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Pozměňovací návrh 11
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii vytváří Unie vnitřní trh, usiluje 
o udržitelný rozvoj Evropy, založený na 
vyváženém hospodářském růstu, 
a podporuje vědecký a technický pokrok. 
K dosažení těchto cílů přispívá vytvoření 
právních podmínek, které podnikům 
umožňují, aby přizpůsobily svou činnost 
při výrobě a distribuci výrobků přes 
vnitrostátní hranice, a poskytují jim větší 
volbu a více příležitostí. Mezi právní 
nástroje, které mají podniky k dispozici, by 
měla patřit jednotná patentová ochrana 
v rámci vnitřního trhu nebo alespoň 
v rámci jeho podstatné části.

(1) Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské 
unii vytváří Unie vnitřní trh, usiluje 
o udržitelný rozvoj Evropy, založený na 
vyváženém hospodářském růstu, 
a podporuje šíření informací 
o vědeckotechnickém pokroku. K dosažení 
těchto cílů přispívá vytvoření právních 
podmínek, které podnikům umožňují, aby 
přizpůsobily svou činnost při výrobě 
a distribuci výrobků přes vnitrostátní 
hranice, a poskytují jim větší volbu a více 
příležitostí. Mezi právní nástroje, které 
mají podniky k dispozici, by měla patřit 
jednotná patentová ochrana v rámci 
vnitřního trhu nebo alespoň v rámci jeho 
podstatné části.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na základě Úmluvy o udělování 
evropských patentů (Evropské patentové 
úmluvy) ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „EPC“) byla zřízena Evropská 
patentová organizace, která byla pověřena 
úkolem udělovat evropské patenty. Tento 
úkol plní Evropský patentový úřad. 
Evropské patenty udělené Evropským 

(5) Na základě Úmluvy o udělování 
evropských patentů (Evropské patentové 
úmluvy) ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „EPC“) byla zřízena Evropská 
patentová organizace, která byla pověřena 
úkolem udělovat evropské patenty. Tento 
úkol plní Evropský patentový úřad. 
Evropské patenty udělené Evropským 
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patentovým úřadem v souladu s pravidly 
a postupy stanovenými v EPC by měly mít 
na žádost držitele patentu na základě 
tohoto nařízení jednotný účinek na území 
zúčastněných členských států (dále jen 
„evropské patenty s jednotným účinkem“).

patentovým úřadem v souladu s pravidly 
a postupy stanovenými v EPC by podle 
žádosti držitele patentu, podané přímo 
nebo prostřednictvím příslušného 
vnitrostátního patentového úřadu, měly 
mít na základě tohoto nařízení jednotný 
účinek na území zúčastněných členských 
států (dále jen „evropské patenty 
s jednotným účinkem“).

Or. pl

Odůvodnění

Ačkoli by žádosti měly být běžně podávány prostřednictvím patentových úřadů, je možné, aby 
držitelé patentů podávali žádosti přímo Evropskému patentovému úřadu.

Pozměňovací návrh 13
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Práva vyplývající z evropského 
patentu s jednotným účinkem by měla 
držiteli patentu umožnit, aby jakékoli třetí 
osobě, která nemá jeho souhlas, zabránil 
přímo či nepřímo využívat dotyčný vynález 
na území zúčastněných členských států. 
Avšak řada omezení práv držitele patentu 
by měla umožnit třetím osobám využívat 
vynález například k soukromým a
neobchodním účelům, k pokusným 
účelům, k úkonům konkrétně povoleným 
podle práva Unie (v oblasti veterinárních 
léčivých přípravků, humánních léčivých 
přípravků, odrůdových práv, právní 
ochrany počítačových programů 
autorským právem a právní ochrany 
biotechnologických vynálezů), podle 
mezinárodního práva a rovněž by měla 
umožnit, aby zemědělec mohl používat 
chráněná zvířata k hospodářským účelům.

(10) Práva vyplývající z evropského 
patentu s jednotným účinkem by měla 
držiteli patentu umožnit, aby jakékoli třetí 
osobě, která nemá jeho souhlas, zabránil 
přímo či nepřímo využívat dotyčný vynález 
na území zúčastněných členských států. 
Tato práva by ovšem neměla zahrnovat 
právo třetí osoby využívat vynálezy k
neobchodním účelům a vědeckému 
výzkumu, a veškeré vynálezy, které jsou 
podle mezinárodního práva
nepatentovatelné, včetně počítačových 
programů a databází; dále jsou to také 
patentované biotechnologické vynálezy, 
patenty na ochranu rostlin a patentově 
chráněná léčiva a možnost používat 
chráněná zvířata k hospodářským účelům 
ze strany zemědělců.
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Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh  se vztahuje na dvě skupiny vynálezů: nepatentovatelné vynálezy a 
vynálezy patentovatelné, jejichž použití je v souladu s Evropským právem.

