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Изменение 11
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да установи вътрешен 
пазар, да работи за устойчивото 
развитие на Европа, основаващо се на 
балансиран икономически растеж, и да 
насърчава научния и техническия 
прогрес. Създаването на правни 
условия, даващи възможност на 
предприятията да приспособят 
дейностите си по производство и 
дистрибуция на продукти отвъд 
националните граници и осигуряващи 
на дружествата по-широк избор и 
възможности, допринася за постигането 
на тази цел. Единната патентна защита в 
рамките на вътрешния пазар или поне в 
значителна част от него следва да бъде 
част от правните инструменти, с които 
разполагат предприятията.

(1) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да установи вътрешен 
пазар, да работи за устойчивото 
развитие на Европа, основаващо се на 
балансиран икономически растеж, и да 
насърчава разпространяването на 
информация относно научния и 
техническия прогрес. Създаването на 
правни условия, даващи възможност на 
предприятията да приспособят 
дейностите си по производство и 
дистрибуция на продукти отвъд 
националните граници и осигуряващи 
на дружествата по-широк избор и 
възможности, допринася за постигането 
на тази цел. Единната патентна защита в 
рамките на вътрешния пазар или поне в 
значителна част от него следва да бъде 
част от правните инструменти, с които 
разполагат предприятията.

Or. en

Изменение 12
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Конвенцията за издаване на 
Европейски патенти (Европейска 
патентна конвенция), с измененията 

(5) Конвенцията за издаване на 
Европейски патенти (Европейска 
патентна конвенция), с измененията 
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(наричана по-долу „ЕПК“), създаде 
Европейската патентна организация и я 
натовари със задачата да издава 
европейски патенти. Тази задача се 
осъществява от Европейското патентно 
ведомство. Европейските патенти, 
издавани от Европейското патентно 
ведомство, при спазване на 
предвидените в ЕПК правила и 
процедури и по искане от страна на 
патентопритежателя, следва да се 
ползват с единно действие по силата на 
настоящия регламент на териториите на 
участващите държави-членки (наричани 
по-долу „европейски патенти с единно 
действие“).

(наричана по-долу „ЕПК“), създаде 
Европейската патентна организация и я 
натовари със задачата да издава 
европейски патенти. Тази задача се 
осъществява от Европейското патентно 
ведомство. Европейските патенти, 
издавани от Европейското патентно 
ведомство, при спазване на 
предвидените в ЕПК правила и 
процедури и по искане от страна на 
патентопритежателя, подадено пряко 
или чрез съответното национално 
патентно ведомство, следва да се 
ползват с единно действие по силата на 
настоящия регламент на териториите на 
участващите държави-членки (наричани 
по-долу „европейски патенти с единно 
действие“).

Or. pl

Обосновка

Патентопритежателите могат да подават искания пряко до ЕПВ, но те следва да 
бъдат подавани в общия случай чрез националните патентни ведомства.

Изменение 13
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Правата, които се предоставят от 
европейския патент с единно действие, 
следва да дават възможност на 
патентопритежателя да забрани на всяка 
трета страна без неговото съгласие да 
използва, било то пряко или непряко, 
изобретението на териториите на 
участващите държави-членки. Въпреки 
това редица ограничения на правата 
на патентопритежателя следва да
позволяват на трети страни да 
използват изобретението, например

(10) Правата, които се предоставят от 
европейския патент с единно действие, 
следва да дават възможност на 
патентопритежателя да забрани на всяка 
трета страна без неговото съгласие да 
използва, било то пряко или непряко, 
изобретението на териториите на 
участващите държави-членки. Въпреки 
това тук не следва да се включва 
правото на трета страна да използва 
изобретения за нетърговски цели и 
научни изследвания, както и всички 
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за лични потребности или за
нетърговски цели, за експериментални 
цели, за действия, които изрично са 
разрешени съгласно правото на Съюза 
(в областта на ветеринарните 
лекарствени продукти, 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба, правната закрила на 
сортовете растения, правната 
защита на компютърните програми от 
авторски права и правната защита 
на биотехнологичните изобретения), 
съгласно международното право, 
както и за използване от даден
земеделски производител на защитен 
добитък за селскостопански цели.

изобретения, които не подлежат на 
патентоване по международното 
право, включително компютърните 
програми и базите данни; това 
включва също така патентовани 
биотехнологични изобретения, 
патенти за защита на растения и 
защитени чрез патент лекарства, а 
също и използване от земеделски
производители на защитен добитък за 
селскостопански цели.

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение обхваща две групи изобретения: неподлежащи на 
патентоване изобретения и изобретения, които подлежат на патентоване, но чиято 
употреба е разрешена съгласно европейското право.

