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Tarkistus 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan mukaan unioni 
toteuttaa sisämarkkinat, pyrkii Euroopan 
kestävään kehitykseen, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, sekä edistää 
tieteellistä ja teknistä kehitystä. Sellaisten 
oikeudellisten edellytysten luominen, 
joiden avulla yritykset voivat mukauttaa 
tuotteidensa tuotanto- ja jakelutoiminnan 
yli kansallisten rajojen ja jotka tarjoavat 
yrityksille enemmän valinnanvapautta ja 
mahdollisuuksia, edistää näiden 
tavoitteiden saavuttamista. Yhtenäinen 
patenttisuoja koko sisämarkkinoilla tai 
ainakin niiden merkittävällä osalla, olisi 
sisällytettävä oikeudellisiin välineisiin, 
joita yrityksillä on käytössään.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan mukaan unioni 
toteuttaa sisämarkkinat, pyrkii Euroopan 
kestävään kehitykseen, jonka perustana on 
tasapainoinen talouskasvu, sekä edistää 
tieteellistä ja teknistä kehitystä koskevan 
tiedon levittämistä. Sellaisten 
oikeudellisten edellytysten luominen, 
joiden avulla yritykset voivat mukauttaa 
tuotteidensa tuotanto- ja jakelutoiminnan 
yli kansallisten rajojen ja jotka tarjoavat 
yrityksille enemmän valinnanvapautta ja 
mahdollisuuksia, edistää näiden 
tavoitteiden saavuttamista. Yhtenäinen 
patenttisuoja koko sisämarkkinoilla tai 
ainakin niiden merkittävällä osalla, olisi 
sisällytettävä oikeudellisiin välineisiin, 
joita yrityksillä on käytössään.

Or. en

Tarkistus 12
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yleissopimuksella eurooppapatenttien 
myöntämisestä, sellaisena kuin se on 
muutettuna, jäljempänä 'Euroopan 
patenttisopimus' perustettiin Euroopan 
patenttijärjestö (European Patent 
Organisation) ja annettiin sen tehtäväksi 
eurooppapatenttien myöntäminen. Tätä 
tehtävää hoitaa Euroopan patenttivirasto

(5) Yleissopimuksella eurooppapatenttien 
myöntämisestä, sellaisena kuin se on 
muutettuna, jäljempänä 'Euroopan 
patenttisopimus' perustettiin Euroopan 
patenttijärjestö (European Patent 
Organisation) ja annettiin sen tehtäväksi 
eurooppapatenttien myöntäminen. Tätä 
tehtävää hoitaa Euroopan patenttivirasto



PE473.869v01-00 4/32 AM\879879FI.doc

FI

(European Patent Office).
Eurooppapatenteilla, jotka Euroopan 
patenttivirasto on myöntänyt Euroopan 
patenttisopimuksessa vahvistettujen 
sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti, olisi 
oltava tämän asetuksen nojalla 
patentinhaltijan pyynnöstä yhtenäinen 
vaikutus osallistuvien jäsenvaltioiden 
alueella, jäljempänä 'vaikutukseltaan 
yhtenäiset eurooppapatentit'.

(European Patent Office).
Eurooppapatenteilla, jotka Euroopan 
patenttivirasto on myöntänyt Euroopan 
patenttisopimuksessa vahvistettujen 
sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti, olisi 
oltava tämän asetuksen nojalla 
patentinhaltijan pyynnöstä, joka on esitetty 
suoraan tai asianomaisen kansallisen 
patenttiviraston kautta, yhtenäinen 
vaikutus osallistuvien jäsenvaltioiden 
alueella, jäljempänä 'vaikutukseltaan 
yhtenäiset eurooppapatentit'.

Or. pl

Perustelu

Patentinhaltijat voivat esittää pyyntöjä suoraan EPO:lle, mutta pyynnöt olisi yleensä 
välitettävä kansallisten patenttivirastojen kautta. 