Pozměňovací návrh 14
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zúčastněné členské státy by měly 
Evropský patentový úřad pověřit určitými 
správními úkoly, které se týkají 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
zejména pokud jde o správu žádostí
o jednotný účinek, zápis jednotného účinku 
a případných omezení, licencí, převodů, 
zrušení nebo zániku evropských patentů 
s jednotným účinkem, výběr
a přerozdělování poplatků za obnovení 
patentů, zveřejňování překladů pro 
informační účely během přechodného 
období a správu systému náhrad výdajů za 
překlady pro žadatele podávající evropské 
patentové přihlášky v jiném jazyce než 
v některém z úředních jazyků Evropského 
patentového úřadu. Zúčastněné členské 
státy by měly zajistit, aby žádosti 
o jednotný účinek byly podávány 
u Evropského patentového úřadu ve lhůtě 
jednoho měsíce ode dne zveřejnění 
oznámení o udělení patentu v Evropském 
patentovém věstníku a aby byly
předkládány v jazyce řízení u Evropského 
patentového úřadu spolu s překladem, 
který v přechodném období požaduje 
nařízení Rady…/… [ujednání o překladu].

(15) Zúčastněné členské státy by měly 
Evropský patentový úřad pověřit určitými 
správními úkoly, které se týkají 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
zejména pokud jde o žádosti o jednotný 
účinek, postup provedení zápisu
jednotného účinku a analýzu případných 
problémů s tím souvisejících, například 
výběru a přerozdělování poplatků za 
obnovení patentů, zveřejňování překladů 
pro informační účely během přechodného 
období a správy systému náhrad výdajů za 
překlady pro žadatele podávající evropské 
patentové přihlášky v jiném jazyce než 
v některém z úředních jazyků Evropského 
patentového úřadu. Žádosti o jednotný 
účinek musí být podávány u Evropského 
patentového úřadu ve lhůtě jednoho měsíce 
ode dne zveřejnění oznámení o udělení 
patentu v Evropském patentovém věstníku 
a předkládány v jazyce řízení 
u Evropského patentového úřadu spolu 
s předepsaným překladem.

Or. pl
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Odůvodnění

Není možné uvést všechny problémy, jež by mohly nastat v souvislosti se správou evropských 
patentů v zemích, jež s jednotným evropským patentem souhlasily.

Pozměňovací návrh 15
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků. 
Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na 
který se patent vztahuje, a měla by být 
podobná jako výše vnitrostátních poplatků 
za obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků, 
přičemž by měla zohledňovat konkrétní 
situaci malých a středních podniků i 
naléhavou potřebu podporovat úspory 
energií a využívání obnovitelných zdrojů 
energie v podobě nižších poplatků. Měla 
by rovněž odrážet velikost trhu, na který se 
patent vztahuje, a měla by být podobná 
jako výše vnitrostátních poplatků za 
obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků. 
Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na 
který se patent vztahuje, a měla by být 
podobná jako výše vnitrostátních poplatků 
za obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků 
a aby zohledňovala zejména 
mikropodniky a malé podniky, jak jsou 
definovány v doporučení Komise 
2003/361/ES1. Měla by rovněž odrážet 
velikost trhu, na který se patent vztahuje, 
a měla by být podobná jako výše 
vnitrostátních poplatků za obnovení 
u průměrného evropského patentu 
s účinností v zúčastněných členských 
státech v době, kdy výši poplatků za 
obnovení poprvé stanoví Komise.

_____________
1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků. 
Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na 
který se patent vztahuje, a měla by být 
podobná jako výše vnitrostátních poplatků 
za obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků 
a aby zohledňovala situaci a finanční 
kapacitu malých a středních podniků. 
Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na 
který se patent vztahuje, a měla by být 
podobná jako výše vnitrostátních poplatků 
za obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 

(16) Držitelé patentů by měli za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platit jeden společný roční poplatek. 
Poplatky za obnovení by se měly po celou 
dobu patentové ochrany postupně zvyšovat 
a spolu s poplatky, které se mají platit 
Evropské patentové organizaci ve fázi před 
udělením patentu, by měly pokrývat 
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všechny náklady spojené s udělením 
evropského patentu a správou jednotné 
patentové ochrany. Výše poplatků za 
obnovení patentů by se měla stanovit tak, 
aby usnadňovala inovace a podporovala 
konkurenceschopnost evropských podniků. 
Měla by rovněž odrážet velikost trhu, na
který se patent vztahuje, a měla by být 
podobná jako výše vnitrostátních poplatků 
za obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

skutečné náklady spojené se správou 
jednotné patentové ochrany. Výše poplatků 
za obnovení patentů by se měla stanovit 
tak, aby usnadňovala inovace 
a podporovala konkurenceschopnost 
evropských podniků. Měla by být podobná 
jako výše vnitrostátních poplatků za 
obnovení u průměrného evropského 
patentu s účinností v zúčastněných 
členských státech v době, kdy výši 
poplatků za obnovení poprvé stanoví 
Komise.