Изменение 14
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Участващите държави-членки 
следва да възлагат на Европейското 
патентно ведомство определени 
административни задачи, свързани с 
европейските патентни с единно 
действие, по-специално по отношение 
на управлението на исканията за 
единно действие, регистрирането на 
единно действие и на всяко 
ограничение, лицензия, прехвърляне, 
оттегляне или прекратяване на 
европейски патенти с единно 
действие, събирането и 

(15) Участващите държави-членки 
следва да възлагат на Европейското 
патентно ведомство определени 
административни задачи, свързани с 
европейските патентни с единно 
действие, по-специално по отношение 
на исканията за единно действие,
извършването на процеса на
регистрирането на единно действие и
анализа на всякакви свързани с това 
проблеми, като например събирането 
и преразпределението на такси за 
подновяване, публикуването на 
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преразпределението на такси за 
подновяване, публикуването на 
преводите с информационна цел по 
време на преходен период и 
управлението на схемата за 
възстановяване на разходите за превод 
на заявителите във връзка с подаването 
на заявки за европейски патент на език, 
различен от един от официалните езици 
на Европейското патентно ведомство.
Участващите държави-членки следва 
да гарантират подаването на 
искания за единно действие в 
Европейското патентно ведомство в 
рамките на един месец от дата на 
публикуване в Европейския патентен 
бюлетин на съобщението за издаване, 
както и че те се представят на езика 
на производството пред Европейското 
патентно ведомство, заедно с 
предвидения от Регламент …/… на 
Съвета [разпоредби за превод] превод 
през преходния период.

преводите с информационна цел по 
време на преходен период и 
управлението на схемата за 
възстановяване на разходите за превод 
на заявителите във връзка с подаването 
на заявки за европейски патент на език, 
различен от един от официалните езици 
на Европейското патентно ведомство.
Исканията за единно действие трябва 
да бъдат подавани в Европейското 
патентно ведомство в рамките на един 
месец от дата на публикуване в 
Европейския патентен бюлетин на 
съобщението за издаване на езика на 
производството пред Европейското 
патентно ведомство, заедно с 
предвидения превод.

Or. pl

Обосновка

Невъзможно е да се изброят всички проблеми, които биха могли да възникнат във 
връзка с административното управление на европейски патенти в държавите, които 
са дали съгласие за европейския единен патент.

Изменение 15
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 
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заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия. То следва да 
отразява също така големината на 
пазара, който е обхванат от патента, и да 
бъде аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия и следва да 
отчита специфичното положение на 
малките и средните предприятия, 
както и спешната необходимост да 
се насърчава спестяването на енергия 
и използването на възобновяеми 
енергийни източници посредством по-
ниски такси. То следва да отразява 
също така големината на пазара, който е 
обхванат от патента, и да бъде 
аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

Or. en

Изменение 16
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 
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заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия. То следва да 
отразява също така големината на 
пазара, който е обхванат от патента, и да 
бъде аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, като се 
отчитат по-специално 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/EО на 
Комисията1. То следва да отразява 
също така големината на пазара, който е 
обхванат от патента, и да бъде 
аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

_____________
1 Препоръка на Комисията 
2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. относно 
дефиницията на микро-, малки и 
средни предприятия (ОВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 17
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
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единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия. То следва да 
отразява също така големината на 
пазара, който е обхванат от патента, и да 
бъде аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават 
през целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
патента, следва да покриват всички 
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с 
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия и следва да 
отчита статута и капацитета за 
финансиране на МСП. То следва да 
отразява също така големината на 
пазара, който е обхванат от патента, и да 
бъде аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически европейски 
патент, който е в сила в участващите 
държави-членки към момента, в който 
Комисията определя за пръв път 
равнището на таксите за подновяване.

Or. ro

Изменение 18
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се увеличават
през целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 

(16) Патентопритежателите следва да 
заплащат една обща годишна такса за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Таксите за 
подновяване следва да се събират през 
целия срок на патентната защита и, 
заедно с таксите, които следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаване на 
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патента, следва да покриват всички
разходи, свързани с издаването на 
европейския патент и с
администрирането на единната патентна 
защита. Равнището на таксите за 
подновяване следва да бъде определено 
с цел да се улеснят иновациите и да се 
насърчи конкурентоспособността на 
европейските предприятия. То следва да
отразява също така големината на 
пазара, който е обхванат от 
патента, и да бъде аналогично на 
равнището на националните такси за 
подновяване на средностатистически
европейски патент, който е в сила в 
участващите държави-членки към 
момента, в който Комисията определя за 
пръв път равнището на таксите за 
подновяване.