Tarkistus 13
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Vaikutukseltaan yhtenäisestä 
eurooppapatentista johtuvien oikeuksien 
olisi mahdollistettava se, että 
patentinhaltija voi estää kolmansia 
hyödyntämästä keksintöä suoraan tai 
välillisesti ilman suostumustaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella.
Patentinhaltijan oikeuksiin kohdistuvien 
rajoitusten olisi kuitenkin 
mahdollistettava se, että kolmannet voivat 
hyödyntää keksintöä esimerkiksi 
yksityisissä ja muissa kuin kaupallisissa 
tarkoituksissa, kokeellisissa 
tarkoituksissa, unionin tai 
kansainvälisessä oikeudessa 
nimenomaisesti sallituissa toimissa (jotka 
toteutetaan eläinlääkkeiden, ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden, 

(10) Vaikutukseltaan yhtenäisestä 
eurooppapatentista johtuvien oikeuksien 
olisi mahdollistettava se, että 
patentinhaltija voi estää kolmansia 
hyödyntämästä keksintöä suoraan tai 
välillisesti ilman suostumustaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella.
Tämä ei kuitenkaan saisi kattaa 
kolmannen osapuolen oikeutta käyttää 
keksintöjä ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja 
tieteelliseen tutkimukseen eikä mitään 
keksintöjä, joita ei voida kansainvälisen 
oikeuden mukaan patentoida, 
tietokoneohjelmat ja tietokannat mukaan 
lukien. Tämä kattaa myös patentoidut
bioteknologian keksinnöt, 
kasvinsuojelupatentit ja patentein suojatut 
lääkkeet sekä tapaukset, joissa
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kasvinjalostajanoikeuksien sekä 
tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan 
antaman oikeudellisen suojan ja
bioteknologian keksintöjen oikeudellisen 
suojan aloilla) sekä tapauksissa, joissa
maanviljelijä käyttää suojattua karjaa 
tuotantotarkoituksiin.

maanviljelijät käyttävät suojattua karjaa 
tuotantotarkoituksiin.

Or. pl

Perustelu

Tämä tarkistus kattaa kaksi keksintöjen ryhmää: ei-patentoitavat keksinnöt sekä keksinnöt, 
jotka voidaan patentoida mutta joiden käyttö on unionin lainsäädännön mukaan sallittua.

Tarkistus 14
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi 
annettava Euroopan patenttivirastolle 
tiettyjä hallinnollisia tehtäviä, jotka 
liittyvät vaikutukseltaan yhtenäisiin 
eurooppapatentteihin ja jotka koskevat 
muun muassa yhtenäistä vaikutusta
koskevien pyyntöjen hallinnointia, 
yhtenäisen vaikutuksen sekä
vaikutukseltaan yhtenäisiä 
eurooppapatentteja koskevien rajoitusten, 
käyttölupien, siirtojen, kumoamisten tai 
raukeamisten rekisteröintiä,
vuosimaksujen keruuta ja jakamista, 
käännösten julkaisemista 
tiedotustarkoituksissa siirtymäkauden 
aikana ja sellaisia hakijoita koskevan 
käännöskustannusten korvausjärjestelmän 
hallinnointia, jotka jättävät 
eurooppapatenttihakemuksia kielellä, joka 
ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen 
kieli. Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että yhtenäistä vaikutusta 
koskevat pyynnöt jätetään Euroopan 

(15) Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi 
annettava Euroopan patenttivirastolle 
tiettyjä hallinnollisia tehtäviä, jotka 
liittyvät vaikutukseltaan yhtenäisiin 
eurooppapatentteihin ja jotka koskevat 
muun muassa yhtenäistä vaikutusta
koskevia pyyntöjä, yhtenäisen vaikutuksen
rekisteröintimenettelyn suorittamista sekä
analyysiä, joka koskee niihin liittyviä 
ongelmia, kuten vuosimaksujen keruuta ja 
jakamista, käännösten julkaisemista 
tiedotustarkoituksissa siirtymäkauden 
aikana ja sellaisia hakijoita koskevan 
käännöskustannusten korvausjärjestelmän 
hallinnointia, jotka jättävät 
eurooppapatenttihakemuksia kielellä, joka 
ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen 
kieli. Yhtenäistä vaikutusta koskevat 
pyynnöt jätetään Euroopan 
patenttivirastoon viimeistään kuukauden 
kuluttua siitä, kun eurooppapatentin 
myöntämispäätös julkaistiin Euroopan 
patenttilehdessä, ja ne on esitettävä
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patenttivirastoon viimeistään kuukauden 
kuluttua siitä, kun eurooppapatentin 
myöntämispäätös julkaistiin Euroopan 
patenttilehdessä, ja että ne ja käännös, 
joka on toimitettava neuvoston asetuksen 
N:o .../... [käännösjärjestelyt] mukaisesti 
siirtymäkauden aikana, tehdään Euroopan 
patenttiviraston käsittelykielellä.