Or. pl

Odůvodnění

Náklady musejí odrážet skutečně vynaložené výdaje a měly by odpovídat výdajům jednotlivých 
členských států.

Pozměňovací návrh 19
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby byla určena přiměřená výše 
a rozdělování poplatků za obnovení patentů 
a aby bylo zajištěno, že všechny náklady
na úkoly svěřené Evropskému 
patentovému úřadu v souvislosti 
s jednotnou patentovou ochranou budou 
plně hrazeny ze zdrojů vytvořených 
evropskými patenty s jednotným účinkem, 
výnosy z poplatků za obnovení spolu 
s poplatky, které se mají platit Evropské 
patentové organizaci ve fázi před udělením 
patentu, by měly zajistit vyrovnaný 
rozpočet Evropské patentové organizace.

(17) Aby byla určena přiměřená výše 
a rozdělování poplatků za obnovení patentů 
a aby bylo zajištěno, že skutečné poplatky 
za každoročně znovu dohodnuté úkoly 
svěřené Evropskému patentovému úřadu 
v souvislosti s jednotnou patentovou 
ochranou budou plně hrazeny ze zdrojů 
vytvořených evropskými patenty 
s jednotným účinkem, výnosy z poplatků 
za obnovení spolu s poplatky, které se mají 
platit Evropské patentové organizaci ve 
fázi před udělením patentu, by měly zajistit 
vyrovnaný rozpočet Evropské patentové 
organizace.

Or. pl
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Odůvodnění

Úkoly svěřené Evropskému patentovému úřadu je třeba každý rok znovu dohodnout kvůli 
poplatkům, které je podle toho potřeba upravit.  

Pozměňovací návrh 20
Alajos Mészáros

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Poplatky za obnovení by se měly platit 
Evropské patentové organizaci. Mezi 
zúčastněné členské státy se rozdělí částka 
ve výši 50 procent poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
od které se odečtou náklady vynaložené 
Evropským patentovým úřadem při plnění 
úkolů souvisejících s jednotnou patentovou 
ochranou, přičemž tato částka by se měla 
použít pro účely související s patenty. 
Podíly z této částky by se měly stanovit na 
základě spravedlivých, nestranných 
a náležitých kritérií, konkrétně podle 
úrovně patentové činnosti a velikosti trhu. 
Způsob rozdělení této částky by měl zajistit 
náhradu za to, že členské státy mají jiný 
úřední jazyk než některý z úředních jazyků 
Evropského patentového úřadu, mají 
nepřiměřeně nízkou úroveň patentové 
činnosti a získaly členství v Evropské 
patentové organizaci poměrně nedávno.

(18) Poplatky za obnovení by se měly platit 
Evropské patentové organizaci. Mezi 
zúčastněné členské státy se rozdělí částka 
ve výši 50 procent poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
od které se odečtou náklady vynaložené 
Evropským patentovým úřadem při plnění 
úkolů souvisejících s jednotnou patentovou 
ochranou, přičemž tato částka by se měla 
použít pro účely prosazování tohoto 
nařízení a pro další účely související s 
patenty a inovacemi, včetně poskytování 
poradenství a podpory malým a středním 
podnikům. Podíly z této částky by se měly 
stanovit na základě spravedlivých, 
nestranných a náležitých kritérií, konkrétně 
podle úrovně patentové činnosti a velikosti 
trhu. Způsob rozdělení této částky by měl 
zajistit náhradu za to, že členské státy mají 
jiný úřední jazyk než některý z úředních 
jazyků Evropského patentového úřadu, 
mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové 
činnosti a získaly členství v Evropské 
patentové organizaci poměrně nedávno.

Or. en

Odůvodnění

Aby rozdělené poplatky za obnovení sloužily účelu nařízení a byly pro zlepšení patentového 
systému v Evropě užitečné, je třeba stanovit, pro jaké účely je mohou zúčastněné členské státy 
použít.
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Pozměňovací návrh 21
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Poplatky za obnovení by se měly platit 
Evropské patentové organizaci. Mezi 
zúčastněné členské státy se rozdělí částka 
ve výši 50 procent poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
od které se odečtou náklady vynaložené 
Evropským patentovým úřadem při plnění 
úkolů souvisejících s jednotnou patentovou 
ochranou, přičemž tato částka by se měla 
použít pro účely související s patenty. 
Podíly z této částky by se měly stanovit na 
základě spravedlivých, nestranných 
a náležitých kritérií, konkrétně podle 
úrovně patentové činnosti a velikosti trhu. 
Způsob rozdělení této částky by měl zajistit 
náhradu za to, že členské státy mají jiný 
úřední jazyk než některý z úředních jazyků 
Evropského patentového úřadu, mají 
nepřiměřeně nízkou úroveň patentové 
činnosti a získaly členství v Evropské 
patentové organizaci poměrně nedávno.