патента, следва да покриват реалните
разходи, свързани с администрирането 
на единната патентна защита.
Равнището на таксите за подновяване 
следва да бъде определено с цел да се 
улеснят иновациите и да се насърчи 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия. То следва да 
бъде аналогично на равнището на 
националните такси за подновяване на 
средностатистически патент, който е в 
сила в участващите държави-членки към 
момента, в който Комисията определя за 
пръв път равнището на таксите за 
подновяване.

Or. pl

Обосновка

Разходите трябва да отразяват реалните направени разноски и следва да бъдат 
подобни на тези в национален план.

Изменение 19
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се определи подходящото 
равнище и разпределението на таксите 
за подновяване и да се гарантира 
пълното покриване на всички разходи 
за изпълнението на задачите във 
връзка с единната патентна защита, 
възложени на Европейското патентно 
ведомство, от получените от европейски 
патенти с единно действие ресурси, 
приходите от такси за подновяване, 
заедно с таксите, които следва да се 

(17) За да се определи подходящото 
равнище и разпределението на таксите 
за подновяване и да се гарантира 
пълното покриване на реалните такси 
за ежегодно предоговаряните задачи
във връзка с единната патентна защита, 
възложени на Европейското патентно 
ведомство, от получените от европейски 
патенти с единно действие ресурси, 
приходите от такси за подновяване, 
заедно с таксите, които следва да се 
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заплащат на Европейската патентна 
организация по време на етапа преди 
издаването на патента, следва да 
гарантират балансиран бюджет на 
Европейската патентна организация.

заплащат на Европейската патентна 
организация по време на етапа преди 
издаването на патента, следва да 
гарантират балансиран бюджет на 
Европейската патентна организация.

Or. pl

Обосновка

Задачите, възлагани на ЕПВ, следва да се предоговарят ежегодно поради свързаните с 
това такси, които следва да бъдат съответно адаптирани.  

Изменение 20
Alajos Mészáros

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Таксите за подновяване следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация. 50 процента от тях, минус 
извършените разходи от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 
задачите във връзка с единната патентна 
защита, следва да се разпределят между 
участващите държави-членки и да се 
използват за цели, свързани с патентите. 
Делът за разпределяне следва да се 
определя въз основа на справедливи, 
обективни и значими критерии, а 
именно равнището на патентна дейност 
и големината на пазара. 
Разпределението следва да компенсира 
държавите-членки за това, че техният 
официален език е различен от един от 
официалните езици на Европейското 
патентно ведомство, че имат 
непропорционално ниско равнище на 
патентна дейност и че относително 
отскоро са получили членство в 
Европейската патентна организация.

(18) Таксите за подновяване следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация. 50 процента от тях, минус 
извършените разходи от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 
задачите във връзка с единната патентна 
защита, следва да се разпределят между 
участващите държави-членки и да се 
използват за прилагането на 
настоящия регламент и за други цели, 
свързани с патентите и иновациите, 
включително за предоставяне на 
консултации и подкрепа за малките и 
средните предприятия. Делът за 
разпределяне следва да се определя въз 
основа на справедливи, обективни и 
значими критерии, а именно равнището 
на патентна дейност и големината на 
пазара. Разпределението следва да 
компенсира държавите-членки за това, 
че техният официален език е различен 
от един от официалните езици на 
Европейското патентно ведомство, че 
имат непропорционално ниско равнище 
на патентна дейност и че относително 
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отскоро са получили членство в 
Европейската патентна организация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че разпределените такси за подновяване служат за постигане 
целта на регламента и допринасят за усъвършенстването на патентната система в 
Европа, трябва да се посочи за какви цели могат да ги използват участващите 
държави-членки.

Изменение 21
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Таксите за подновяване следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация. 50 процента от тях, минус 
извършените разходи от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 
задачите във връзка с единната патентна 
защита, следва да се разпределят между 
участващите държави-членки и да се 
използват за цели, свързани с патентите. 
Делът за разпределяне следва да се 
определя въз основа на справедливи, 
обективни и значими критерии, а 
именно равнището на патентна 
дейност и големината на пазара. 
Разпределението следва да компенсира 
държавите-членки за това, че техният 
официален език е различен от един от 
официалните езици на Европейското 
патентно ведомство, че имат 
непропорционално ниско равнище на 
патентна дейност и че относително 
отскоро са получили членство в 
Европейската патентна организация.

