
DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1753 

z dnia 30 września 2015 r. 

potwierdzająca uczestnictwo Włoch we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia 
jednolitego systemu ochrony patentowej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 328 ust. 1 i art. 331 ust. 1, 

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 powiadomienie ze strony Włoch o ich zamiarze uczestnictwa we wzmocnionej współpracy w dziedzinie 
tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 10 marca 2011 r. Rada przyjęła decyzję o udzieleniu upoważnienia do podjęcia wzmocnionej 
współpracy między: Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Irlandią, Litwą, 
Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niderlandami, Niemcami, Polską, Portugalią, Republiką Czeską, Rumunią, 
Słowacją, Słowenią, Szwecją, Węgrami i Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej. 

(2)  W dniu 17 grudnia 2012 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 1257/2012 (2). 

(3)  W dniu 17 grudnia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 1260/2012 (3). 

(4)  Włochy wyraziły zamiar uczestnictwa we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 
ochrony patentowej w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 20 lipca 2015 r. 

(5)  Komisja stwierdza, że ani decyzja 2011/167/UE, ani rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 i (UE) nr 1260/2012 nie 
określają żadnych szczególnych warunków uczestnictwa we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia 
jednolitego systemu ochrony patentowej oraz że uczestnictwo Włoch powinno zwiększyć korzyści tej 
wzmocnionej współpracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Udział Włoch we wzmocnionej współpracy 

1. Potwierdza się udział Włoch we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej, dla której udzielono upoważnienia decyzją Rady 2011/167/UE. 

2. Rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 i (UE) nr 1260/2012 mają zastosowanie wobec Włoch zgodnie z niniejszą 
decyzją. 

Artykuł 2 

Powiadomienia przekazywane przez Włochy 

1. Włochy powiadamiają Komisję o środkach przyjętych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 do dnia 
stosowania tego rozporządzenia: 
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(1) Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 53. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną 

współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 1). 
(3) 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 (Dz.U. L 361 z 
31.12.2012, s. 89). 



2. Włochy powiadamiają Komisję o środkach przyjętych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 
do dnia rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia, lub – w przypadku, w którym Jednolity Sąd Patentowy nie ma 
wyłącznej jurysdykcji we Włoszech w odniesieniu do patentów europejskich o jednolitym skutku w dniu rozpoczęcia 
stosowania tego rozporządzenia – do dnia, od którego Jednolity Sąd Patentowy będzie miał taką wyłączną jurysdykcję 
we Włoszech. 

Artykuł 3 

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania rozporządzeń (UE) nr 1257/2012 i (UE) nr 1260/2012 we 
Włoszech 

1. Rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 i (UE) nr 1260/2012 wchodzą w życie we Włoszech następnego dnia po 
opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. Rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 i (UE) nr 1260/2012 mają zastosowanie do Włoch w dniu wejścia w życie 
Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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