(18) Poplatky za obnovení by se měly platit 
Evropské patentové organizaci. Mezi 
zúčastněné členské státy se rozdělí částka 
ve výši 50 procent poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem, 
od které se odečtou náklady vynaložené 
Evropským patentovým úřadem při plnění 
úkolů souvisejících s jednotnou patentovou 
ochranou, přičemž tato částka by se měla 
použít pro účely související s patenty. 
Podíly z této částky by se měly stanovit na 
základě spravedlivých, nestranných 
a náležitých kritérií. Způsob rozdělení této 
částky by měl zajistit náhradu za to, že 
členské státy mají jiný úřední jazyk než 
některý z úředních jazyků Evropského 
patentového úřadu.

Or. pl

Odůvodnění

Pokud pro nízké „úrovně patentové činnosti“ neexistuje žádná definice, měla by být tato slova 
z textu odstraněna.

Pozměňovací návrh 22
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byla zajištěna odpovídající výše (19) Aby byla zajištěna odpovídající výše 
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a rozdělení poplatků za obnovení patentů 
v souladu se zásadami stanovenými 
v tomto nařízení, měla by být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o výši poplatků 
za obnovení evropských patentů 
s jednotným účinkem a rozdělování těchto 
poplatků mezi Evropskou patentovou 
organizaci a zúčastněné členské státy. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

a rozdělení poplatků za obnovení patentů 
v souladu se zásadami stanovenými 
v tomto nařízení, měla by být Komisi 
svěřena pravomoc jednat s Evropským 
patentovým úřadem a přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o výši poplatků za obnovení evropských 
patentů s jednotným účinkem a rozdělování 
těchto poplatků mezi Evropskou 
patentovou organizaci a zúčastněné členské 
státy. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. pl

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 6.

Pozměňovací návrh 23
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Posílené partnerství mezi Evropským 
patentovým úřadem a ústředními úřady pro 
průmyslové vlastnictví členských států by 
mělo Evropskému patentovému úřadu 
umožnit, aby tam, kde je to vhodné, 
pravidelně využíval výsledky případného 
vyhledávání prováděného ústředními úřady 
pro průmyslové vlastnictví ohledně 
vnitrostátní patentové přihlášky, jejíž 
upřednostnění je požadováno v následné 
evropské patentové přihlášce. Všechny 
ústřední úřady pro průmyslové vlastnictví 

(20) Posílené partnerství v oblasti 
komunikace mezi Evropským patentovým 
úřadem a ústředními úřady pro průmyslové 
vlastnictví členských států EU by mělo 
Evropskému patentovému úřadu umožnit, 
aby tam, kde je to vhodné, pravidelně za 
úplatu využíval výsledky případného 
vyhledávání prováděného ústředními úřady 
pro průmyslové vlastnictví ohledně 
vnitrostátní patentové přihlášky, jejíž 
upřednostnění je požadováno v následné 
evropské patentové přihlášce. Všechny 
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včetně těch, které neprovádějí vyhledávání 
v průběhu vnitrostátního řízení o udělení 
patentu, mohou mít v rámci posíleného 
partnerství zásadní úlohu mimo jiné v tom, 
že poskytují poradenství a podporu
potenciálním žadatelům o patent, a to 
zejména malým a středním podnikům, 
přijímají žádosti, předávají je Evropskému 
patentovému úřadu a šíří patentové 
informace.

ústřední úřady pro průmyslové vlastnictví 
včetně těch, které neprovádějí vyhledávání 
v průběhu vnitrostátního řízení o udělení 
patentu, mohou mít zásadní úlohu mimo 
jiné v tom, že poskytují poradenství 
potenciálním žadatelům o patent, a to 
zejména malým a středním podnikům, 
přijímají žádosti jednotlivých členských 
států a stanovují, zda budou předány
Evropskému patentovému úřadu, a šíří 
patentové informace.

Or. pl

Odůvodnění

Spolupráce s vnitrostátními patentovými úřady založená na placení poplatků je pro proces 
přípravy patentů nezbytná.

Pozměňovací návrh 24
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení představuje zvláštní dohodu 
ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování 
evropských patentů (Evropské patentové 
úmluvy) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „EPC“).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do ...* předloží spolu 
s hodnocením dopadu návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o harmonizaci hmotného patentového 
práva příslušného pro evropské patenty 
s jednotným účinkem.
_____________
* Datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropské patenty s jednotným 
účinkem se poskytují na všechny vynálezy 
ve všech oblastech technologie za 
předpokladu, že jsou nové, obsahují 
inovační prvek a jsou průmyslově 
využitelné.
Za vynálezy se ve smyslu prvního 
pododstavce nepovažují zejména:
a) objevy, vědecké teorie a matematické 
metody;
b) estetické výtvory;
c) programy, pravidla a metody 
uplatňované při duševních činnostech, 
hraní her nebo podnikání a počítačové 
programy;
d) předkládání informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vynálezem ve smyslu hmotného 
patentového práva vztahujícího se na 
evropský patent s jednotným účinkem 
není soubor pokynů k vyřešení problému 
prostřednictvím automatizovaného 
systému sestávajícího jen ze standardního 
hardwaru na zpracování dat (běžný 
počítač), označovaný také jako 
„počítačový program“ nebo „řešení řízené 
počítačem“, a to bez ohledu na podobu, 
na jejímž základě je nárokován.
Nárokovaný předmět může být vynálezem 
ve smyslu hmotného patentového práva 
vztahujícího se na evropský patent s  
jednotným účinkem pouze tehdy, jestliže 
rozšiřuje stávající znalosti v oblasti 
aplikovaných přírodních věd; vynález je 
něco, co poskytuje nové znalosti o vztahu 
příčiny a následku v oblasti využívání 
ovladatelných přírodních sil.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský patent s jednotným účinkem 
má jednotnou povahu. Poskytuje 
jednotnou ochranu a má stejný účinek ve 
všech zúčastněných členských státech.