(18) Таксите за подновяване следва да се 
заплащат на Европейската патентна 
организация. 50 процента от тях, минус 
извършените разходи от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 
задачите във връзка с единната патентна 
защита, следва да се разпределят между 
участващите държави-членки и да се 
използват за цели, свързани с патентите. 
Делът за разпределяне следва да се 
определя въз основа на справедливи, 
обективни и значими критерии. 
Разпределението следва да компенсира 
държавите-членки за това, че техният 
официален език е различен от един от 
официалните езици на Европейското 
патентно ведомство.

Or. pl
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Обосновка

Ако няма определение за „ниско равнище на патентна дейност“, тези думи следва да 
се премахнат от текста.

Изменение 22
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се гарантира подходящото 
равнище и разпределение на таксите за 
подновяване в съответствие с 
принципите, посочени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
равнището на таксите за подновяване на 
европейски патенти с единно действие и 
разпределението на тези такси между 
Европейската патентна организация и 
участващите държави-членки. От 
особено значение е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе необходимите консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

(19) С цел да се гарантира подходящото 
равнище и разпределение на таксите за 
подновяване в съответствие с 
принципите, посочени в настоящия 
регламент, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да преговаря 
с Европейското патентно ведомство 
и да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на равнището на таксите 
за подновяване на европейски патенти с 
единно действие и разпределението на 
тези такси между Европейската 
патентна организация и участващите 
държави-членки. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготвянето и 
съставянето на делегирани актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното, своевременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. pl

Обосновка

Текстът се съгласува с изменение 6.
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Изменение 23
Adam Gierek

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Засиленото партньорство между 
Европейското патентно ведомство и 
централните ведомства по индустриална 
собственост на държавите-членки 
следва да позволи на Европейското 
патентно ведомство редовно да 
използва, по целесъобразност, резултата 
от всяко търсене, извършено от 
централните ведомства по индустриална 
собственост по заявка за национален 
патент, за чиито приоритет се 
претендира в последваща заявка за 
европейски патент. Всички централни 
ведомства по индустриална собственост, 
в това число онези, които не извършват 
търсения в хода на процедурата по 
издаване на национални патенти, могат 
да изпълняват важна роля в рамките на 
засиленото партньорство, като inter 
alia предоставят консултации и помощ
на потенциални заявители за патенти, 
по-специално на малки и средни 
предприятия, като получават заявки, 
като препращат заявките към 
Европейското патентно ведомство и 
като разпространяват информация за 
патентите.

(20) Засиленото партньорство в 
комуникацията между Европейското 
патентно ведомство и централните 
ведомства по индустриална собственост 
на държавите-членки на ЕС следва да 
позволи на Европейското патентно 
ведомство редовно да използва, по 
целесъобразност, на основата на 
заплащане на такса, резултата от всяко 
търсене, извършено от централните 
ведомства по индустриална собственост 
по заявка за национален патент, за 
чийто приоритет се претендира в 
последваща заявка за европейски 
патент. Всички централни ведомства по 
индустриална собственост, в това число 
онези, които не извършват търсения в 
хода на процедурата по издаване на 
национални патенти, могат да 
изпълняват важна роля, като inter alia 
предоставят консултации на 
потенциални заявители за патенти, по-
специално на малки и средни 
предприятия, като получават 
национални заявки и установяват 
дали те следва да се препратят към 
Европейското патентно ведомство и 
като разпространяват информация за 
патентите.

Or. pl

Обосновка

Сътрудничеството с националните патентни ведомства на основата на плащане на 
такса е съществено в процеса на подготвяне на патенти.
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Изменение 24
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент 
представлява специално споразумение 
по смисъла на член 142 от 
Конвенцията за издаване на 
Европейски патенти (Европейска 
патентна конвенция), с измененията 
(наричана по-долу „ЕПК“).

заличава се

Or. en

Изменение 25
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До …* Комисията представя 
предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета, 
придружено от оценка на 
въздействието, с цел хармонизиране 
на материалното патентно право, 
приложимо към европейските 
патенти с единно действие.
_____________
* Дата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 26
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейските патенти с единно 
действие се издават за всякакви 
изобретения във всички области на 
технологията, при условие че те са 
нови, включват изобретателска 
стъпка и са промишлено приложими. 
По-конкретно не се считат за 
изобретения по смисъла на първа 
алинея, както следва:
а) открития, научни теории и 
математически методи;
б) естетически творби;
в) схеми, правила и методи за 
извършване на умствени дейности, 
игри или стопански дейности, както 
и програми за компютри; 
г) представяния на информация.