Euroopan patenttiviraston käsittelykielellä
yhdessä vaaditun käännöksen kanssa.

Or. pl

Perustelu

On mahdotonta esittää luetteloa kaikista ongelmista, joita voi esiintyä eurooppapatenttien 
hallinnon yhteydessä maissa, jotka ovat hyväksyneet yhtenäisen eurooppapatentin.

Tarkistus 15
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista. Maksujen 
tasossa olisi otettava huomioon myös 
patentin kattamien markkinoiden koko ja 
sen olisi vastattava osallistuvissa 
jäsenvaltioissa voimaan tulevasta 
keskimääräisestä eurooppapatentista 
veloitettavaa kansallista vuosimaksua 

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista, ja niissä olisi 
otettava huomioon pk-yritysten 
erityistilanne sekä tarve edistää nopeasti 
energiansäästöä ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä perimällä niiltä 
pienempiä maksuja. Maksujen tasossa 
olisi otettava huomioon myös patentin 
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ajankohtana, jona komissio vahvistaa 
vuosimaksujen tason ensimmäistä kertaa.

kattamien markkinoiden koko ja sen olisi 
vastattava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
voimaan tulevasta keskimääräisestä 
eurooppapatentista veloitettavaa kansallista 
vuosimaksua ajankohtana, jona komissio 
vahvistaa vuosimaksujen tason 
ensimmäistä kertaa.

Or. en

Tarkistus 16
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista. Maksujen 
tasossa olisi otettava huomioon myös 
patentin kattamien markkinoiden koko ja 
sen olisi vastattava osallistuvissa 
jäsenvaltioissa voimaan tulevasta 
keskimääräisestä eurooppapatentista 
veloitettavaa kansallista vuosimaksua 
ajankohtana, jona komissio vahvistaa 
vuosimaksujen tason ensimmäistä kertaa.

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista ottaen 
erityisesti huomioon mikroyritykset ja 
pienet yrityksen komission suosituksen 
2003/361/EY1 määritelmän mukaisesti.
Maksujen tasossa olisi otettava huomioon 
myös patentin kattamien markkinoiden 
koko ja sen olisi vastattava osallistuvissa 
jäsenvaltioissa voimaan tulevasta 
keskimääräisestä eurooppapatentista 
veloitettavaa kansallista vuosimaksua 
ajankohtana, jona komissio vahvistaa 
vuosimaksujen tason ensimmäistä kertaa.
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_____________
1 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista. Maksujen 
tasossa olisi otettava huomioon myös 
patentin kattamien markkinoiden koko ja 
sen olisi vastattava osallistuvissa 
jäsenvaltioissa voimaan tulevasta 
keskimääräisestä eurooppapatentista 
veloitettavaa kansallista vuosimaksua 
ajankohtana, jona komissio vahvistaa 
vuosimaksujen tason ensimmäistä kertaa.

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa 
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja 
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista, ja niissä olisi 
otettava huomioon pk-yritysten tilanne ja 
rahoituskapasiteetti. Maksujen tasossa 
olisi otettava huomioon myös patentin
kattamien markkinoiden koko ja sen olisi 
vastattava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
voimaan tulevasta keskimääräisestä 
eurooppapatentista veloitettavaa kansallista 
vuosimaksua ajankohtana, jona komissio 
vahvistaa vuosimaksujen tason 
ensimmäistä kertaa.

Or. ro
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Tarkistus 18
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksujen olisi oltava 
progressiivisia koko patenttisuojan 
kattamalla jaksolla ja niiden olisi katettava 
yhdessä Euroopan patenttijärjestölle 
patentin myöntämistä edeltävässä 
vaiheessa suoritettavien maksujen kanssa
kaikki kustannukset, joita aiheutuu 
eurooppapatentin myöntämisestä ja
yhtenäisen patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista. Maksujen 
tasossa olisi otettava huomioon myös 
patentin kattamien markkinoiden koko ja 
sen olisi vastattava osallistuvissa 
jäsenvaltioissa voimaan tulevasta 
keskimääräisestä eurooppapatentista 
veloitettavaa kansallista vuosimaksua
ajankohtana, jona komissio vahvistaa 
vuosimaksujen tason ensimmäistä kertaa.