2. Evropský patent s jednotným účinkem je
patentem Evropské unie, který má účinky 
napříč území zúčastněných členských 
států.
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský patent s jednotným účinkem má 
jednotnou povahu. Podléhá pouze 
ustanovením tohoto nařízení, obecným 
zásadám práva Unie a do té míry, do jaké 
toto nařízení nestanoví zvláštní pravidla, 
také ustanovením Evropské patentové 
úmluvy, jež jsou závazná pro každý 
evropský patent a jež jsou považována za 
ustanovení tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Patenty s jednotným účinkem 
nemohou být uděleny za:
– vědecké objevy a teorie a za 
matematické metody;
– estetické výtvory;
– programy, pravidla a metody 
uplatňované při provádění duševních 
činností, hraní her nebo podnikání;
– předkládání informací.

Or. pl
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Odůvodnění

Patenty nemohou být v souladu s mezinárodním právem v oblasti patentovatelnosti udělovány 
v oblastech, v nichž nedochází k žádnému materiálnímu technologickému rozvoji. 

Pozměňovací návrh 31
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský patent s jednotným účinkem
nabývá účinnosti na území zúčastněných 
členských států ke dni, kdy Evropský 
patentový úřad zveřejní oznámení 
o udělení evropského patentu v Evropském 
patentovém věstníku.

1. Evropský patent s jednotným účinkem 
nabývá účinnosti na území zúčastněných 
členských států čtrnáctým dnem 
následujícím po dni, kdy Evropský 
patentový úřad zveřejní oznámení 
o udělení evropského patentu v Evropském 
patentovém věstníku.

Or. pl

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést přechodné období v zemích, kde příslušný 
evropský patent vstoupí brzy v platnost, což umožní zveřejnění dotazů a jejich zodpovězení.

Pozměňovací návrh 32
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský patent s jednotným účinkem 
poskytuje držiteli právo, aby jakékoli třetí 
osobě, která nemá jeho souhlas, zabránil:

1. Evropský patent s jednotným účinkem 
poskytuje držiteli právně vymahatelné 
právo považovat za nezákonné, aby 
jakákoli třetí osoba, která nemá jeho 
souhlas:

Or. da
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Pozměňovací návrh 33
Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský patent s jednotným účinkem 
poskytuje držiteli právo jakékoli třetí 
osobě, která nemá jeho souhlas, zabránit 
v tom, aby jakékoli jiné osobě než osobě 
oprávněné využívat patentovaný vynález 
dodávala nebo nabízela k dodávce v rámci 
zúčastněných členských států prostředky, 
které se týkají podstatného prvku 
dotyčného vynálezu a které umožňují jeho 
uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí 
osoba ví nebo měla vědět, že tyto 
prostředky jsou vhodné a určené 
k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

1. Evropský patent s jednotným účinkem 
poskytuje držiteli právně vymahatelné 
právo považovat za nezákonné, aby 
jakákoli třetí osoba, která nemá jeho 
souhlas, dodávala jakékoli jiné osobě než 
osobě oprávněné využívat patentovaný 
vynález nebo jí nabízela k dodávce v rámci 
zúčastněných členských států prostředky, 
které se týkají podstatného prvku 
dotyčného vynálezu a které umožňují jeho 
uplatnění v praxi, jestliže dotyčná třetí 
osoba ví nebo měla vědět, že tyto 
prostředky jsou vhodné a určené 
k uplatnění tohoto vynálezu v praxi.

Or. da

Pozměňovací návrh 34
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) úkony povolené podle Smluv a práva 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) použití biologického materiálu za 
účelem pěstování, objevování a šlechtění 
nových rostlinných odrůd;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité ustanovit omzenou výsadu pěstitelů, aby se zajistila svoboda činnosti týkající se 
práce s biologickým materiálem za účelem šlechtění a objevování nových rostlinných odrůd.

