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Ændringsforslag 11
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen skal i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union oprette et indre marked, 
arbejde for en bæredygtig udvikling i 
Europa baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og fremme 
videnskabelige og teknologiske fremskridt. 
Indførelse af de retlige betingelser, der gør 
det muligt for virksomhederne at tilpasse 
deres produktion og distribution af varer på 
tværs af landegrænserne og giver dem flere 
valgmuligheder, bidrager til at nå disse 
mål. Et af de retlige instrumenter, som 
virksomhederne bør have adgang til, er en 
patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning 
i det indre marked eller i det mindste en 
betydelig del heraf.

(1) Unionen skal i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union oprette et indre marked, 
arbejde for en bæredygtig udvikling i 
Europa baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og fremme udbredelsen 
af oplysninger om videnskabelige og 
teknologiske fremskridt. Indførelse af de 
retlige betingelser, der gør det muligt for 
virksomhederne at tilpasse deres 
produktion og distribution af varer på tværs 
af landegrænserne og giver dem flere 
valgmuligheder, bidrager til at nå disse 
mål. Et af de retlige instrumenter, som 
virksomhederne bør have adgang til, er en 
patentbeskyttelse med ensartet retsvirkning 
i det indre marked eller i det mindste en 
betydelig del heraf.

Or. en

Ændringsforslag 12
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den Europæiske Patentorganisation, 
der blev oprettet på grundlag af 
konventionen om meddelelse af 
europæiske patenter (den europæiske 
patentkonvention) som ændret (herefter 
benævnt "EPK"), fik til opgave at meddele 

(5) Den Europæiske Patentorganisation, 
der blev oprettet på grundlag af 
konventionen om meddelelse af 
europæiske patenter (den europæiske 
patentkonvention) som ændret (herefter 
benævnt "EPK"), fik til opgave at meddele 
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europæiske patenter. Denne opgave 
udføres af Den Europæiske 
Patentmyndighed. Europæiske patenter, der 
meddeles af Den Europæiske 
Patentmyndighed i henhold til de regler og 
procedurer, der er fastsat i EPK, bør efter 
anmodning fra patenthaveren have samme 
retsvirkning i henhold til denne forordning 
i de deltagende medlemsstater (herefter 
benævnt "europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning").

europæiske patenter. Denne opgave 
udføres af Den Europæiske 
Patentmyndighed. Europæiske patenter, der 
meddeles af Den Europæiske
Patentmyndighed i henhold til de regler og 
procedurer, der er fastsat i EPK, bør efter 
en anmodning fra patenthaveren arkiveret 
direkte eller gennem det relevante 
nationale patentkontor have samme 
retsvirkning i henhold til denne forordning 
i de deltagende medlemsstater (herefter 
benævnt "europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning").

Or. pl

Begrundelse

Patenthavere kan indgive ansøgninger direkte til Den Europæiske Patentmyndighed, men de 
bør generelt indgives via de nationale patentkontorer.

Ændringsforslag 13
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De rettigheder, der følger af det 
europæiske patent med ensartet 
retsvirkning, bør give patenthaveren 
mulighed for at forhindre enhver 
tredjemand, der ikke har patenthavers 
samtykke, at gøre direkte eller indirekte 
brug af opfindelsen i de deltagende 
medlemsstater. En række begrænsninger 
af patenthaverens rettigheder bør
imidlertid gøre det muligt for tredjemand
at anvende opfindelsen, f.eks. til private og
ikke-kommercielle formål, i 
forsøgsøjemed, til formål, der specifikt 
tillades i henhold til EU-lovgivningen 
(vedrørende veterinærlægemidler, 
humanmedicinske lægemidler, 
sortsbeskyttelse, retlig beskyttelse af edb-

(10) De rettigheder, der følger af det 
europæiske patent med ensartet 
retsvirkning, bør give patenthaveren 
mulighed for at forhindre enhver 
tredjemand, der ikke har patenthavers 
samtykke, at gøre direkte eller indirekte 
brug af opfindelsen i de deltagende 
medlemsstater. Dette bør imidlertid ikke 
omfatte en tredjemands ret til at anvende 
opfindelser til ikke-kommercielle formål 
og videnskabelig forskning og samtlige 
opfindelser, der ikke er patenterbare i 
henhold til international lovgivning, 
herunder edb-programmer og databaser; 
dette omfatter også patenterede 
bioteknologiske opfindelser, 
plantebeskyttelsespatenter og 
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programmer ved ophavsret, retlig 
beskyttelse af bioteknologiske opfindelser) 
og i henhold til international ret samt for 
en landbrugers anvendelse af beskyttede 
besætninger til landbrugsmæssige formål.

patentbeskyttede lægemidler samt 
landbrugeres anvendelse af beskyttede 
besætninger til landbrugsmæssige formål.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget omfatter to kategorier af opfindelser: ikke-patenterbare opfindelser og 
opfindelser, der er patenterbare, men hvis anvendelse er tilladt i henhold til europæisk 
lovgivning.

