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за патента на Европейския съюз
— Политическа ориентация

I. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ

1. На 1 август 2000 г. Комисията представи предложение за регламент на Съвета относно 

патент на Общността1. Предложението на Комисията има за цел да се създаде патент на 

Общността, който да бъде привлекателен за ползвателите на патентната система в 

Европа, най-вече като предлага опростени и разходно ефективни разпоредби за превод.

Комисията предложи след издаване на патента на Общността от Европейското 

патентно ведомство (ЕПВ) на един от официалните езици на ЕПВ (английски, френски 

или немски) и публикуването му на този език заедно с превод на претенциите на 

останалите два официални езика на ЕПВ, да не бъдат необходими други преводи.

  
1 Предложение за регламент на Съвета относно патент на Общността, COM(2000) 412 

окончателен, 1 август 2000 г.
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Предложението бе подробно обсъдено на заседанията на Съвета, но по него не бе 

постигнато необходимото единодушие. На 26 ноември 2001 г. Съветът излезе със 

заключение, че поради „различни аспекти на проекта за патент на Общността, особено 

разпоредбите за превод и ролята на националните патентни ведомства спрямо 

Европейското патентно ведомство (ЕПВ), въпреки всички положени усилия, Съветът не 

бе в състояние да постигне съгласие на това свое заседание“2. На 20 декември 2001 г. 

белгийското председателство предложи компромис по разпоредбите за превод, но това 

предложение също не успя да получи единодушното одобрение на държавите-членки.

На 3 март 2003 г. Съветът прие общ политически подход по патента на Общността.

Съгласно този подход патентопритежателите трябва да предоставят преводи на своите 

претенции на всички официални езици на ЕС3. Впоследствие този компромисен 

вариант бе отхвърлен от ползвателите на патентната система като твърде скъп и 

рискован. На следващите си заседания от 28 ноември 2003 г. и 12 март 2004 г. Съветът 

стигна до заключението, че поради проблема с режима на превод не е възможно да се 

постигне политическо съгласие по предложението за регламент относно патент на 

Общността, въпреки предишния общ политически подход от март 2003 г.

Обсъжданията по предложението бяха възобновени в Съвета след приемането от 

Комисията на съобщението „Усъвършенстване на патентната система в Европа“ през 

април 2007 г.4. В съобщението бе потвърден ангажиментът за създаване на единен 

патент на Общността. В него също така бе предложено съвместно с държавите-членки 

да се потърси нов подход за разпоредбите за превод, с оглед да се намалят разходите за 

превод, като същевременно се улесни разпространението на патентна информация на 

всички официални езици на ЕС. Комисията посочи, че особено текущите проекти за 

машинен превод биха могли да бъдат възможно разрешение.

  
2 14400/01.
3 6874/03, точка 2.3.
4 COM (2007) 165 окончателен.
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Други възможни разпоредби за превод бяха най-напред разгледани с държавите-членки 

по време на словенското председателство през 2008 г.5 На 23 май 2008 г. 

председателството представи преработено предложение за регламент относно патент на 

Общността6, основано на първоначалната опростена разпоредба за превод, предложена 

от Комисията през 2000 г., с някои нови елементи. По-конкретно бе предвидено всеки 

заявител да може да подава заявка за патент на Общността на всеки официален език на 

ЕС. Разходите по превода на тази заявка на някой от трите работни езика на ЕПВ ще 

бъдат възстановявани от системата на заявителите от държави-членки, чийто език е

различен от езиците на ЕПВ. Система от машинни преводи ще осигурява превод на 

патенти на ЕС и на заявки на всички официални езици на ЕС за целите на 

предоставянето на патентна информация и без правна стойност. Пълен превод на 

патент на ЕС ще се изисква само в случай на правен спор. Тези предложения бяха 

подробно обсъдени в работна група „Интелектуална собственост“ (Патенти) на Съвета 

последователно по време на председателствата през 2008 и 2009 г.

През декември 2009 г. Съветът прие заключения относно „Усъвършенстване на 

патентната система в Европа“7 и общ подход по предложението за регламент относно 

патента на ЕС8. Въпреки това разпоредбите за превод на патента на ЕС бяха изключени 

от обхвата на предложението за регламент относно патента на ЕС поради промяна на 

правното основание за създаването на патент на ЕС съгласно Договора от Лисабон, в 

чийто член 118, втора алинея се предвижда отделно правно основание за езиковия 

режим, приложим за европейските права на интелектуална собственост.