(16) Patentinhaltijoiden olisi maksettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista yksi yhteinen 
vuosimaksu. Vuosimaksuja olisi perittävä
koko patenttisuojan kattamalla jaksolla ja 
niiden olisi katettava yhdessä Euroopan 
patenttijärjestölle patentin myöntämistä 
edeltävässä vaiheessa suoritettavien 
maksujen kanssa todelliset kustannukset, 
joita aiheutuu eurooppapatentin yhtenäisen 
patenttisuojan hallinnoinnista.
Vuosimaksut olisi vahvistettava tasolle, 
joka edistää innovaatiotoiminnan 
helpottamista ja eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantamista. Niiden olisi 
vastattava sellaisesta keskimääräisestä 
patentista maksettavien kansallisten 
vuosimaksujen tasoa, joka tulee voimaan
osallistuvissa jäsenvaltioissa ajankohtana, 
jona komissio vahvistaa vuosimaksujen 
tason ensimmäistä kertaa.

Or. pl

Perustelu

Kustannusten on vastattava todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia ja kansallisia 
kustannuksia.

Tarkistus 19
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta vuosimaksujen asianmukaisesta 
tasosta ja jakamisesta voitaisiin päättää ja 
jotta kaikki Euroopan patenttivirastolle 
annetuista yhtenäiseen patenttisuojaan 
liittyvistä tehtävistä aiheutuvat 
kustannukset saadaan kokonaan katettua 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista kertyvillä varoilla, 
vuosimaksuista kertyvillä tuloilla yhdessä 
Euroopan patenttijärjestölle patentin 
myöntämistä edeltävässä vaiheessa 
suoritettavien maksujen kanssa olisi 
varmistettava, että Euroopan 
patenttijärjestön budjetti on tasapainossa.

(17) Jotta vuosimaksujen asianmukaisesta 
tasosta ja jakamisesta voitaisiin päättää ja 
jotta Euroopan patenttivirastolle annetuista 
yhtenäiseen patenttisuojaan liittyvistä ja 
vuosittain uudelleen neuvoteltavista
tehtävistä aiheutuvat todelliset
kustannukset saadaan kokonaan katettua 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista kertyvillä varoilla, 
vuosimaksuista kertyvillä tuloilla yhdessä 
Euroopan patenttijärjestölle patentin 
myöntämistä edeltävässä vaiheessa 
suoritettavien maksujen kanssa olisi 
varmistettava, että Euroopan 
patenttijärjestön budjetti on tasapainossa.

Or. pl

Perustelu

EPO:lle siirrettävistä tehtävistä olisi neuvoteltava uudelleen joka vuosi ottaen huomioon 
asiaan liittyvät maksut, joita on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 20
Alajos Mészáros

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vuosimaksut olisi suoritettava 
Euroopan patenttijärjestölle.
Vuosimaksuista vähennetään kulut, joita 
Euroopan patenttivirastolle aiheutuu 
yhtenäiseen patenttisuojaan liittyvien 
tehtävien hoidosta, ja tämän jälkeen jäljelle 
jäävästä summasta 50 prosenttia jaetaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
käytettäväksi patentteihin liittyviin 
tarkoituksiin. Jaettava osuus olisi 

(18) Vuosimaksut olisi suoritettava 
Euroopan patenttijärjestölle.
Vuosimaksuista vähennetään kulut, joita 
Euroopan patenttivirastolle aiheutuu 
yhtenäiseen patenttisuojaan liittyvien 
tehtävien hoidosta, ja tämän jälkeen jäljelle 
jäävästä summasta 50 prosenttia jaetaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
käytettäväksi tämän asetuksen 
vahvistamiseen ja muihin patentteihin 
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vahvistettava käyttäen perustana 
oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja
asiaankuuluvia kriteereitä, joita ovat 
patenttitoiminnan taso ja markkinoiden 
koko. Jakoa tehtäessä olisi annettava 
jäsenvaltioille hyvitystä siitä, että niiden 
virallinen kieli on muu kuin jokin 
Euroopan patenttiviraston virallisista 
kielistä, patenttitoiminnan suhteettoman 
matalista tasoista ja siitä, että jäsenvaltio 
on saanut Euroopan patenttijärjestön 
jäsenyyden suhteellisen äskettäin.