Or. en

Изменение 27
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Наборът от инструкции за 
разрешаване на проблем чрез 
автоматизирана система, състояща 
се само от генеричен хардуер за 
обработка на данни (универсален 
компютър), наричан също „програма 
за компютър“ или „решение чрез 
компютърна разработка“, не е 
изобретение по смисъла на 
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материалното патентно право, 
приложимо към европейски патент с 
единно действие, независимо от 
формата, под която се претендира за 
него.
Обект, за който се предявява 
претенция, може да бъде изобретение 
по смисъла на материалното 
патентно право, приложимо към 
европейски патент с единно 
действие, само ако той има принос 
към най-съвременните знания в някоя 
област на приложните естествени 
науки; изобретението е нещо, което 
дава нови знания относно причинно-
следствените връзки при 
използването на контролируеми 
природни сили.

Or. en

Изменение 28
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският патент с единно 
действие има единен характер. Той 
осигурява еднаква защита и има едно 
и също действие във всички участващи
държави-членки.

2. Европейският патент с единно 
действие e патент на Европейския 
съюз, който има действие на цялата 
територия на участващите държави-
членки.

Or. en

Изменение 29
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският патент с единно 
действие има автономен характер. 
Той е предмет единствено на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, общите принципи на 
правото на Съюза и, доколкото 
настоящият регламент не определя 
специални правила, на онези 
разпоредби на Европейската 
патентна конвенция, които са 
задължителни за всеки европейски 
патент и следователно се считат за 
разпоредби на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 30
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Патенти с единно действие не 
могат да се предоставят в случаите 
на:
– научни открития и теории и 
математически методи;
– естетически творби;
– схеми, правила и методи за 
представяне на умствени дейности, 
игри или стопански дейности;
– представяне на информация.

Or. pl

Обосновка

Съгласно международното право, свързано с  патентоспособността, патенти не 
могат да бъдат предоставяни в области, в които няма материални технологически 



AM\879879BG.doc 19/34 PE473.869v01-00

BG

разработки.

Изменение 31
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският патент с единно 
действие влиза в сила на териториите на 
участващите държави-членки на 
датата на публикуване от 
Европейското патентно ведомство на 
съобщението за издаването на 
европейския патент в Европейския 
патентен бюлетин.

1. Европейският патент с единно 
действие влиза в сила на териториите на 
участващите държави-членки на 
четиринайсетия ден след публикуване 
от Европейското патентно ведомство на 
съобщението за издаването на 
европейския патент в Европейския 
патентен бюлетин.

Or. pl

Обосновка

С това изменение се цели въвеждането на преходен период в страните, в които 
съответния Европейски патент влиза в сила, през който могат да бъдат направени 
справки относно публикуването.

Изменение 32
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският патент с единно 
действие предоставя на своя притежател 
правото да забрани на всяка трета 
страна без неговото съгласие да:

1. Европейският патент с единно 
действие предоставя на своя притежател 
законно право, което прави незаконно 
извършването на следните действия 
за всяка трета страна без неговото 
съгласие:

Or. da
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Изменение 33
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският патент с единно 
действие предоставя на своя притежател 
право да забрани на всяка трета страна, 
без съгласието на притежателя, в 
рамките на участващите държави-
членки да снабдява или да предлага да 
снабди което и да било лице, различно 
от страната, която има право да 
използва патентованото изобретение, 
със средства, свързани с основен 
елемент на това изобретение, за да се 
осигури влизането му в сила на тези 
територии, когато третата страна знае 
или би трябвало да знае, че тези 
средства са подходящи и предназначени 
да осигурят влизането в сила на това 
изобретение.

1. Европейският патент с единно 
действие предоставя на своя притежател
законно право, което прави незаконно
всяка трета страна, без съгласието на 
притежателя, в рамките на участващите 
държави-членки да снабдява или да 
предлага да снабди което и да било 
лице, различно от страната, която има 
право да използва патентованото 
изобретение, със средства, свързани с 
основен елемент на това изобретение, за 
да се осигури влизането му в сила на 
тези територии, когато третата страна 
знае или би трябвало да знае, че тези 
средства са подходящи и предназначени 
да осигурят влизането в сила на това 
изобретение.

Or. da

Изменение 34
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) действия, разрешени съгласно 
Договорите и правото на Съюза;

Or. en

Изменение 35
Herbert Reul
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Предложение за регламент
Член 8 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) използването на биологичен 
материал с цел отглеждане, 
откриване или разработване на нов 
растителен сорт;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предвиди ограничена привилегия за растениевъдите, за да се гарантира 
свобода по отношение на използването на биологичен материал с цел разработване и 
откриване на нов растителен сорт.