2. На 2 юли 2010 г. Комисията представи на Съвета предложението си за регламент на 

Съвета относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз9, основано на 

член 118, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.  Това 

предложение цели да се осигури разходно ефективен, опростен и сигурен от правна 

гледна точка режим на превод за патента на ЕС.

  
5 6985/08 и 8928/08.
6 9465/08.
7 17229/09.
8 16113/09 ADD 1.
9 11805/10 + ADD 1 + ADD 2.
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Проектът за регламент се основава на действащия езиков режим на ЕПВ. Комисията 

предлага патентите на ЕС да се издават като всички европейски патенти на един от 

официалните езици на ЕПВ. Заявителят ще има възможност да избира между патент на 

ЕС и набор от европейски патенти. По отношение на патентите на ЕС заявителят ще 

трябва да предостави единствено превод на претенциите на другите два официални 

езика на ЕПВ, както е предвидено в член 14, параграф 6 от Европейската патентна 

конвенция. Няма да е необходимо заявителят да предоставя никакви допълнителни 

преводи, нито ще е необходимо валидиране в държавите-членки, за да бъде защитен

патентът на ЕС в целия ЕС. За автентичен ще се счита текстът на патента, издаден на 

един от официалните езици на ЕПВ.

3. На заседанията си от 14 юли, 28 юли, 8 и 9 септември 2010 г. работна група 

„Интелектуална собственост“ (Патенти) разгледа предложението, придружаващата го 

оценка на въздействието и алтернативните предложения на делегациите.

При обсъжданията на предложението на Комисията в Съвета беше изтъкнато 

значението на съпътстващите мерки, за да бъде патентната система по-достъпна за 

всички свои ползватели и за да се създадат равнопоставени условия за ползвателите от 

различни държави.

Редица делегации подчертаха, че подкрепата им за предложението на Комисията зависи 

от своевременното осигуряване и високото качество на машинните преводи на всички 

езици на ЕС. Делегациите считат, че висококачествените машинни преводи на 

патентите на ЕС и на патентните заявки на всички официални езици на ЕС следва да са 

налице при издаването на първите патенти на ЕС. Наличието на машинни преводи 

следва да осигури на ползвателите на патентната система от цяла Европа по-добър и по-

ранен достъп до техническа информация относно патентите на родния им език.
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Предвид тези съображения редица делегации подкрепиха идеята да се предвиди 

преходен режим, при който ще се изисква пълен превод на патента на езика, обичайно 

използван в областта на международните технологични изследвания и публикации, в 

случаите, когато патентът на ЕС се издава на различен от него официален език на ЕПВ.

Преводът ще служи само за информация без да има правна стойност и ще се публикува 

заедно с описанието на патента на ЕС. Това ще гарантира достъпът на ползвателите до 

патента на ЕС до осигуряването на висококачествени машинни преводи от всеки един 

от трите езика на ЕПВ на останалите официални езици на ЕС  

За да се улесни достъпът до патенти на ЕС на заявители от държави-членки на ЕС, сред 

чиито официални езици има език, различен от работните езици на ЕПВ, предложението 

на Комисията предвижда възможността заявителите да подават заявки на собствения си 

език. Разходите за превод на работния език на ЕПВ ще дават право на допълнителна 

компенсация, надхвърляща съществуващата понастоящем за европейските патенти.

Делегациите изтъкнаха също, че разходите за тези преводи следва да се възстановяват 

на ранен етап, а не едва в края на процедурата.

Някои делегации бяха отворени към идеята за ограничен режим на превод, който да се 

основава на факта, че английският език е най-често използван в ЕПВ и е обичайният 

език в областта на международните технологични изследвания и публикации. В 

алтернативното предложение10 на една делегация се предлага всички патенти на ЕС да 

се обработват и да се издават на английски език по различен начин от европейските 

патенти. При издаване ще се изисква допълнителен превод на патента на ЕС на един от 

останалите 22 официални езика на ЕС. Изискваният допълнителен превод ще има 

ограничена правна стойност. Отделен начин за получаване на патент на ЕС ще бъде 

„преобразуването“ на европейски патент в патент на ЕС. В такъв случай патентите, 

които не са издадени на английски език, ще трябва да бъдат придружени от превод на 

английски с ограничена правна стойност и ограничен географски обхват. Това 

предложение получи незначителна подкрепа.