Pozměňovací návrh 36
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) používání patentovaného vynálezu na 
palubě plavidel z jiných zemí než 
zúčastněných členských států, v trupu 
plavidla, v rámci strojního zařízení, 
výstroje, výzbroje a dalšího příslušenství, 
pokud tato plavidla přechodně nebo 
náhodně vstoupí do vod zúčastněných 
členských států, a to pod podmínkou, že se 
tam vynález používá výhradně pro potřeby 
dotyčného plavidla;

e) používání patentovaného vynálezu na 
palubě plavidel z jiných zemí než 
zúčastněných členských států, v trupu 
plavidla, v rámci strojního zařízení, 
výstroje, výzbroje a dalšího příslušenství, 
pokud tato plavidla přechodně nebo 
náhodně vstoupí do vod zúčastněných 
členských států, a to pod podmínkou, že se 
tam vynález používá výhradně pro potřeby 
dotyčného plavidla, a pokud dotyčné 
patentované vynálezy nejsou obchodně  
využívány k socioekonomickým  účelům, 
pro něž jsou v členských státech určeny;

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží o to, aby bylo návštěvníkům znemožněno, a to i pasivně, 
zasahovat do trhu v hostitelské zemi.

Pozměňovací návrh 37
Herbert Reul



PE473.869v01-00 20/31 AM\879879CS.doc

CS

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) úkony, na které se vztahuje výsada 
zemědělců podle článku 14 nařízení (ES) 
č. 2100/94, jež se použije obdobně;

h) případy, kdy zemědělec používá produkt 
své sklizně pro účely reprodukce nebo 
rozmnožování v rámci svého vlastního 
zemědělského podniku, kde byl držitelem 
patentu nebo s jeho souhlasem zemědělci 
prodán rostlinný reprodukční materiál
pro zemědělské využití odpovídající článku 
4 nařízení (ES) č. 2100/94;

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s výsadou farmářů je důležité uvést znění tohoto omezení do souladu se zněním 
směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů. 

Pozměňovací návrh 38
Herbert Reul

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) případy, kdy zemědělec používá 
chráněná zvířata k hospodářským účelům, 
a to pod podmínkou, že chovná zvířata
nebo jiný zvířecí reprodukční materiál byl 
prodán nebo jinak obchodně 
zprostředkován dotyčnému zemědělci 
držitelem patentu nebo s jeho souhlasem.
Takové použití zahrnuje i poskytnutí 
zvířete nebo jiného zvířecího 
reprodukčního materiálu pro účely 
zemědělské činnosti zemědělce, ale nikoli
prodej v rámci nebo za účelem obchodní 
reprodukční činnosti;

i) případy, kdy zemědělec používá zvířata 
nebo zvířecí reprodukční materiál k 
zemědělskému účelu, v případě, že byla 
dotyčnému zemědělci držitelem patentu 
nebo s jeho souhlasem prodána chovná 
zvířata nebo jiný zvířecí reprodukční 
materiál, jež tvoří nebo obsahuje 
patentovaný vynález. Toto nezahrnuje
prodej v rámci nebo za účelem obchodní 
reprodukční činnosti;

Or. en
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Odůvodnění

V souvislosti s  výsadou farmářů je důležité uvést znění tohoto omezení do souladu se zněním 
směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů. 

Pozměňovací návrh 39
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) případy, kdy zemědělec používá 
chráněná zvířata k hospodářským účelům, 
a to pod podmínkou, že chovná zvířata 
nebo jiný zvířecí reprodukční materiál byl 
prodán nebo jinak obchodně 
zprostředkován dotyčnému zemědělci 
držitelem patentu nebo s jeho souhlasem. 
Takové použití zahrnuje i poskytnutí 
zvířete nebo jiného zvířecího 
reprodukčního materiálu pro účely 
zemědělské činnosti zemědělce, ale nikoli 
prodej v rámci nebo za účelem obchodní 
reprodukční činnosti;

i) případy, kdy zemědělec používá 
chráněná zvířata nebo reprodukční 
materiál k hospodářským účelům, a to pod 
podmínkou, že reprodukční materiál byl 
prodán nebo jinak obchodně 
zprostředkován dotyčnému zemědělci 
držitelem patentu nebo s jeho souhlasem. 
Takové použití zahrnuje i poskytnutí 
takového materiálu pro účely zemědělské 
činnosti zemědělce, ale nikoli na prodej 
v rámci nebo za účelem obchodní 
reprodukční činnosti;

Or. pl

Odůvodnění

Musí se učinit rozdíl mezi obchodní činností a vlastní zemědělskou činností. 

Pozměňovací návrh 40
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zúčastněné členské státy pověří 
Evropský patentový úřad ve smyslu 
článku 143 EPC těmito úkoly, které mají 

1. Zúčastněné členské státy pověří 
Evropský patentový úřad těmito úkoly, 
které mají být prováděny v souladu se 
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být prováděny v souladu s vnitřními 
předpisy Evropského patentového úřadu:

Smlouvami a právem Unie a s vnitřními 
předpisy Evropského patentového úřadu:

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zúčastněné členské státy jakožto 
smluvní státy EPC zajistí, aby Evropský 
patentový úřad prováděl řízení činností 
souvisejících s úkoly uvedenými 
v odstavci 1 a dohled nad nimi. Za tím 
účelem zřídí v rámci správní rady 
Evropské patentové organizace výběrový 
výbor ve smyslu článku 145 EPC.