Ændringsforslag 14
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De deltagende medlemsstater bør 
tillægge Den Europæiske Patentmyndighed 
visse administrative opgaver vedrørende 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning, særlig med hensyn til 
administration af anmodninger om 
patentbeskyttelse med ensartet 
retsvirkning, registrering af 
patentbeskyttelse med ensartet 
retsvirkning og af enhver begrænsning, 
licens, overførelse, tilbagekaldelse eller 
ophør af europæiske patenter med 
ensartet retsvirkning, opkrævning og 
fordeling af fornyelsesgebyrer, 
offentliggørelse af vejledende oversættelser 
i en overgangsperiode og administration af 
en godtgørelsesordning for 
oversættelsesomkostninger for ansøgere, 
der indgiver europæiske patentansøgninger 
på et andet sprog end Den Europæiske 
Patentmyndigheds officielle sprog. De 
deltagende medlemsstater bør sikre, at
ansøgninger om patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning indgives til Den 

(15) De deltagende medlemsstater bør 
tillægge Den Europæiske Patentmyndighed 
visse administrative opgaver vedrørende 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning, særlig med hensyn til 
administration af anmodninger om 
patentbeskyttelse med ensartet 
retsvirkning, gennemførelse af den 
ensartede registreringsproces og analyse 
af dermed forbundne problemer, såsom
opkrævning og fordeling af 
fornyelsesgebyrer, offentliggørelse af 
vejledende oversættelser i en 
overgangsperiode og administration af en 
godtgørelsesordning for 
oversættelsesomkostninger for ansøgere, 
der indgiver europæiske patentansøgninger 
på et andet sprog end Den Europæiske 
Patentmyndigheds officielle sprog. 
Ansøgninger om patentbeskyttelse med 
ensartet virkning skal indgives til Den 
Europæiske Patentmyndighed senest en 
måned efter datoen for bekendtgørelse om 
meddelelsen af patent i Den Europæiske 
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Europæiske Patentmyndighed senest en 
måned efter datoen for bekendtgørelse om 
meddelelsen af patent i Den Europæiske 
Patenttidende, og at de indgives på Den 
Europæiske Patentmyndigheds 
proceduresprog sammen med den 
oversættelse, der i en overgangsperiode 
foreskrives i Rådets forordning …/… 
[oversættelsesordninger].

Patenttidende på Den Europæiske 
Patentmyndigheds proceduresprog sammen 
med den foreskrevne oversættelse.

Or. pl

Begrundelse

Det er umuligt at opstille en liste over alle de problemer, der måtte dukke op i forbindelse 
med administrationen af europæiske patenter i de lande, der har tilsluttet sig det europæiske 
enhedspatent.

Ændringsforslag 15
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv. De bør også afspejle størrelsen 
af det marked, der dækkes af patentet, og 
være af samme størrelsesorden som de 
nationale fornyelsesgebyrer for et normalt 
europæisk patent, der får gyldighed i de 

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv, og der bør også tages hensyn 
til den særlige situation for små og 
mellemstore virksomheder samt det 
påtrængende behov for at fremme 
energibesparelser og brugen af 
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deltagende medlemsstater på det tidspunkt, 
hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første 
gang fastsættes af Kommissionen.

vedvarende energi i form af lavere 
gebyrer. De bør også afspejle størrelsen af 
det marked, der dækkes af patentet, og 
være af samme størrelsesorden som de 
nationale fornyelsesgebyrer for et normalt 
europæisk patent, der får gyldighed i de 
deltagende medlemsstater på det tidspunkt, 
hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første 
gang fastsættes af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 16
Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv. De bør også afspejle størrelsen 
af det marked, der dækkes af patentet, og 
være af samme størrelsesorden som de 
nationale fornyelsesgebyrer for et normalt 
europæisk patent, der får gyldighed i de 
deltagende medlemsstater på det tidspunkt, 
hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første 
gang fastsættes af Kommissionen.

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv, idet der tages særligt hensyn 
til mikrovirksomheder og små 
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF1.
De bør også afspejle størrelsen af det 
marked, der dækkes af patentet, og være af 
samme størrelsesorden som de nationale 
fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk 
patent, der får gyldighed i de deltagende 
medlemsstater på det tidspunkt, hvor 
fornyelsesgebyrernes størrelse første gang 
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fastsættes af Kommissionen.

_____________
1 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. en

Ændringsforslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv. De bør også afspejle størrelsen 
af det marked, der dækkes af patentet, og 
være af samme størrelsesorden som de 
nationale fornyelsesgebyrer for et normalt 
europæisk patent, der får gyldighed i de 
deltagende medlemsstater på det tidspunkt, 
hvor fornyelsesgebyrernes størrelse første 
gang fastsættes af Kommissionen.

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv, og der bør tages hensyn til 
SMV’ernes status og 
finansieringskapacitet. De bør også 
afspejle størrelsen af det marked, der 
dækkes af patentet, og være af samme 
størrelsesorden som de nationale 
fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk 
patent, der får gyldighed i de deltagende 
medlemsstater på det tidspunkt, hvor 
fornyelsesgebyrernes størrelse første gang 
fastsættes af Kommissionen.
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Or. ro

Ændringsforslag 18
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør være progressive 
i patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække alle 
omkostninger i forbindelse med 
meddelelsen af europæisk patent og
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv. De bør også afspejle 
størrelsen af det marked, der dækkes af 
patentet, og være af samme 
størrelsesorden som de nationale 
fornyelsesgebyrer for et normalt europæisk
patent, der får gyldighed i de deltagende 
medlemsstater på det tidspunkt, hvor 
fornyelsesgebyrernes størrelse første gang 
fastsættes af Kommissionen.