  
10 13031/10.
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Значително мнозинство от делегациите счита това предложение за неподходящо по ред 

причини (наред с другото то е твърде скъпо, сложно и създава правна несигурност 

поради правната стойност на преводите).

След обсъжданията в работната група значително мнозинство от делегациите изрази 

ясна подкрепа за предложението на Комисията.

4. На 29 септември 2010 г. на неофициалното заседание на Съвета по 

конкурентоспособност бяха обменени мнения по предложението за разпоредби за 

превод за патента на ЕС. Значително мнозинство от делегациите отново заяви 

подкрепата си за предложението на Комисията. Почти всички делегации подчертаха 

необходимостта да се намери в кратък срок решение относно разпоредбите за превод за 

патента на ЕС, като е за предпочитане това да стане по време на белгийското 

председателство. За да остане системата привлекателна за стопанските субекти, 

решението трябва да е съобразено с някои основни условия, заявени от значително 

мнозинство от делегациите:

- Значителните допълнителни разходи, произтичащи от допълнителни преводи, са 

неприемливи;

- Правната несигурност, произтичаща от придаването на правна стойност на 

преводите, е неприемлива;

Председателството представи на делегациите първия набор от елементи на 

компромисно решение, които отговарят на тези основни условия. Компромисният текст 

е съставен от някои елементи от предложението на Комисията и някои елементи от 

алтернативното предложение. Освен това елементите бяха представени с цел да се 

разсеят опасенията на делегациите във връзка с машинните преводи и компенсирането 

на разходите за превод на заявители, които подават патентните си заявки на език, 

различен от официалните езици на ЕПВ.
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5. На 11 октомври 2010 г. Съветът проведе ориентационен дебат по елементите на 

компромисния текст на председателството11 за политическа ориентация по основните 

принципи и характеристики на разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз.

Предложението отразява елементите, обсъдени в работната група на Съвета по време 

на работната вечеря в рамките на неофициалното заседание на Съвета по 

конкурентоспособност от 29 септември 2010 г. и на заседанието на Комитета на 

постоянните представители от 6 октомври 2010 г.

Значително мнозинство от делегациите подкрепи елементите на компромисното 

предложение на председателството, които бяха определени като подходяща основа за 

бъдещите обсъждания. Някои делегации изтъкнаха, че е важно придружаващите мерки 

да бъдат налице в момента, в който започне да функционира патентната система на ЕС, 

а именно: висококачествена система за машинни преводи на патентната документация 

от всеки един от трите езика на ЕПВ на всички езици на ЕС и възстановяване на 

разходите, свързани с превода на заявки за патент, подадени на официални езици на 

ЕС, различни от официалните езици на ЕПВ.

Значително мнозинство от делегациите изтъкна, че евентуалният окончателен 

компромис трябва да отговаря на някои основни условия: допълнителните преводи не 

следва да водят до значителни разходи, а разпоредбите за преводите, приложими за 

патентите на ЕС, трябва да гарантират правната сигурност и да запазват единния 

характер на патента на ЕС.

Няколко държави-членки отбелязаха, че са готови да обмислят възможността за 

създаване на патент на ЕС в рамките на засилено сътрудничество, в случай че Съветът 

не успее да постигне съгласие преди края на 2010 г.

Председателството обяви, че ще засили и ускори работата по това досие, с оглед да се 

постигне успешен резултат преди края на тази година.

  
11 14377/10.



15395/10 hv/js 8
DG C I BG

6. Председателството запазва ангажимента си да намери компромисно решение, 

приемливо за всичките 27 държави-членки. В усилията си да намери такова 

компромисно решение председателството обмисли допълнителни възможности в 

отговор на опасенията на делегациите, които все още не могат да приемат елементите 

на компромиса, предложен от председателството.

След заседанието от 11 октомври делегациите установиха контакт с председателството 

за намиране на евентуален компромис, който да бъде приемлив за всички държави-

членки. За постигането на такъв компромис председателството предлага втори набор от 

елементи за компромиса, които да бъдат обсъдени от Съвета на 10 ноември. Тези 

елементи засягат най-вече разпоредба за допълнителен превод (съгласно обяснението 

по-долу), възстановяването на разходите за допълнителен превод, правната сигурност и 

закрилата на добросъвестни трети страни (закрила на дружества, особено на малки и 

средни предприятия, които са действали добросъвестно при отсъствието на превод на 

националния им език), разпоредбите за превод за временна закрила и отсъствието на 

прецедент за правни инструменти на ЕС, свързани с езикови въпроси и въпроси на 

превода.