2. Zúčastněné členské státy jakožto 
smluvní státy EPC společně s Evropským 
parlamentem zajistí, aby Evropský 
patentový úřad prováděl řízení činností 
souvisejících s úkoly uvedenými 
v odstavci 1 a dohled nad nimi. Za tím 
účelem zřídí v rámci správní rady 
Evropské patentové organizace výběrový 
výbor. Tento výběrový výbor by měl 
rozhodovat na základě mandátu, který mu 
udělí Evropský parlament, a podávat 
Evropskému parlamentu zprávy. Členové 
výběrového výboru se dostaví ke slyšení u 
příslušného parlamentního výboru 
předtím, než jejich členství schválí 
Evropský parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou 
právní ochranu u vnitrostátního soudu proti 

3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou 
právní ochranu u vnitrostátního soudu proti 
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rozhodnutím přijatým Evropským 
patentovým úřadem při provádění úkolů 
uvedených v odstavci 1.

jakémukoli administrativnímu rozhodnutí 
přijatému Evropským patentovým úřadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Adam Gierek

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výdaje vynaložené Evropským 
patentovým úřadem při provádění dalších 
úkolů, jimiž jej ve smyslu článku 143 EPC 
pověřily členské státy, se hradí z poplatků 
za evropské patenty s jednotným účinkem.

Výdaje vynaložené Evropským 
patentovým úřadem při provádění dalších 
úkolů, jimiž jej ve smyslu článku 143 EPC 
pověřily členské státy, se hradí z poplatků 
za evropské patenty s jednotným účinkem 
v souladu se simulací stanovenou v 
příloze I.

Or. pl

Odůvodnění

Příloha I by měla být vypracována smluvními stranami. 

Pozměňovací návrh 44
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky za obnovení patentu a příplatky 
za pozdní úhradu poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platí držitel patentu Evropské patentové 
organizaci. Tyto poplatky se platí za roky 
následující po roce, ve kterém Evropský 
patentový rejstřík zveřejní oznámení 
o udělení evropského patentu s jednotným 

1. Poplatky za obnovení patentu a příplatky 
za pozdní úhradu poplatků za obnovení 
evropských patentů s jednotným účinkem 
platí držitel patentu Evropské patentové 
organizaci jako část zdrojů potřebných k 
vykonávání úkolů uvedených v článku 13. 
Tyto poplatky se platí za roky následující 
po roce, ve kterém Evropský patentový 
rejstřík zveřejní oznámení o udělení 
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účinkem na základě tohoto nařízení. evropského patentu s jednotným účinkem 
na základě tohoto nařízení.

Or. pl

Odůvodnění

Mělo by se uvést, jakým způsobem se budou využívat přebytky vzniklé díky těmto poplatkům.  
Měl by z těchto přebytků těžit Evropský patentový úřad? Je v zájmu Společenství snížit 
náklady spojené se získáváním patentů.

Pozměňovací návrh 45
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí spolu s poplatky, které se mají 
platit Evropské patentové organizaci ve 
fázi před udělením patentu, stačit 
k zajištění vyrovnaného rozpočtu 
Evropské patentové organizace.

c)  musí být placeny spolu s poplatky, které 
se mají platit Evropské patentové 
organizaci ve fázi před udělením patentu.

Or. pl

Odůvodnění

Rozpočet Evropského patentového úřadu by neměl být v popředí zájmu EU.

Pozměňovací návrh 46
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) například aby se zohlednil status a 
možnosti financování malých a středních 
podniků.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 47
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše poplatků za obnovení patentů se 
stanoví tak, aby:

2. Výše poplatků za obnovení patentů se v 
souladu se simulací stanovenou v příloze 
II stanoví tak, aby:

Or. pl

Odůvodnění

Příloha II by měla být vypracována smluvními stranami. 

Pozměňovací návrh 48
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) formou nižších poplatků zohledňovala 
specifickou situaci velmi malých a malých 
podniků, které jsou definované v 
doporučení Komise 2003/361/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Část vybraných poplatků za obnovení, 
která se má rozdělit mezi zúčastněné 

1. Část vybraných poplatků za obnovení, 
která se má rozdělit mezi zúčastněné 
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členské státy podle čl. 12 odst. 1 písm. e), 
činí 50 procent z poplatků za obnovení 
podle článku 14 zaplacených za evropské 
patenty s jednotným účinkem, přičemž od 
této částky se odečtou náklady spojené se 
správou jednotné patentové ochrany podle 
článku 12.

členské státy podle čl. 12 odst. 1 písm. e), 
činí 50 procent z poplatků za obnovení 
podle článku 14 zaplacených za evropské 
patenty s jednotným účinkem, přičemž od 
této částky se odečtou náklady spojené se 
správou jednotné patentové ochrany podle 
článku 12 v souladu se simulací 
stanovenou v příloze III.