liittyviin tarkoituksiin, kuten neuvonnan 
ja tuen antamiseen pk-yrityksille. Jaettava 
osuus olisi vahvistettava käyttäen 
perustana oikeudenmukaisia, kohtuullisia 
ja asiaankuuluvia kriteereitä, joita ovat 
patenttitoiminnan taso ja markkinoiden 
koko. Jakoa tehtäessä olisi annettava 
jäsenvaltioille hyvitystä siitä, että niiden 
virallinen kieli on muu kuin jokin 
Euroopan patenttiviraston virallisista 
kielistä, patenttitoiminnan suhteettoman 
matalista tasoista ja siitä, että jäsenvaltio 
on saanut Euroopan patenttijärjestön 
jäsenyyden suhteellisen äskettäin.

Or. en

Perustelu

Sen takaamiseksi, että jaettavat vuosimaksut edistävät asetuksen tavoitetta ja hyödyttävät 
Euroopan tehostettua patenttijärjestelmää, on säädettävä, mihin tarkoituksiin osallistuvat 
jäsenvaltiot voivat käyttää niitä. 

Tarkistus 21
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vuosimaksut olisi suoritettava 
Euroopan patenttijärjestölle.
Vuosimaksuista vähennetään kulut, joita 
Euroopan patenttivirastolle aiheutuu 
yhtenäiseen patenttisuojaan liittyvien 
tehtävien hoidosta, ja tämän jälkeen jäljelle 
jäävästä summasta 50 prosenttia jaetaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
käytettäväksi patentteihin liittyviin 
tarkoituksiin. Jaettava osuus olisi 
vahvistettava käyttäen perustana 
oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja 
asiaankuuluvia kriteereitä, joita ovat 
patenttitoiminnan taso ja markkinoiden 
koko. Jakoa tehtäessä olisi annettava 

(18) Vuosimaksut olisi suoritettava 
Euroopan patenttijärjestölle.
Vuosimaksuista vähennetään kulut, joita 
Euroopan patenttivirastolle aiheutuu 
yhtenäiseen patenttisuojaan liittyvien 
tehtävien hoidosta, ja tämän jälkeen jäljelle 
jäävästä summasta 50 prosenttia jaetaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken 
käytettäväksi patentteihin liittyviin 
tarkoituksiin. Jaettava osuus olisi 
vahvistettava käyttäen perustana 
oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja 
asiaankuuluvia kriteereitä. Jakoa tehtäessä 
olisi annettava jäsenvaltioille hyvitystä 
siitä, että niiden virallinen kieli on muu 



PE473.869v01-00 12/32 AM\879879FI.doc

FI

jäsenvaltioille hyvitystä siitä, että niiden 
virallinen kieli on muu kuin jokin 
Euroopan patenttiviraston virallisista 
kielistä, patenttitoiminnan suhteettoman 
matalista tasoista ja siitä, että jäsenvaltio 
on saanut Euroopan patenttijärjestön 
jäsenyyden suhteellisen äskettäin.

kuin jokin Euroopan patenttiviraston 
virallisista kielistä.

Or. pl

Perustelu

Jos "patenttitoiminnan matalalle tasolle" ei ole määritelmää, se olisi poistettava tekstistä.

Tarkistus 22
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan varmistaa tässä 
asetuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti, että vuosimaksujen taso ja jako 
ovat asianmukaiset, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vaikutukseltaan 
yhtenäisistä eurooppapatenteista 
suoritettavien vuosimaksujen tasoa ja 
kyseisten maksujen jakamista Euroopan 
patenttijärjestön ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kesken. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa 
valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla. Delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
komission olisi varmistettava tarvittavien 
asiakirjojen samanaikainen, täsmällinen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

(19) Jotta voidaan varmistaa tässä 
asetuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti, että vuosimaksujen taso ja jako 
ovat asianmukaiset, komissiolle olisi 
siirrettävä valta neuvotella Euroopan 
patenttiviraston kanssa ja hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista suoritettavien 
vuosimaksujen tasoa ja kyseisten maksujen 
jakamista Euroopan patenttijärjestön ja 
osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. On 
erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa 
asiaa valmistellessaan asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan komission olisi varmistettava 
tarvittavien asiakirjojen samanaikainen, 
täsmällinen ja asianmukainen 
toimittaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Or. pl

Perustelu

Teksti saatetaan vastaamaan tarkistusta 6.

