това е предприел действия, с които е нарушил права, носи отговорност за 

нанесени вреди1.

Предполагаемият нарушител, преди да е получил превод на своя език, може да е 

действал добросъвестно и да не е имал основание да предполага, че нарушава патент.

Следователно компетентният съд може да счете, че до момента на получаване от страна 

на предполагаемия нарушител на посочения превод съгласно член 4, параграф 1, той не 

следва да носи отговорност за нанесени вреди.

Председателството вече предложи това евентуално да бъде пояснено в съображение.

Въпреки това някои делегации предпочетоха по-скоро такава разпоредба да се включи в 

правния текст на предложения Регламент относно разпоредбите за превод на патента на 

ЕС.

Председателството е на мнение, че подобна разпоредба може наистина да бъде 

включена в текста на регламента, за да се предвиди еднаква закрила за нарушителите, 

които са действали добросъвестно, в целия Европейски съюз.

  
1 Вж. също член 45, параграф 1 от Споразумението относно свързаните с търговията 

аспекти на правата на интелектуална собственост.
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За тази цел в член 4 би могъл да се добави нов параграф 4. Този параграф може да 

гласи:

„В случай на правен спор, засягащ иск за нанесени вреди, компетентните съдебни 

органи вземат под внимание обстоятелството, че предполагаемият нарушител, преди 

да е получил превода, посочен в параграф 1, може да е действал добросъвестно.“

Освен това в съображение може да се поясни, че компетентният съд прави преценката 

си според обстоятелствата на всеки отделен случай. В съображението може да се 

съдържат и някои обяснения на елементите, които следва да бъдат отчетени от 

компетентния съд, напр. дали предполагаемият нарушител е МСП или международно 

дружество, работният език на дружеството, езикът, на който е издаден патентът, и 

наличният превод, публикуван от ЕПВ заедно с описанието на патента. Подобно 

съображение може да гласи:

„Компетентният съдебен орган следва да прецени според обстоятелствата на 

конкретния случай дали предполагаемият нарушител, преди да е получил превод на 

своя език, е действал добросъвестно и не е имал разумни основания да предполага, че 

нарушава патент. Компетентните съдебни органи следва по-специално да отчитат 

дали предполагаемият нарушител е МСП или международно дружество, езика, на 

който е издаден патентът, и превода, публикуван от ЕПВ заедно с описанието на 

патента.“

===================