(16) Patenthavere bør betale et ensartet 
fornyelsesgebyr for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning. 
Fornyelsesgebyrerne bør opkræves i hele
patentbeskyttelsesperioden, og de bør 
sammen med de gebyrer, der betales til 
Den Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, dække de reelle
omkostninger i forbindelse med 
administrationen af patentbeskyttelse med 
ensartet retsvirkning. Fornyelsesgebyrernes 
størrelse bør fastsættes med henblik på at 
fremme innovationen og øge 
konkurrenceevnen for europæisk 
erhvervsliv. De skal svare til størrelsen af
de nationale fornyelsesgebyrer for et 
gennemsnitligt patent, der træder i kraft i 
de deltagende medlemsstater på det 
tidspunkt, hvor fornyelsesgebyrernes 
størrelse første gang fastsættes af 
Kommissionen.

Or. pl

Begrundelse

Omkostningerne skal afspejle de reelle udgifter, der opstår, og bør svare til de nationale 
omkostninger.

Ændringsforslag 19
Adam Gierek
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at bestemme den passende 
størrelse og fordeling af fornyelsesgebyrer 
og for at sikre, at alle omkostninger i 
forbindelse med opgaverne i tilknytning til 
patentbeskyttelsen med ensartet 
retsvirkning, som er tillagt Den 
Europæiske Patentmyndighed, fuldt ud 
dækkes af de ressourcer, der genereres af 
de europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning, og at indtægterne fra 
fornyelsesgebyrerne, sammen med de 
gebyrer, der skal betales til Den 
Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, sikrer et balanceret 
budget hos Den Europæiske 
Patentmyndighed.

(17) For at bestemme den passende 
størrelse og fordeling af fornyelsesgebyrer 
og for at sikre, at de reelle gebyrer i 
forbindelse med de hvert år 
genforhandlede opgaver i tilknytning til 
patentbeskyttelsen med ensartet 
retsvirkning, som er tillagt Den 
Europæiske Patentmyndighed, fuldt ud 
dækkes af de ressourcer, der genereres af 
de europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning, og at indtægterne fra 
fornyelsesgebyrerne, sammen med de 
gebyrer, der skal betales til Den 
Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, sikrer et balanceret 
budget hos Den Europæiske 
Patentmyndighed.

Or. pl

Begrundelse

De opgaver, der pålægges Den Europæiske Patentorganisation, bør genforhandles hvert år, 
hvad angår de gebyrer, der er forbundet hermed, og som skal tilpasses i overensstemmelse 
hermed. 

Ændringsforslag 20
Alajos Mészáros

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den 
Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf 
minus Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger til udførelse af sine opgaver i 
tilknytning til patentbeskyttelsen med 
ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt 
de deltagende medlemsstater, som bør 

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den 
Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf 
minus Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger til udførelse af sine opgaver i 
tilknytning til patentbeskyttelsen med 
ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt
de deltagende medlemsstater, som bør 
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anvende disse til patentrelaterede formål. 
Fordelingsnøglen bør sammensættes på 
grundlag af fair, rimelige og relevante 
kriterier, herunder patentaktiviteternes og 
markedets størrelse. Fordelingen bør give 
medlemsstaterne kompensation for at have 
et andet officielt sprog end et af Den 
Europæiske Patentmyndigheds officielle 
sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav 
patentaktivitet og for kun i relativt kort tid 
at have været medlem af Den Europæiske 
Patentorganisation.

anvende disse til håndhævelse af denne 
forordning og til andre patent- og 
innovationsrelaterede formål, herunder til 
levering af rådgivning og støtte til små og 
mellemstore virksomheder.
Fordelingsnøglen bør sammensættes på 
grundlag af fair, rimelige og relevante 
kriterier, herunder patentaktiviteternes og 
markedets størrelse. Fordelingen bør give 
medlemsstaterne kompensation for at have 
et andet officielt sprog end et af Den 
Europæiske Patentmyndigheds officielle 
sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav 
patentaktivitet og for kun i relativt kort tid 
at have været medlem af Den Europæiske 
Patentorganisation.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at fordelingen af fornyelsesgebyrerne tjener formålet med forordningen og er til 
gavn for den udvidede patentordning i Europa, skal det klart fastlægges, hvilke formål de 
deltagende medlemsstater kan bruge dem til.