Tarkistus 23
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Euroopan patenttiviraston ja 
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastojen välisen tehostetun
kumppanuuden olisi mahdollistettava se, 
että Euroopan patenttivirasto voi 
tarvittaessa hyödyntää säännöllisesti 
sellaisten tutkimusten tuloksia, joita 
teollisoikeuksien keskusvirastot ovat 
tehneet kansallisista patenttihakemuksista, 
joiden osalta myöhemmissä 
eurooppapatenttihakemuksissa pyydetään 
etuoikeutta. Kaikilla teollisoikeuksien 
keskusvirastoilla, myös niillä, jotka eivät 
tee tutkimuksia kansallisen patentin 
myöntämismenettelyn aikana, voi olla 
merkittävä tehtävä tehostetussa 
kumppanuudessa, sillä ne voivat muun 
muassa antaa neuvontaa ja tukea
potentiaalisille patentinhakijoille, 
erityisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille, vastaanottaa hakemuksia, 
toimittaa hakemuksia Euroopan 
patenttivirastolle sekä levittää 
patenttitietoa.

(20) Euroopan patenttiviraston ja EU:n
jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastojen välisen tehostetun
tiedonvaihtokumppanuuden olisi 
mahdollistettava se, että Euroopan 
patenttivirasto voi tarvittaessa hyödyntää
maksusta säännöllisesti sellaisten 
tutkimusten tuloksia, joita teollisoikeuksien 
keskusvirastot ovat tehneet kansallisista 
patenttihakemuksista, joiden osalta 
myöhemmissä 
eurooppapatenttihakemuksissa pyydetään 
etuoikeutta. Kaikilla teollisoikeuksien 
keskusvirastoilla, myös niillä, jotka eivät 
tee tutkimuksia kansallisen patentin 
myöntämismenettelyn aikana, voi olla 
merkittävä tehtävä, sillä ne voivat muun 
muassa antaa neuvontaa potentiaalisille 
patentinhakijoille, erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille, vastaanottaa
kansallisia hakemuksia ja selvittää, onko 
ne toimitettava eteenpäin Euroopan 
patenttivirastolle, sekä levittää 
patenttitietoa.

Or. pl

Perustelu

Maksuihin perustuva yhteistyö kansallisten patenttivirastojen kanssa on keskeisellä sijalla 
patenttien valmisteluprosessissa.
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Tarkistus 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on Eurooppapatenttien 
myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen, 
sellaisena kuin se on muutettuna, 
jäljempänä 'Euroopan patenttisopimus', 
142 artiklassa tarkoitettu erillissopimus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää ... * mennessä 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi sekä 
vaikutustenarvioinnin sellaisen 
aineellisen patenttioikeuden 
yhdenmukaistamiseksi, joka koskee 
eurooppapatentteja ja joka on 
vaikutukseltaan yhtenäinen. 
_____________
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaikutukseltaan yhtenäisiä 
eurooppapatentteja myönnetään mille 
tahansa keksinnöille kaikilla tekniikan 
aloilla edellyttäen, että keksinnöt ovat 
uusia, niillä luodaan jotakin uutta ja niitä 
voidaan soveltaa teollisuudessa.
Erityisesti seuraavia ei katsota 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuiksi 
keksinnöiksi:
(a) löydöt, tieteelliset teoriat ja 
matemaattiset menetelmät;
(b) taiteelliset luomukset;
(c) älyllistä toimintaa, pelejä tai 
liiketoimintaa varten tarkoitetut 
suunnitelmat, säännöt tai menetelmät tai 
tietokoneohjelmat;
(d) tietojen esittäminen.