Изменение 36
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 8 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) използването на патентованото 
изобретение на борда на кораби на 
държави, различни от участващите 
държави-членки, в корпуса на кораба, в 
машините, такелажа, съоръженията и 
други принадлежности, когато тези 
кораби временно или случайно навлязат 
във водите на участващите държави-
членки, при условие че изобретението 
се използва там само за нуждите на 
кораба;

д) използването на патентованото 
изобретение на борда на кораби на 
държави, различни от участващите 
държави-членки, в корпуса на кораба, в 
машините, такелажа, съоръженията и 
други принадлежности, когато тези 
кораби временно или случайно навлязат 
във водите на участващите държави-
членки, при условие че изобретението 
се използва там само за нуждите на 
кораба и че съответните 
патентовани изобретения не се 
използват комерсиално за социално-
икономическите цели, за които са 
предназначени в рамките на 
държавите-членки;

Or. pl



PE473.869v01-00 22/34 AM\879879BG.doc

BG

Обосновка

С това изменение се цели да се направи невъзможно гостите да се намесват дори 
пасивно в пазара домакин.

Изменение 37
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 8 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действия, включени в привилегиите 
на земеделските производители
съгласно член 14 от 
Регламент (ЕО) № 2100/94, който се 
прилага mutatis mutandis;

з) използване от земеделския 
производител на продукт от неговата 
реколта за развъждане или 
размножаване в неговото земеделско 
стопанство, при условие че 
растителният размножителен 
материал е бил продаден за 
земеделски цели на земеделския 
производител от 
патентопритежателя или с 
неговото съгласие, съгласно с член 14 
от Регламент (ЕО) № 2100/94.

Or. en

Обосновка

По отношение на привилегията на земеделския производител е важно съгласуване с 
формулировката на ограничението с формулировката на Директива 98/44/EО 
относно правната закрила на биотехнологичните изобретения.

Изменение 38
Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 8 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) използването от земеделски 
производител на защитен добитък за 
селскостопански цели, при условие че 

и) използването на животно или на 
животински репродуктивен 
материал от страна на земеделски 
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продажбата или друга форма на
търгуване на животните за разплод 
или друг размножителен животински 
материал на земеделския производител 
е осъществена от страна на
патентопритежателя или с негово 
съгласие. Това използване включва
предоставянето на животното или 
друг размножителен животински 
материал за неговата 
селскостопанска дейност, но не и за
продажба в рамките на или за целите на 
размножителна дейност с търговска 
цел;

производител за селскостопански цели 
при условие че продажбата на 
животински репродуктивен 
материал, който представлява или
съдържа патентовано изобретение на 
земеделския производител е 
осъществена от патентопритежателя или 
с негово съгласие. Това не включва 
продажба в рамките на или за целите на 
размножителна дейност с търговска 
цел;

Or. en

Обосновка

По отношение на привилегията на земеделския производител е важно съгласуване с 
формулировката на ограничението с формулировката на Директива 98/44/EО 
относно правната закрила на биотехнологичните изобретения.

Изменение 39
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 8 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) използването от земеделски 
производител на защитен добитък за 
селскостопански цели, при условие че 
продажбата или друга форма на 
търгуване на животните за разплод или 
друг размножителен животински 
материал на земеделския производител 
е осъществена от страна на 
патентопритежателя или с негово 
съгласие. Това използване включва 
предоставянето на животното или 
друг размножителен животински 
материал за неговата селскостопанска 
дейност, но не и за продажба в рамките 
на или за целите на размножителна 

и) използването от земеделски 
производител на защитен добитък или 
репродуктивен материал за 
селскостопански цели, при условие че 
продажбата или друга форма на 
търгуване на животните за разплод или 
друг размножителен животински 
материал на земеделския производител 
е осъществена от страна на 
патентопритежателя или с негово 
съгласие. Това използване включва 
предоставянето на такъв материал за 
неговата селскостопанска дейност, но не 
и за продажба в рамките на или за 
целите на размножителна дейност с 
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дейност с търговска цел; търговска цел;

Or. pl

Обосновка

Следва да се направи разграничение между търговска дейност и селскостопанската 
дейност на земеделския производител.

Изменение 40
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на член 143 от ЕПК
участващите държави-членки възлагат 
на Европейското патентно ведомство 
следните задачи, които следва да се 
изпълняват в съответствие с вътрешния 
правилник на Европейското патентно 
ведомство:

1. Участващите държави-членки 
възлагат на Европейското патентно 
ведомство следните задачи, които 
следва да се изпълняват в съответствие с 
Договорите и правото на Съюза и 
вътрешния правилник на Европейското 
патентно ведомство:

Or. en

Изменение 41
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В качеството си на договарящи 
страни по ЕПК, участващите държави-
членки гарантират управлението на 
дейностите, свързани със задачите по 
параграф 1, извършвани от 
Европейското патентно ведомство, 
както и надзора върху тях. За тази цел те 
сформират специален комитет към 

2. В качеството си на договарящи 
страни по ЕПК, участващите държави-
членки заедно с Европейския 
парламент гарантират управлението на 
дейностите, свързани със задачите по 
параграф 1, извършвани от 
Европейското патентно ведомство, 
както и надзора върху тях. За тази цел те 
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Административния съвет на 
Европейската патентна организация по 
смисъла на член 145 от ЕПК.