Ændringsforslag 21
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den 
Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf 
minus Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger til udførelse af sine opgaver i 
tilknytning til patentbeskyttelsen med 
ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt 
de deltagende medlemsstater, som bør 
anvende disse til patentrelaterede formål. 
Fordelingsnøglen bør sammensættes på 
grundlag af fair, rimelige og relevante 
kriterier, herunder patentaktiviteternes og 
markedets størrelse. Fordelingen bør give 
medlemsstaterne kompensation for at have 

(18) Fornyelsesgebyrer bør betales til Den 
Europæiske Patentorganisation. 50 % heraf 
minus Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger til udførelse af sine opgaver i 
tilknytning til patentbeskyttelsen med 
ensartet retsvirkning, skal fordeles blandt 
de deltagende medlemsstater, som bør 
anvende disse til patentrelaterede formål. 
Fordelingsnøglen bør sammensættes på 
grundlag af fair, rimelige og relevante 
kriterier. Fordelingen bør give 
medlemsstaterne kompensation for at have 
et andet officielt sprog end et af Den 
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et andet officielt sprog end et af Den 
Europæiske Patentmyndigheds officielle 
sprog, for at have en uforholdsmæssigt lav 
patentaktivitet og for kun i relativt kort tid 
at have været medlem af Den Europæiske 
Patentorganisation.

Europæiske Patentmyndigheds officielle 
sprog.

Or. pl

Begrundelse

Hvis der ikke er nogen definition på “lav patentaktivitet”, bør disse ord fjernes fra teksten.

Ændringsforslag 22
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en passende størrelse og 
fordeling af fornyelsesgebyrer i 
overensstemmelse med principperne i 
denne forordning bør Kommissionen i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde få 
delegeret beføjelse til at vedtage retsakter 
for så vidt angår størrelsen af 
fornyelsesgebyrer for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning og fordelingen af 
sådanne gebyrer mellem Den Europæiske 
Patentorganisation og de deltagende 
medlemsstater. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidigt og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(19) For at sikre en passende størrelse og 
fordeling af fornyelsesgebyrer i 
overensstemmelse med principperne i 
denne forordning bør Kommissionen i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde få 
delegeret beføjelse til at forhandle med 
Den Europæiske Patentmyndighed og til 
at vedtage retsakter for så vidt angår 
størrelsen af fornyelsesgebyrer for 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning og fordelingen af sådanne 
gebyrer mellem Den Europæiske 
Patentorganisation og de deltagende 
medlemsstater. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidigt og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. pl
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Begrundelse

Bringer teksten i overensstemmelse med ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 23
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det styrkede partnerskab mellem Den 
Europæiske Patentmyndighed og 
medlemsstaternes centrale myndigheder for 
industriel ejendomsret bør gøre det muligt 
for Den Europæiske Patentmyndighed, når 
det er relevant, regelmæssigt at gøre brug 
af resultaterne af alle søgninger foretaget af 
centrale myndigheder for industriel 
ejendomsret vedrørende en national 
patentansøgning, for hvilken der er begæret 
prioritet i en efterfølgende indgivelse af en
europæisk patentansøgning. Alle centrale 
myndigheder for industriel ejendomsret, 
herunder dem, der ikke foretager søgninger 
i løbet af en procedure for meddelelse af 
nationalt patent, kan spille en vigtig rolle 
under det styrkede partnerskab, bl.a. ved 
at yde rådgivning og støtte til potentielle 
patentansøgere, især små og mellemstore 
virksomheder, ved at modtage og 
fremsende ansøgninger til Den Europæiske 
Patentmyndighed samt ved at formidle 
patentinformation.

(20) Den styrkede kommunikation mellem 
Den Europæiske Patentmyndighed og EU-
medlemsstaternes centrale myndigheder for 
industriel ejendomsret bør gøre det muligt 
for Den Europæiske Patentmyndighed, når 
det er relevant, regelmæssigt på grundlag 
af gebyrbetaling at gøre brug af 
resultaterne af alle søgninger foretaget af 
centrale myndigheder for industriel 
ejendomsret vedrørende en national 
patentansøgning, for hvilken der er begæret 
prioritet i en efterfølgende indgivelse af en 
europæisk patentansøgning. Alle centrale 
myndigheder for industriel ejendomsret, 
herunder dem, der ikke foretager søgninger 
i løbet af en procedure for meddelelse af 
nationalt patent, kan spille en vigtig rolle, 
bl.a. ved at levere rådgivning til potentielle 
patentansøgere, især små og mellemstore 
virksomheder, ved at modtage nationale 
ansøgninger og fastslå, hvorvidt de bør 
fremsendes til Den Europæiske 
Patentmyndighed, samt ved at formidle 
patentinformation.

Or. pl

Begrundelse

Samarbejde med nationale patentkontorer på grundlag af gebyrbetaling er væsentligt i 
forbindelse med processen med at forberede patenter.
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Ændringsforslag 24
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning udgør en særlig 
ordning, jf. artikel 142 i konventionen om 
meddelelse af europæiske patenter (den 
europæiske patentkonvention) som 
ændret (herefter benævnt "EPK").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest …* fremlægger Kommissionen et 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv ledsaget af en konsekvensanalyse 
med henblik på harmonisering af den 
eksisterende patentret, der er relevant for 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning.
_____________
* Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 26
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning ydes for alle opfindelser, på 
alle teknologiske områder, forudsat at de 
er nye, rummer et element af nyopfindelse 
og lader sig udnytte industrielt.
Navnlig betragtes følgende ikke som 
opfindelser som defineret i første 
underafsnit:
a) opdagelser, videnskabelige teorier og 
matematiske metoder
b) æstetiske frembringelser
c) planer, regler og metoder for 
intellektuel virksomhed, spil eller 
erhvervsvirksomhed samt edb-
programmer
d) fremlæggelse af information.

