
La	 informació	 següent	 es	 refereix	 a	 la	 pròxima	 entrada	 en	 vigor	 del
sistema	de	 la	Patent	Unitària	 i	 és	 d’especial	 interès	pels	 titulars	 o
sol·licitants	d’una	Patent	Europea	(una	Patent	Europea	concedida	o	una
sol·licitud	de	Patent	Europea	en	tràmit).
	
En	particular,	com	s’exposa	a	continuació,	durant	el	“Sunrise	Period”	que
s’estén	entre	el	01/03/2023	i	el	31/05/2023,	els	titulars	o	sol·licitants
de	Patents	Europees	tenen	la	possibilitat	de	presentar	una	petició	d'
“opt-out”	per	 sostreure	una	Patent	 Europea	de	 la	 competència	del
nou	Tribunal	Unificat	de	Patents,	abans	que	entri	en	vigor	el	sistema
de	la	Patent	Unitària.

El	 pròxim	 01/06/2023	 entrarà	 en	 vigor	 el	 sistema	 de	 la	 Patent	 Unitària	 a
Europa.	 Poden	 trobar	 més	 informació	 a	 la	 següent	 notícia	 publicada	 a	 la
nostra	pàgina	web:
	
La	Patent	Unitària	i	el	Tribunal	Unificat	de	Patents,	a	tocar
	
El	sistema	de	la	Patent	Unitària	es	compon	essencialment	de:
	

Veure	la	versió	en	línia

INFORMACIÓ	IMPORTANT	RELATIVA	A	LA	PRÒXIMA
ENTRADA	EN	VIGOR	DEL	SISTEMA	DE	LA	PATENT

UNITÀRIA

POSSIBILITAT	DE	SOSTREURE	UNA	PATENT	EUROPEA	DE	LA
COMPETÈNCIA	DEL	NOU	TRIBUNAL	UNIFICAT	DE	PATENTS	DURANT

EL	“SUNRISE	PERIOD”	(01/03/2023	–	31/05/2023)
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La	Patent	Unitària,	que	es	podrà	sol·licitar	opcionalment	després	de
la	concessió	d’una	Patent	Europea	 i	que	tindrà	efectes	unitaris	en	tots
els	països	de	la	Unió	Europea	(UE)	que	participen	en	el	sistema.

	
El	Tribunal	Unificat	de	Patents,	que	és	un	tribunal	 internacional	de
nova	 creació,	 comú	 als	 estats	 membres	 de	 la	 UE	 participants	 en	 el
sistema	 de	 la	 Patent	 Unitària.	 El	 Tribunal	 Unificat	 de	 Patents	 tindrà
competència	 exclusiva	 en	 matèria	 d’infracció	 i	 nul·litat	 per	 les
Patents	 Unitàries	 i	 també	 per	 les	 Patents	 Europees	 en	 els
països	de	la	UE	participants	en	el	sistema.

	
Actualment,	els	països	que	participen	en	el	sistema	de	la	Patent	Unitària	són
els	 següents:	 Àustria,	 Bèlgica,	 Bulgària,	 Dinamarca,	 Estònia,	 Finlàndia,
França,	Alemanya,	Itàlia,	Letònia,	Lituània,	Luxemburg,	Malta,	Països	Baixos,
Portugal,	Eslovènia	i	Suècia	(17	països).
	
Està	previst	un	període	transitori	de	7	anys	(ampliable	7	anys	més)	durant	el
qual	la	competència	del	Tribunal	Unificat	de	Patents	per	les	Patents	Europees
no	serà	exclusiva	 i,	 a	més,	podrà	 ser	evitada.	Més	concretament,	durant	el
període	transitori:
	

Els	Tribunals	nacionals	dels	Estats	de	 la	UE	participants	en	el	 sistema
continuaran	 tenint	 competència,	 junt	 amb	 el	 Tribunal	 Unificat	 de
Patents,	en	matèria	d’infracció	i	de	nul·litat	de	Patents	Europees;	i

	
el	 titular	o	sol·licitant	d’una	Patent	Europea	podrà	utilitzar	un
mecanisme	d'	“opt-out”	per	sostreure-la	de	la	competència	del
Tribunal	 Unificat	 de	 Patents,	 i	 en	 aquest	 cas	 només	 els
Tribunals	 nacionals	 seran	 competents	 per	 aquesta	 Patent
Europea.

	
L'	“opt-out”	es	podrà	sol·licitar:
	

en	 qualsevol	 moment	 des	 de	 l’inici	 del	 període	 transitori	 de	 7	 anys
(01/06/2023)	fins	un	mes	abans	de	la	finalització	d’aquest	període;

	
i	també	dins	d’un	període	de	llançament	(“Sunrise	Period”)	de	3
mesos,	 entre	 el	 01/03/2023	 i	 el	 31/05/2023,	 abans	 de	 la	 data
d’entrada	en	vigor	del	sistema	la	Patent	Unitària.

	
Dins	del	“Sunrise	Period”,	l'“opt-out”	pot	ser	sol·licitat	vàlidament	en	tots	els
casos.
	