Тази допълнителна преходна разпоредба ще се отнася до патенти на ЕС, издадени на 

английски език. За тези патенти ще трябва да бъде предоставен превод на още един 

официален език на ЕС, по избор на патентопритежателя. Този превод ще бъде включен 

от ЕПВ в публикуваното описание на патента на ЕС, за да може преводът да бъде 

достатъчно добре оповестен. Преводът ще служи само за информация.

Този допълнителен превод на още един официален език на ЕС на патентите на ЕС, 

издавани на английски език, ще се изисква по време на преходния период до 

осигуряването на висококачествени машинни преводи от всеки един от трите езика на 

ЕПВ на всички останали езици на ЕС. По време на този период преводите на 

различните национални езици ще бъдат от изключителна полза и за подобряване на 

качеството на машинните преводи, тъй като могат да бъдат използвани за 

усъвършенстване на устройствата за машинен превод.
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съветът се приканва да постигне съгласие по елементите за политическа 

ориентация във връзка с проекта за регламент на Съвета относно разпоредбите за 

превод за патента на Европейския съюз, съдържащи се в приложението към 

настоящата бележка.

==================
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ПРЕВОД ЗА
ПАТЕНТА НА ЕС

Съветът счита, че както е посочено в стратегията „Европа 2020“12, създаването на ефективна 

патентна система, която се основава на патент на Европейския съюз и на единна система за 

решаване на съдебни спорове за европейските патенти и патентите на ЕС, представлява 

съществена мярка за насърчаване на иновациите, за завършване на вътрешния пазар и за 

повишаване на европейската конкурентоспособност. След съобщението на Комисията 

„Усъвършенстване на патентната система в Европа“ от 3 април 2007 г.13 и въз основа на 

интензивната работа в работната група на Съвета в продължение на повече от две години, на 

4 декември 2009 г. Съветът прие заключения14 относно единната юрисдикция за патентни 

спорове и общ подход към регламента за патент на ЕС. Този пробив даде реален тласък за 

постигането на напредък по настоящото досие и потвърди необходимостта спешно да се 

създаде патент на ЕС, като следващата стъпка е да се постигне съгласие по предложението за 

регламент относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз.

Патентът на ЕС представлява единен патент, който осигурява еднаква степен на закрила в 

27-те държави-членки и е важен инструмент за стопанските субекти в Европа, чийто 

капацитет за иновации зависи от наличието на надеждна и достъпна система за патентна 

закрила в целия вътрешен пазар.

Действащата система от европейски патенти е изключително скъпоструваща и сложна до 

голяма степен поради изискванията за превод и разходите, свързани с транзакциите.

Създаването на патент на ЕС ще доведе до съществено подобряване на условията за 

научноизследователска и развойна дейност на частния сектор в ЕС поради значителното 

ограничаване на разходите, което ще се използва за допълнителни инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност. Патентът на ЕС ще бъде значим елемент от 

бъдещия „Съюз за иновации“.

  
12 7110/10.
13 8302/07.
14 16114/09 + ADD 1.
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Патентът на ЕС, който осигурява закрила в целия ЕС, е необходим за завършването на 

вътрешния пазар за иновативни продукти. Сложността и високите разходи на процеса по 

валидиране на европейските патенти водят до разпокъсана система за патентна закрила в ЕС с 

отрицателно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

Малките и средните предприятия (МСП) определиха високите разходи за патентоване и 

сложността на действащата разпокъсана система като основна пречка пред патентната закрила 

в ЕС за иновативните МСП. Във връзка със „Small Business Act“15 МСП отправиха искане за 

неотложно създаване на патент на ЕС.

Ето защо със създаването на патент на ЕС трябва да се постигне съществено опростяване и 

значително намаляване на разходите. Разпоредбите за превод за този единен патент трябва да 

отговарят на критериите за разходна ефективност (намаляване на разходите, за да се улесни 

достъпът до патентна закрила), опростяване (по-малка административна тежест и премахване 

на ненужната сложност за ползвателите) и правна сигурност (избягване на несигурността, 

породена от правната стойност на преводите). Въпреки това разпоредбите за превод следва да 

отчитат и интересите на дружествата от държавите-членки, чийто език е различен от 

работните езици на ЕПВ, и следва да се стремят към по-голяма равнопоставеност.