Or. en

Ændringsforslag 27
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Et sæt instrukser til løsning af et 
problem ved hjælp af et automatiseret 
system, der udelukkende består af 
generisk dataforarbejdningshardware 
(universel computer) også kaldet 
"program for computere" eller 
"computerimplementeret løsning" er ikke 
nogen opfindelse, der falder ind under 
den eksisterende patentlovgivning for et 
europæisk patent med ensartet 
retsvirkning, uanset under hvilken form 
der anmodes herom.
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En opfindelse kan kun gøres til genstand 
for anmodning i henhold til den 
eksisterende patentlovgivning, der gælder 
for det europæiske patent med ensartet 
retsvirkning, hvis den tilfører ny viden til 
den aktuelle viden på området for anvendt 
naturvidenskab; en opfindelse er noget, 
der leverer ny viden om forholdet mellem 
årsag og virkning i brugen af 
kontrollerbare naturkræfter. 

Or. en

Ændringsforslag 28
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et europæisk patent med ensartet 
retsvirkning har en enhedskarakter. Det 
giver en ensartet beskyttelse og har 
ensartet retsvirkning i alle deltagende 
medlemsstater.

2. Et europæisk patent med ensartet 
retsvirkning er et EU-patent, der har 
virkning overalt inden for de deltagende 
medlemsstaters områder.

Or. en

Ændringsforslag 29
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et europæisk patent med ensartet 
retsvirkning har selvstændig karakter. Det 
er kun underlagt denne forordnings 
bestemmelser, de generelle principper i 
EU-retten og – for så vidt som denne 
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forordning ikke fastlægger specifikke 
regler - de bestemmelser indeholdt i den 
europæiske patentkonvention, der er 
bindende for ethvert europæisk patent, og 
som følgelig også er bestemmelser 
indeholdt i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 30
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der kan ikke udstedes patenter med 
ensartet retsvirkning for følgende:
– videnskabelige opdagelser og teorier og 
matematiske metoder,
– æstetiske frembringelser,
– planer, regler og metoder for 
intellektuel virksomhed, spil eller 
erhvervsvirksomhed,
– fremlæggelse af information.

Or. pl

Begrundelse

I overensstemmelse med international ret i forbindelse med patenterbarhed kan patenter ikke 
udstedes på områder, hvor der ikke er tale om materiel teknologisk udvikling.

Ændringsforslag 31
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk patent med ensartet 1. Et europæisk patent med ensartet 
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retsvirkning får retsvirkning i alle 
deltagende medlemsstater på datoen for 
Den Europæiske Patentmyndigheds 
bekendtgørelse om meddelelsen af 
europæisk patent i Den Europæiske 
Patenttidende.

retsvirkning får retsvirkning i alle 
deltagende medlemsstater på 
fjortendedagen efter datoen for Den 
Europæiske Patentmyndigheds 
bekendtgørelse om meddelelsen af 
europæisk patent i Den Europæiske 
Patenttidende.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at indføre en overgangsperiode for de lande, som det 
europæiske patent vil få virkning i, for at gøre det muligt at træffe de nødvendige 
forberedelser i forbindelse med offentliggørelsen.

Ændringsforslag 32
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det europæiske patent med ensartet 
retsvirkning giver patenthaveren ret til at 
forhindre, at tredjemand, der ikke har 
patenthaverens samtykke:

1. Det europæiske patent med ensartet 
retsvirkning giver patenthaveren en 
retssikker rettighed, som udelukker 
lovligheden i, at tredjemand, der ikke har 
patenthaverens samtykke:

Or. da

Ændringsforslag 33
Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det europæiske patent med ensartet 
retsvirkning giver patenthaveren ret til at
forhindre tredjemand i at levere eller 
tilbyde at levere til nogen anden person i de 
deltagende medlemsstater, uden 

1. Det europæiske patent med ensartet 
retsvirkning giver patenthaveren en 
retssikker rettighed, som udelukker 
lovligheden i, at tredjemand leverer eller 
tilbyder at levere til nogen anden person i 
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patenthaverens samtykke, end en person, 
der er berettiget til at udnytte den 
patenterede opfindelse, med midler til at 
udøve opfindelsen på nævnte område, 
såfremt disse midler vedrører et væsentligt 
element i opfindelsen, og den pågældende 
tredjemand ved eller burde vide, at de er 
egnede og bestemt til sådan anvendelse.

de deltagende medlemsstater, uden 
patenthaverens samtykke, end en person, 
der er berettiget til at udnytte den 
patenterede opfindelse, med midler til at 
udøve opfindelsen på nævnte område, 
såfremt disse midler vedrører et væsentligt 
element i opfindelsen, og den pågældende 
tredjemand ved eller burde vide, at de er 
egnede og bestemt til sådan anvendelse.