сформират специален комитет към 
Административния съвет на 
Европейската патентна организация. 
Този специален комитет следва да 
взема решения съгласно мандат, 
предоставен от Европейския 
парламент и се отчита пред 
Европейския парламент. Членовете 
на специалния комитет се явяват на 
изслушване пред отговорната 
комисия на Европейския парламент 
преди одобрението им от 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 42
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участващите държави-членки 
гарантират ефективна правна защита в 
национален съд срещу решения на 
Европейското патентно ведомство при 
изпълнение на задачите, посочени в 
параграф 1.

3. Участващите държави-членки 
гарантират ефективна правна защита в 
национален съд срещу всяко 
административно решение на 
Европейското патентно ведомство

Or. en

Изменение 43
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, извършени от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 

Разходите, извършени от Европейското 
патентно ведомство при изпълнение на 
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допълнителните задачи, възложени по 
смисъла на член 143 от ЕПК от 
държавите-членки на Европейското 
патентно ведомство, се покриват от 
таксите, събрани от европейските 
патенти с единно действие.

допълнителните задачи, възложени по 
смисъла на член 143 от ЕПК от 
държавите-членки на Европейското 
патентно ведомство, се покриват от 
таксите, събрани от европейските 
патенти с единно действие, съгласно 
симулацията, описана в приложение 
І.

Or. pl

Обосновка

Приложение І следва да бъде съставено от страните по договора.

Изменение 44
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Патентопритежателят заплаща на 
Европейската патентна организация 
такси за подновяване и допълнителни 
такси за забавено плащане на такси за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие. Тези такси са 
дължими за годините след годината, в 
която в Регистъра на европейските 
патенти е вписано издаването на 
европейски патент, който се ползва с 
единно действие по силата на 
настоящия регламент.

1. Патентопритежателят заплаща на 
Европейската патентна организация 
такси за подновяване и допълнителни 
такси за забавено плащане на такси за 
подновяване на европейски патенти с 
единно действие, като част от 
средствата, необходими за 
изпълнение на задачите, посочени в 
член 13. Тези такси са дължими за 
годините след годината, в която в 
Регистъра на европейските патенти е 
вписано издаването на европейски 
патент, който се ползва с единно 
действие по силата на настоящия 
регламент.

Or. pl

Обосновка

Следва да има някакви указания за това, как да се използват допълнителните такси.  
Следва ли ЕПО да печели от тях? В интерес на Общността е намаляването на 
разходите, свързани с получаването на патенти.



AM\879879BG.doc 27/34 PE473.869v01-00

BG

Изменение 45
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) достатъчни, заедно с таксите, които 
се заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаването, 
за да се гарантира балансираният 
бюджет на Европейската патентна 
организация.

в) платени, заедно с таксите, които се 
заплащат на Европейската патентна 
организация на етапа преди издаването.

Or. pl

Обосновка

Бюджетът на ЕПО не следва да бъде въпрос от специално значение за ЕС.

Изменение 46
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) отчитащи състоянието и 
възможностите за финансиране на 
МСП.

Or. ro

Изменение 47
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Равнището на таксите за подновяване 
се определя с цел:

2. Равнището на таксите за подновяване 
се определя, съгласно симулацията, 
описана в приложение ІІ, с цел:

Or. pl

Обосновка

Приложение ІІ следва да бъде съставено от страните по договора.

Изменение 48
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) отчитащи специфичното 
положение на микро- и малките 
предприятия, съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/EО на 
Комисията, под формата на по-ниски 
такси;

Or. en

Изменение 49
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Частта от събраните такси за 
подновяване, която се разпределя между 
участващите държави-членки съгласно 
член 12, параграф 1, буква д), е 
50 процента от таксите за подновяване, 
посочени в член 14, платени за 
европейски патенти с единно действие, 

1. Частта от събраните такси за 
подновяване, която се разпределя между 
участващите държави-членки съгласно 
член 12, параграф 1, буква д), е 
50 процента от таксите за подновяване, 
посочени в член 14, платени за 
европейски патенти с единно действие, 



AM\879879BG.doc 29/34 PE473.869v01-00

BG

минус разходите, свързани с 
администрирането на единната патентна 
защита, посочено в член 12.