Съветът подчертава, че предлаганият езиков режим не засяга правилата относно езиковия 

режим на институциите на Съюза, установени съгласно член 342 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, и Регламент 1/1958 на Съвета за определяне на 

езиковия режим на Европейската икономическа общност, Ето защо този режим не се 

разглежда като процесуален прецедент за Европейския съюз, в който действа система от 

23 работни езика.

Съветът обсъди предложението на Комисията за регламент на Съвета относно разпоредбите за 

превод за патента на Европейския съюз16 и постигна съгласие да въведе значителни изменения 

в предложението, които да дадат възможност за постигане на посочените цели чрез 

добавянето на редица важни нови елементи.

  
15 11262/08 + ADD 1 + ADD 2.
16 11805/10 + ADD 1 + ADD 2.
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I. Първи набор от елементи за компромиса, предложен на Съвета на 11 октомври

1. 1. Подобряване на достъпа до Европейската патентна система

1.1. Машинни преводи

За да се подобри достъпът до техническа информация относно патентите на местни 

езици за всички ползватели на патентната система в Европа, своевременното 

осигуряване и високото качество на машинните преводи от трите работни езика на 

ЕПВ на всички езици на ЕС са необходими елементи от разпоредбите за превод за 

патента на Европейския съюз. За тази цел Комисията установява програма за 

сътрудничество с ЕПВ, за да се гарантира своевременното осигуряване на 

машинните преводи. Комисията осигурява нужната подкрепа, по-специално 

финансово подпомагане за разработването и функционирането на системата за 

машинни преводи при ЕПВ. В проекта за регламент относно разпоредбите за 

превод за патента на Европейския съюз следва да се включи, че разработването и 

функционирането на системата за машинни преводи следва да се субсидира от 

бюджета на ЕС.

1.2. Възстановяване на разходи

За да се улесни достъпът до патенти на ЕС на заявители от държави-членки на ЕС, 

сред чиито официални езици има език, различен от работните езици на ЕПВ, 

заявителите разполагат с възможността да подават заявки на собствения си език.

Разходите за превод на работния език на ЕПВ ще дават право на допълнителна 

компенсация, надхвърляща съществуващата понастоящем за европейските патенти, 

включително финансово и техническо подпомагане при изготвянето на тези 

преводи. Тези мерки следва да помогнат на заявителите да подават патентни заявки 

в ЕПВ при равноправни условия, като се възстановяват разходите за преводи на 

работния език от самото начало на процедурата в ЕПВ. Държавите-членки 

установяват необходимите разпоредби чрез специалния комитет към 

Административния съвет на ЕПВ.
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2. Единни процедури за патенти на ЕС и други европейски патенти до издаването

Не следва да има отделни процедури за патенти на ЕС и други европейски патенти до 

издаването. До издаването заявителите следва да разполагат с възможност за избор 

между патент на ЕС, който е валиден на цялата територия на ЕС, и европейски патент, 

който е валиден само на определени територии. В текста на предложението за регламент 

относно разпоредбите за превод за патента на ЕС трябва да се поясни по подходящ 

начин, че съществува само един начин за получаване на патент на ЕС и на други 

европейски патенти и че от подаването на заявката до издаването на патента се прилагат 

правилата, предвидени в Европейската патентна конвенция. Разпоредбите за превод на 

патента на ЕС следва да се прилагат едва когато при издаване заявителят избере 

получаването на патент на ЕС.

3. Временна закрила

Поради единната процедура до издаване, временната закрила на заявките за патенти се 

урежда от действащите разпоредби на Европейската патентна конвенция 

(членове 67 и 70) за европейските патенти. Този въпрос трябва да се поясни по подходящ 

начин в предложението за регламент относно разпоредбите за превод за патента на ЕС.

4. Допълнителни разпоредби

До осигуряването на висококачествени машинни преводи заявителите следва да 

предоставят превод на английски език за патенти на ЕС, които не са издадени на този 

език. Този превод ще бъде включен при публикуването на описанието на патента на ЕС.

Преводът ще служи само за информация.