Or. da

Ændringsforslag 34
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) handlinger, der er tilladt i henhold til 
traktaterne og EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 35
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) brug af biologisk materiale til avl, 
opdagelse og udvikling af en ny plantesort

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge regler for begrænsning af avleres privilegier for at sikre 
handlefriheden med hensyn til biologisk materiale med henblik på udvikling og opdagelse af 
nye plantesorter.
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Ændringsforslag 36
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udnyttelsen af den patenterede 
opfindelse om bord på fartøjer fra andre 
lande end de deltagende medlemsstater i 
fartøjets skrog, maskiner, takkelage, 
udrustning eller andet tilbehør, når sådanne 
fartøjer midlertidigt eller tilfældigt kommer 
ind på medlemsstaternes søterritorium, 
forudsat at opfindelsen udelukkende 
anvendes til fartøjets behov

e) udnyttelsen af den patenterede 
opfindelse om bord på fartøjer fra andre 
lande end de deltagende medlemsstater i 
fartøjets skrog, maskiner, takkelage, 
udrustning eller andet tilbehør, når sådanne 
fartøjer midlertidigt eller tilfældigt kommer 
ind på medlemsstaternes søterritorium, 
forudsat at opfindelsen udelukkende 
anvendes til fartøjets behov, og så længe 
de pågældende patenterede opfindelser 
ikke bruges kommercielt til de 
socioøkonomiske formål, som de er 
beregnet til i medlemsstaterne;

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at gøre det umuligt for “gæster” at få indpas, selv 
passivt – på værtsmarkedet.

Ændringsforslag 37
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) handlinger, der er omfattet af 
landbrugeres særlige rettigheder i 
henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 
2100/94, der finder tilsvarende anvendelse

h) en landbrugers anvendelse af udbytte, 
som han har tilvejebragt på sin egen 
bedrift, til formering eller 
mangfoldiggørelse, hvor der af 
patenthaveren eller med dennes samtykke 
er blevet solgt planteformeringsmateriale 
til landbrugeren med henblik på 
anvendelse i landbrug, i 
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overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EF) nr. 2100/94.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til landbrugeres privilegium er det vigtigt at bringe ordlyden af denne 
begrænsning i overensstemmelse med ordlyden af direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser.

Ændringsforslag 38
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en landbrugers anvendelse af beskyttede 
besætninger til landbrugsmæssige formål
på betingelse af, at avlsdyrene eller andet
animalsk reproduktionsmateriale blev solgt 
eller på anden vis markedsført til 
landbrugeren af patenthaveren eller med 
dennes samtykke. Dette omfatter 
anvendelse af dyret eller andet animalsk 
reproduktionsmateriale til egne 
landbrugsformål, men ikke salg i 
forbindelse med eller med henblik på 
reproduktion i kommercielt øjemed

(i) en landbrugers anvendelse af et dyr eller
animalsk reproduktionsmateriale til 
landbrugsformål, hvor der af 
patenthaveren eller med dennes samtykke 
er solgt avlsdyr eller andet animalsk 
reproduktionsmateriale, som udgør eller 
indeholder den patenterede opfindelse, til 
landbrugeren. Dette omfatter ikke salg i 
forbindelse med eller med henblik på 
reproduktion i kommercielt øjemed

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til landbrugeres privilegium er det vigtigt at bringe ordlyden af denne 
begrænsning i overensstemmelse med ordlyden af direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af 
bioteknologiske opfindelser.

Ændringsforslag 39
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 8 – litra i



PE473.869v01-00 22/32 AM\879879DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) en landbrugers anvendelse af beskyttede 
besætninger til landbrugsmæssige formål 
på betingelse af, at avlsdyrene eller andet 
animalsk reproduktionsmateriale blev
solgt eller på anden vis markedsført til 
landbrugeren af patenthaveren eller med 
dennes samtykke. Dette omfatter
anvendelse af dyret eller andet animalsk 
reproduktionsmateriale til egne 
landbrugsformål, men ikke salg i 
forbindelse med eller med henblik på 
reproduktion i kommercielt øjemed

(i) en landbrugers anvendelse af beskyttede 
besætninger eller reproduktivt materiale til 
landbrugsmæssige formål på betingelse af, 
at avlsdyrene eller andet animalsk 
reproduktionsmateriale er blevet solgt eller 
på anden vis markedsført til landbrugeren 
af patenthaveren eller med dennes 
samtykke. Dette omfatter anvendelse af 
dette materiale til egne landbrugsformål, 
men ikke til salg i forbindelse med eller 
med henblik på reproduktion i kommercielt 
øjemed

Or. pl

Begrundelse

Der skal skelnes mellem kommerciel aktivitet og landbrugerens egne landbrugsaktiviteter.