Or. pl

Odůvodnění

Příloha III by měla být vypracována smluvními stranami. 

Pozměňovací návrh 50
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v této kapitole stanoví Komise podíly pro 
rozdělení poplatků za obnovení patentů 
podle odstavce 1 mezi zúčastněné členské 
státy na základě těchto spravedlivých, 
nestranných a náležitých kritérií:

2. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v této kapitole stanoví Komise podíly pro 
rozdělení poplatků za obnovení patentů 
podle odstavce 1 mezi zúčastněné členské 
státy na základě těchto spravedlivých, 
nestranných a náležitých kritérií v souladu 
se simulací stanovenou v příloze IV a 
zohlední:

Or. pl

Odůvodnění

Příloha IV by měla být vypracována smluvními stranami. 

Pozměňovací návrh 51
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částku, která jim bude přidělena podle 
odstavce 1, použijí zúčastněné členské 
státy pro účely související s patenty.

3. Částku, která jim bude přidělena podle 
odstavce 1, použijí zúčastněné členské 
státy pro účely související s patentovou 
činností na jejich území.

Or. pl

Odůvodnění

Jedná se o pouhé upřesnění. 

Pozměňovací návrh 52
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Oprávnění Komise přijímat akty 
v přenesené pravomoci podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

1. Oprávnění Komise přijímat akty podle 
článků 15 a 16 v přenesené pravomoci 
podléhá podmínkám stanoveným v tomto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 15 a 16 platí na dobu neurčitou 
od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 15 a 16 platí na dobu určitou, 
nejdéle po dobu 1 roku od [datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. pl
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vylepšit kontrolu Evropského parlamentu nad 
změnami evropského patentového systému, zejména pokud se jedná o ekonomické faktory.

Pozměňovací návrh 54
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Přenesení pravomocí souvisejících s 
poskytováním finančních prostředků vždy 
podléhá schválení Evropským 
parlamentem.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vylepšit kontrolu Evropského parlamentu nad 
změnami evropského patentového systému, zejména pokud se jedná o ekonomické faktory.

Pozměňovací návrh 55
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování 
práva hospodářské soutěže a práva, které se 
týká nekalé soutěže.

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování 
Smluv a práva Unie včetně práva 
hospodářské soutěže a práva, které se týká 
nekalé soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Zigmantas Balčytis
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě zprávu o působení tohoto 
nařízení a v případě potřeby předloží 
příslušné návrhy na jeho změnu. Následné 
zprávy o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každých šest let.

1. Nejpozději do tří let ode dne, kdy první 
evropský patent s jednotným účinkem 
nabude účinnosti na území zúčastněných 
členských států, předloží Komise Radě a 
Evropskému parlamentu zprávu 
o působení tohoto nařízení a v případě 
potřeby předloží příslušné návrhy na jeho 
změnu. Následné zprávy o působení tohoto 
nařízení Komise předloží každé tři roky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 57
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě zprávu o působení tohoto 
nařízení a v případě potřeby předloží 
příslušné návrhy na jeho změnu. Následné 
zprávy o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každých šest let.

1. Nejpozději do dvou let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě a Evropskému parlamentu
zprávu o působení tohoto nařízení a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na jeho změnu. Následné zprávy 
o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každé dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě zprávu o působení tohoto 
nařízení a v případě potřeby předloží 
příslušné návrhy na jeho změnu. Následné 
zprávy o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každých šest let.

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě a Evropskému parlamentu
zprávu o působení tohoto nařízení a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na jeho změnu. Následné zprávy 
o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každých šest let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 
účinkem nabude účinnosti na území 
zúčastněných členských států, předloží 
Komise Radě zprávu o působení tohoto 
nařízení a v případě potřeby předloží 
příslušné návrhy na jeho změnu. Následné 
zprávy o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každých šest let.

1. Nejpozději do tří let ode dne, kdy první 
evropský patent s jednotným účinkem 
nabude účinnosti na území zúčastněných 
členských států, předloží Komise Radě 
zprávu o působení tohoto nařízení a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy 
na jeho změnu. Následné zprávy 
o působení tohoto nařízení Komise 
předloží každé tři roky.

Or. pl

Odůvodnění

Obchodní dohody tohoto rozsahu musí být v době rychlých hospodářských změn uzavírány 
častěji. Také je důležité, aby byly zprávy předkládány s větší pravidelností.

Pozměňovací návrh 60
Alajos Mészáros
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotnou patentovou ochranu lze 
požadovat pro všechny evropské patenty 
udělené v den uvedený v odstavci 2 nebo 
později.

4. Jednotnou patentovou ochranu lze 
požadovat pro všechny evropské patenty 
udělené na základě evropské patentové 
přihlášky vyplněné v den uvedený 
v odstavci 2 nebo později.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění má posílit právní jistotu a zajistit členským státům přiměřenou dobu na 
přípravu.