Въпреки че този допълнителен превод ще породи временно допълнителни разходи за 

притежателите на патенти на ЕС, той е в интерес на всички европейски дружества и 

трети страни до осигуряването на висококачествени машинни преводи от трите езика на 

ЕПВ на всички останали официални езици на ЕС. Машинните преводи следва да бъдат 

разработени възможно най-бързо, за да се осигури достъп до всички патенти на ЕС при 

еднакви условия за всички европейски дружества и особено за МСП.
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II. Втори набор от елементи за компромиса, който ще бъде предложен на Съвета на 

10 ноември

5. Разпоредби за допълнителен превод

За патенти на ЕС, издадени на английски език, ще трябва да бъде предоставен превод на 

още един официален език на ЕС, по избор на патентопритежателя. Този превод ще бъде 

включен от ЕПВ в публикуваното описание на патента на ЕС, за да може преводът да 

бъде достатъчно добре оповестен. Преводът ще служи само за информация.

Този допълнителен превод на още един официален език на ЕС на патентите на ЕС, 

издавани на английски език, ще се изисква до осигуряването на висококачествени 

машинни преводи от всеки един от трите езика на ЕПВ на всички останали езици на ЕС.

Преводите на различните национални езици ще бъдат от изключителна полза за 

подобряване на качеството на машинните преводи, тъй като могат да бъдат използвани 

за усъвършенстване на устройствата за машинен превод.

6. Възстановяване на разходите за допълнителния превод

Заявители, които са подали заявка на език, различен от един от работните езици на 

ЕПВ, могат да използват повторно своята заявка, за да предоставят превода на своя 

патент на втория език съгласно точка 5. Тъй като те получават възстановяване на 

разходите за превод на заявката на един от работните езици на ЕПВ, те ще могат с 

минимални разходи да предоставят превода на патента. Те ще трябва единствено да 

адаптират оригиналната заявка към окончателния вариант на текста, с който се издава 

патентът. За поясняване на това положение е възможно да се добави ново съображение.
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7. Правна сигурност и закрила на добросъвестни трети страни

Някои делегации изразиха загриженост по повод на закрилата на техни дружества, по-

специално МСП, които са действали добросъвестно при отсъствието на превод на 

националния им език. Става дума за интересите на трети страни, по-специално МСП, в 

случаите когато патентът на ЕС не е преведен на техния език. Тези делегации се 

опасяват, че при отсъствието на такъв превод техните дружества могат несъзнателно да 

нарушат патента и да бъдат подведени под отговорност за нанесени щети, макар да са 

действали добросъвестно.

В член 4 на предлагания регламент относно разпоредбите за превод за патента на ЕС 

вече се предвижда в случай на правен спор патентопритежателят да предостави на 

предполагаемия нарушител по негово искане пълен превод на националния език на 

предполагаемия нарушител.

Би могло да се предвиди и поясни в съображение, че в случай на правен спор, засягащ 

иск за нанесени щети, компетентният съд може да счита, че 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 патента. Компетентният съд ще 

прецени това в зависимост от обстоятелствата на конкретния случай, като например 

отчете дали предполагаемият нарушител е мултинационално дружество или е МСП, 

което развива дейност само на местно равнище.

Подобна предпазна клауза няма да се ограничи само до преходния период, а ще бъде 

постоянна.

8. Разпоредби за превод за временна закрила

Като последица от прилагането на действащите разпоредби на Европейската патентна 

конвенция (членове 67 и 70) спрямо временната закрила на публикувани заявки за 

патенти, държавите-членки ще могат да продължат да постановяват, че временната 

закрила не действа на тяхна територия до предоставяне на превод на претенциите на 

техния или на един от техните официални езици. За поясняване на този въпрос в текста 

на регламента може да се добави ново съображение.
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9. Отсъствие на прецедент за правни инструменти на ЕС, свързани с езикови 
въпроси и въпроси на превода

Като последица от единната процедура за патенти на ЕС и други европейски патенти до 

издаването, посочена в точка 2, за издаване на патенти на ЕС се прилагат нормалните 

процедурни правила по ЕПК, включително правилата за работните езици. Регламентът 

относно разпоредбите за превод за патент на ЕС започва да действа само след издаването 

на патента. Следователно, ограниченият езиков режим, който следва от прилагането на 

ЕПК, но не е заложен в регламента на ЕС, не може да се разглежда като пораждащ 

прецедент за ограничен езиков режим в който и да е бъдещ правен инструмент на ЕС. За 

поясняване на това положение, в текста на регламента може да се добави ново 

съображение.

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