Ændringsforslag 40
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De deltagende medlemsstater giver Den 
Europæiske Patentmyndighed 
bemyndigelse, jf. artikel 143 i EPK, til at 
varetage følgende opgaver, der skal 
udføres i henhold til Den Europæiske 
Patentmyndigheds forretningsorden:

1. De deltagende medlemsstater giver Den 
Europæiske Patentmyndighed følgende 
opgaver, der skal udføres i henhold til 
traktaterne og EU-lovgivningen samt Den 
Europæiske Patentmyndigheds 
forretningsorden:

Or. en

Ændringsforslag 41
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som kontraherende parter til EPK sikrer 
de deltagende medlemsstater både ledelse 
og tilsyn med de aktiviteter, der er knyttet 
til Den Europæiske Patentmyndigheds 
opgaver omhandlet i stk. 1. De opretter til 
dette formål et snævert udvalg inden for 
Administrationsrådet for Den Europæiske 
Patentorganisation, jf. artikel 145 i EPK.

2. Som kontraherende parter til EPK sikrer 
de deltagende medlemsstater sammen med 
Europa-Parlamentet både ledelse og tilsyn 
med de aktiviteter, der er knyttet til Den 
Europæiske Patentmyndigheds opgaver 
omhandlet i stk. 1. De opretter til dette 
formål et snævert udvalg inden for 
Administrationsrådet for Den Europæiske 
Patentorganisation. Dette snævre udvalg 
bør træffe afgørelser svarende til et 
mandat, det er blevet tildelt af Europa-
Parlamentet, og aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet. Medlemmerne af 
dette snævre udvalg skal stille til høring 
for Europa-Parlamentets ansvarlige 
udvalg, inden de godkendes af Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 42
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater sikrer en 
effektiv retlig beskyttelse ved de nationale 
domstole mod de beslutninger, som Den 
Europæiske Patentmyndighed træffer i 
forbindelse med udøvelsen af sine opgaver 
i henhold til stk. 1.

3. De deltagende medlemsstater sikrer en 
effektiv retlig beskyttelse ved de nationale 
domstole mod enhver administrativ 
beslutning, som Den Europæiske 
Patentmyndighed træffer.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger i forbindelse med de 
supplerende opgaver, som den pålægges af 
medlemsstaterne, jf. artikel 143 i EPK, 
dækkes af gebyrindtægterne fra de 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning.

Den Europæiske Patentmyndigheds 
omkostninger i forbindelse med de 
supplerende opgaver, som den pålægges af 
medlemsstaterne, jf. artikel 143 i EPK, 
dækkes af gebyrindtægterne fra de 
europæiske patenter med ensartet 
retsvirkning i overensstemmelse med den i 
bilag I anførte simulation.

Or. pl

Begrundelse

Bilag I bør udformes af de kontraherende parter.

Ændringsforslag 44
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Patenthaver betaler fornyelsesgebyrer og 
tillægsgebyrer for forsinket betaling af 
fornyelsesgebyrer for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning til Den 
Europæiske Patentorganisation. Disse 
gebyrer betales for de år, der følger efter 
det år, for hvilket det europæiske 
patentregister indeholder en oplysning om 
meddelelse af europæisk patent, der er 
omfattet af ensartet retsvirkning i henhold 
til denne forordning.

1. Patenthaver betaler fornyelsesgebyrer og 
tillægsgebyrer for forsinket betaling af 
fornyelsesgebyrer for europæiske patenter 
med ensartet retsvirkning til Den 
Europæiske Patentorganisation som en del 
af de midler, der er nødvendige for at 
udføre de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 13. Disse gebyrer betales for de år, 
der følger efter det år, for hvilket det 
europæiske patentregister indeholder en 
oplysning om meddelelse af europæisk 
patent, der er omfattet af ensartet 
retsvirkning i henhold til denne forordning.

Or. pl
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Begrundelse

Der bør være visse retningslinjer for, hvordan overskydende gebyrer skal bruges. Bør de 
komme Den Europæiske Patentorganisation til gode? Det er i Fællesskabets interesse at 
reducere omkostningerne forbundet med at opnå patenter.

Ændringsforslag 45
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilstrækkelige til sammen med de 
gebyrer, der skal betales til Den 
Europæiske Patentorganisation i 
førmeddelelsesfasen, at sikre Den 
Europæiske Patentorganisation et 
balanceret budget.

c) betalt sammen med de gebyrer, der skal 
betales til Den Europæiske 
Patentorganisation i førmeddelelsesfasen.

Or. pl

Begrundelse

Den Europæiske Patentorganisations budget bør ikke være en opgave, som EU i særlig grad 
skal bekymre sig om. 

Ændringsforslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tilstrækkelige til at tage hensyn til 
SMV’ers status og finansieringskapacitet.

Or. ro

Ændringsforslag 47
Adam Gierek
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fornyelsesgebyrets størrelse fastsættes 
ud fra følgende kriterier:

2. Fornyelsesgebyrets størrelses fastsættes i 
overensstemmelse med simulationen 
beskrevet i bilag II ud fra følgende 
kriterier:

Or. pl

Begrundelse

Bilag II bør udformes af de kontraherende parter.