минус разходите, свързани с 
администрирането на единната патентна 
защита, посочено в член 12, съгласно 
симулацията, описана в приложение 
ІІІ.

Or. pl

Обосновка

Приложение ІІІ следва да бъде съставено от страните по договора.

Изменение 50
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се постигнат целите, 
заложени в настоящата глава, 
Комисията определя дела на 
разпределението на таксите за 
подновяване, посочени в параграф 1, 
между участващите държави-членки въз 
основа на следните справедливи, 
обективни и значими критерии:

2. С цел да се постигнат целите, 
заложени в настоящата глава, 
Комисията определя дела на 
разпределението на таксите за 
подновяване, посочени в параграф 1, 
между участващите държави-членки въз 
основа на следните справедливи, 
обективни и значими критерии,
съгласно симулацията, описана в 
приложение ІV, като отчита:

Or. pl

Обосновка

Приложение І следва да бъде съставено от страните по договора.

Изменение 51
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Участващите държави-членки 
използват разпределената им сума в 
съответствие с параграф 1 за свързани с 
патенти цели.

3. Участващите държави-членки 
използват разпределената им сума в 
съответствие с параграф 1 за цели, 
свързани с патентната дейност на 
тяхна територия.

Or. pl

Обосновка

Става въпрос за обикновено уточнение.

Изменение 52
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се дава на Комисията при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове, съгласно членове 15 и 16 се 
предоставя на Комисията при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 53
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 15 и 16, се дава за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 15 и 16, се дава за 
определен период от време, не по-дълъг 
от една година, считано от [датата на 
влизане в сила на настоящия 
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настоящия регламент]. регламент].

Or. pl

Обосновка

С това изменение се цели засилване на контрола на Европейския парламент върху 
промените в Европейската система на патентите, особено с участието на 
икономически фактори.

Изменение 54
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Делегирането на правомощия, 
свързани с разходването на средства 
винаги е предмет на одобрение от 
Европейския парламент.

Or. pl

Обосновка

С това изменение се цели засилване на контрола на Европейския парламент върху 
промените в Европейската система на патентите, особено с участието на 
икономически фактори.

Изменение 55
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията и на 
нелоялната конкуренция.

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на Договорите и правото 
на Съюза, включително 
законодателството в областта на 
конкуренцията и на нелоялната 
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конкуренция.

Or. en

Изменение 56
Zigmantas Balčytis

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на шест години от датата 
на влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
подходящи предложения за 
изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки шест
години.

1. В рамките на три години от датата на 
влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
и Европейския парламент доклад за 
действието на настоящия регламент и, 
при необходимост, прави подходящи 
предложения за изменението му. След 
това Комисията представя доклади за 
действието на настоящия регламент на 
всеки три години.

Or. lt

Изменение 57
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на шест години от датата 
на влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
подходящи предложения за 

1. В рамките на две години от датата на 
влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
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изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки шест
години.

подходящи предложения за 
изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки две 
години.

Or. en

Изменение 58
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на шест години от датата 
на влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
подходящи предложения за 
изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки шест 
години.

1. В рамките на шест години от датата 
на влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
и Европейския парламент доклад за 
действието на настоящия регламент и, 
при необходимост, прави подходящи 
предложения за изменението му. След 
това Комисията представя доклади за 
действието на настоящия регламент на 
всеки шест години.

Or. ro

Изменение 59
Adam Gierek

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на шест години от датата 
на влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 

1. В рамките на три години от датата на 
влизане в сила на първия европейски 
патент с единно действие на 
териториите на участващите държави-
членки, Комисията представя на Съвета 
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доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
подходящи предложения за 
изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки шест
години.

доклад за действието на настоящия 
регламент и, при необходимост, прави 
подходящи предложения за 
изменението му. След това Комисията 
представя доклади за действието на 
настоящия регламент на всеки три
години.

Or. pl

Обосновка

Във времена на бързи икономически промени търговските договори от такъв мащаб 
следва да бъдат сключвани по-често. Също така е важно докладите да бъдат 
представяни на по-малки интервали.

Изменение 60
Alajos Mészáros

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Единна патентна защита може да бъде 
поискана за всеки европейски патент, 
издаден на или след датата, посочена в 
параграф 2.

4. Единна патентна защита може да бъде 
поискана за всеки европейски патент, 
издаден на базата на заявление за 
Европейски патент, подадено на или 
след датата, посочена в параграф 2.

Or. en

Обосновка

С тази добавка се цели укрепване на правната сигурност и осигуряване на достатъчен 
подготвителен период за държавите-членки.