Tanmateix,	després	del	“Sunrise	Period”,	una	acció	davant	el	Tribunal	Unificat
de	 Patents	 per	 una	 Patent	 Europea	 (per	 exemple,	 una	 acció	 de	 nul·litat
presentada	per	un	tercer)	bloquejarà	definitivament	l'	“opt-out”	per	aquesta
mateixa	Patent	Europea.

Si	el	titular	o	el	sol·licitant	d’una	Patent	Europea	té	previst	sol·licitar
un	“opt-out	”,	convé	que	ho	faci	dins	del	“Sunrise	Period”	entre	el
01/03/2023	i	el	31/05/2023,	 ja	que	en	aquest	període	no	és	possible	que
un	tercer	iniciï	una	acció	davant	el	Tribunal	Unificat	de	Patents	bloquejant	així
l'	“opt-out”	definitivament.
	
Les	 principals	 raons	que	han	estat	 invocades	per	 realitzar	 un	 “opt-out”	 per
una	Patent	Europea	són	les	següents:
	

Eliminar	 la	possibilitat	que	una	Patent	Europea	sigui	anul·lada	en	bloc
per	 tots	els	països	del	sistema	de	 la	Patent	Unitària,	per	una	acció	de
nul·litat	davant	el	Tribunal	Unificat	de	Patentes.	Aquest	temor	pot	estar
justificat	 en	 alguns	 sectors	 específics,	 com	 per	 exemple	 el	 de	 la
indústria	 farmacèutica.	 Tanmateix,	 en	 la	 nostra	 opinió	 i	 de	 forma
general,	és	poc	probable	que	l’entrada	en	vigor	del	sistema	de	la	Patent
Unitària	 provoqui	 un	 augment	 significatiu	 de	 les	 accions	 de	 nul·litat
presentades	per	tercers	de	forma	preventiva.

	
El	 cost	elevat	de	 les	accions	davant	el	 Tribunal	Unitari	de	Patents,	en
comparació	 amb	 el	 cost	 de	 la	 mateixa	 acció	 davant	 els	 tribunals
nacionals.	 Tanmateix,	 en	 general,	 aquesta	 diferència	 de	 cost	 només
existeix	quan	les	accions	s’han	de	realitzar	en	un	número	molt	reduït	de
països	 de	 la	 UE	 (per	 exemple,	 quan	 la	 patent	 Europea	 està	 en	 vigor
només	 en	 un	 o	 dos	 països	 de	 l'EU	que	participen	 en	 el	 sistema	de	 la
Patent	Unitària).

La	 falta	 de	 confiança	 en	 el	 bon	 funcionament	 del	 Tribunal	Unificat	 de
Patents,	de	nova	creació.	No	obstant	això,	en	la	nostra	opinió,	no	hi	ha
raons	 objectives	 per	 preveure	 un	 mal	 funcionament	 del	 sistema.	 El
Tribunal	 Unificat	 de	 Patents	 s’ha	 constituït	 amb	 recursos	 suficients	 i

Decisió	de	presentar	un	"opt-out"	durant	el	"Sunrise
Period"	entre	l'	01/03/2023	i	el	31/05/2023



està	format	per	jutges	especialitzats	en	patents,	amb	formació	jurídica
i,	segons	els	casos,	també	amb	formació	tècnica.

	
Cal	 tenir	 en	 compte	 que,	 després	 d’haver	 realitzat	 un	 primer	 “opt-out”	 per
una	 Patent	 Europea,	 és	 possible	 retirar-lo	 (“opt-in”)	 per	 restablir	 la
competència	del	Tribunal	Unificat	de	Patents.	Però	en	aquest	cas	 ja	no	serà
possible	 fer	 un	 altre	 “opt-out”	 per	 la	 mateixa	 Patent	 Europea.	 En	 altres
paraules,	 l'“opt-out”	només	es	pot	dur	a	terme	una	vegada	per	cada	Patent
Europea.
	
En	la	nostra	opinió,	no	hi	ha	raons	per	dur	a	terme	un	“opt-out”	indiscriminat
per	totes	les	Patents	Europees	durant	el	“Sunrise	Period”.
	
Respecte	al	cost,	els	informem	que	la	nostra	tarifa	per	presentar	una	petició
de	“opt-out”	és	de	150	EUR	per	cada	Patent	Europea	o	sol·licitud	de	Patent
Europea.
	
Si	desitgen	que	presentem	una	petició	de	“opt-out”	per	alguna	de	les	seves
Patents	Europees	o	sol·licituds	de	Patent	Europea	durant	el	“Sunrise	Period”,
els	 preguem	 que	 ens	 facin	 arribar	 les	 seves	 instruccions	 abans	 del
15/05/2023.
	
Restem	a	 la	 seva	disposició	per	 facilitar-vos	 tot	el	 suport	que	necessitin	en
relació	 amb	 l'“opt-out”	 i,	 més	 generalment,	 amb	 el	 sistema	 de	 la	 Patent
Unitària.
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