Ændringsforslag 48
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) under hensyntagen til den særlige 
situation, der gør sig gældende for 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
som defineret i Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF i form af lavere 
gebyrer

Or. en

Ændringsforslag 49
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af de opkrævede 
fornyelsesgebyrer, der skal fordeles til de i 
artikel 12, stk. 1, litra e), anførte 

1. Den del af de opkrævede 
fornyelsesgebyrer, der skal fordeles til de i 
artikel 12, stk. 1, litra e), anførte 
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deltagende medlemsstater, er 50 % af de i 
artikel 14 anførte fornyelsesgebyrer, der 
betales for europæiske patenter med 
ensartet retsvirkning, minus de 
omkostninger, der er knyttet til 
administrationen af den i artikel 12 anførte 
beskyttelse med ensartet retsvirkning.

deltagende medlemsstater, er 50 % af de i 
artikel 14 anførte fornyelsesgebyrer, der 
betales for europæiske patenter med 
ensartet retsvirkning, minus de 
omkostninger, der er knyttet til 
administrationen af den i artikel 12 anførte 
beskyttelse med ensartet retsvirkning i 
overensstemmelse med simulationen 
omhandlet i bilag III..

Or. pl

Begrundelse

Bilag III bør udformes af de kontraherende parter.

Ændringsforslag 50
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at nå de i dette kapitel fastsatte 
målsætninger fastsætter Kommissionen den 
i stk. 1 anførte del af fornyelsesgebyrerne, 
som skal fordeles blandt de deltagende 
medlemsstater, på grundlag af følgende 
fair, rimelige og relevante kriterier:

2. For at nå de i dette kapitel fastsatte 
målsætninger fastsætter Kommissionen den 
i stk. 1 anførte del af fornyelsesgebyrerne, 
som skal fordeles blandt de deltagende 
medlemsstater, på grundlag af følgende 
fair, rimelige og relevante kriterier i 
overensstemmelse med simulationen 
omhandlet i bilag IV under hensyntagen 
til:

Or. pl

Begrundelse

Bilag IV bør udformes af de kontraherende parter.

Ændringsforslag 51
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De deltagende medlemsstater anvender 
det beløb, de får tildelt i overensstemmelse 
med stk. 1, til patentrelaterede formål.

3. De deltagende medlemsstater anvender 
det beløb, de får tildelt i overensstemmelse 
med stk. 1, til formål i forbindelse med 
patenteringsaktivitet inden for deres 
område.

Or. pl

Begrundelse

Forenkling.

Ændringsforslag 52
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel anførte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 16 og 16 på de i denne artikel 
anførte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 53
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser i artikel 15 og 
16 sker for en ubestemt periode fra [denne 
forordnings ikrafttrædelsesdato].

2. Delegationen af beføjelser i artikel 15 og 
16 sker for en fastsat periode på ikke over 
et år fra denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato.
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Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge Europa-Parlamentets kontrol med de ændringer, 
der foretages af det europæiske patentsystem, især hvor der er økonomiske faktorer 
involveret.

Ændringsforslag 54
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uddelegeringen af beføjelser i 
forbindelse med udbetaling af midler bør 
altid forelægges Europa-Parlamentet til 
godkendelse.

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge Europa-Parlamentets kontrol med de ændringer, 
der foretages af det europæiske patentsystem, især hvor der er økonomiske faktorer 
involveret.

Ændringsforslag 55
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af konkurrencelovgivningen og 
lovgivningen om illoyal konkurrence.

Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af traktaterne og EU-retten, herunder 
konkurrencelovgivningen og lovgivningen 
om illoyal konkurrence.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet om gennemførelsen af 
denne forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
sjette år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

1. Senest tre år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af denne 
forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
tredje år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

Or. lt

Ændringsforslag 57
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet om gennemførelsen af 
denne forordning og fremsætter i givet fald
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
sjette år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

1. Senest to år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af denne 
forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
andet år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

Or. en
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Ændringsforslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet om gennemførelsen af 
denne forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
sjette år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

1. Senest seks år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet og Europa-
Parlamentet om gennemførelsen af denne 
forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
sjette år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

Or. ro

Ændringsforslag 59
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet om gennemførelsen af 
denne forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
sjette år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

1. Senest tre år efter den dato, hvor det 
første europæiske patent med ensartet 
retsvirkning træder i kraft i de deltagende 
medlemsstater, fremlægger Kommissionen 
en rapport til Rådet om gennemførelsen af 
denne forordning og fremsætter i givet fald 
forslag til ændring af forordningen. 
Herefter forelægger Kommissionen hvert 
tredje år en rapport om, hvordan 
forordningen fungerer.

Or. pl
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Begrundelse

I en tid med hurtige økonomiske ændringer bør kommercielle aftaler af et sådant omfang 
indgås oftere. Det er også vigtigt, at rapporter indgives mere regelmæssigt.

Ændringsforslag 60
Alajos Mészáros

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan ansøges om patentbeskyttelse 
med ensartet retsvirkning for ethvert 
europæisk patent, der er meddelt på den i 
stk. 2 anførte dato eller senere.

4. Der kan anmodes om patentbeskyttelse 
med ensartet retsvirkning for ethvert 
europæisk patent, der er meddelt på 
grundlag af en europæisk 
patentansøgning indgivet på den i stk. 2 
anførte dato eller senere.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse har til formål at styrke retssikkerheden og sikre, at medlemsstaterne får 
passende tid til at forberede sig.