Or. en

Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Joukko ohjeita ongelman 
ratkaisemiseksi automaattisella 
järjestelmällä, joka käsittää vain 
geneerisen tietojenkäsittelylaitteiston 
(tavallinen tietokone), eli 
"tietokoneohjelma" tai "tietokoneistettu 
ratkaisu" ei ole keksintö sellaisen 
aineellisen patenttioikeuden mukaisesti, 
jota sovelletaan eurooppapatenttiin ja 
jolla on yhtenäinen vaikutus, riippumatta 
muodosta, jolla hakemus tehdään.
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Hakemuksen kohde voi olla 
eurooppapatenttiin sovellettavan, 
vaikutukseltaan yhtenäisen aineellisen 
patenttioikeuden mukainen keksintö vain, 
jos se tuo sovelletuun luonnontieteeseen 
liittyvää uutta tietoa. Keksintö tuo uutta 
tietoa luonnonvoimien hallittua käyttöä 
koskevista syy- ja seuraussuhteista. 

Or. en

Tarkistus 28
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikutukseltaan yhtenäisellä 
eurooppapatentilla on oltava yhtenäinen
luonne. Sen on tarjottava yhtenäinen 
suoja, ja sillä on oltava sama vaikutus 
kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa.

2. Vaikutukseltaan yhtenäinen
eurooppapatentti on Euroopan unionin 
patentti, joka vaikuttaa osallistuvien 
jäsenvaltioiden koko alueella.

Or. en

Tarkistus 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaikutukseltaan yhtenäisen 
eurooppapatentin on oltava luonteeltaan 
itsenäinen. Siihen sovelletaan vain tämän 
asetuksen säännöksiä, unionin oikeuden 
yleisiä periaatteita ja siltä osin kuin tässä 
asetuksessa ei ole erityisiä säännöksiä, 
Euroopan patenttiyleissopimuksen 
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määräyksiä, jotka sitovat kaikkia 
eurooppapatentteja ja joiden katsotaan 
siten olevan tämän asetuksen säännöksiä. 

Or. en

Tarkistus 30
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaikutukseltaan yhtenäisiä patentteja 
ei voida myöntää seuraaville:
– tieteelliset löydöt ja teoriat sekä 
matemaattiset menetelmät;
– taiteelliset luomukset;
– älyllistä toimintaa, pelejä tai 
liiketoimintaa varten tarkoitetut 
suunnitelmat, säännöt tai menetelmät;
– tietojen esittäminen.

Or. pl

Perustelu

Patentoitavuutta koskevan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti patentteja ei voida 
myöntää aloilla, joilla ei tapahdu konkreettista teknistä kehitystä.

Tarkistus 31
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan kaikkien 
jäsenvaltioiden alueilla päivänä, jona 
Euroopan patenttivirasto julkaisee 

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan kaikkien 
jäsenvaltioiden alueilla neljäntenätoista
päivänä siitä päivästä lukien, jona 
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eurooppapatentin myöntämispäätöksen 
Euroopan patenttilehdessä.

Euroopan patenttivirasto julkaisee 
eurooppapatentin myöntämispäätöksen 
Euroopan patenttilehdessä.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan käyttöön siirtymäkausi maissa, joissa asianomainen 
eurooppapatentti tulee voimaan, jolloin voidaan käsitellä kyselyjen julkistamista. 

Tarkistus 32
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti antaa haltijalleen 
oikeuden estää kolmansia toteuttamasta 
ilman haltijan suostumusta seuraavia 
toimenpiteitä:

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti antaa haltijalleen
oikeudellisesti sitovan oikeuden estää
laillisesti kolmansia osapuolia
toteuttamasta ilman haltijan suostumusta 
seuraavia toimenpiteitä:

Or. da

Tarkistus 33
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti antaa haltijalleen 
oikeuden estää kolmansia toimittamasta tai 
tarjoutumasta toimittamaan osallistuvissa 
jäsenvaltioissa ilman haltijan suostumusta 
kyseisen keksinnön olennaiseen osaan 
liittyviä hyödyntämiskeinoja muulle kuin 
sellaiselle henkilölle, jolla on oikeus 

1. Vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti antaa haltijalleen
oikeudellisesti sitovan oikeuden estää
laillisesti kolmansia osapuolia
toimittamasta tai tarjoutumasta 
toimittamaan osallistuvissa jäsenvaltioissa 
ilman haltijan suostumusta kyseisen 
keksinnön olennaiseen osaan liittyviä 
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hyödyntää patentoitua keksintöä, jos 
kyseinen kolmas on tietoinen tai kyseisen 
kolmannen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, 
että kyseiset keinot soveltuvat ja ne on 
tarkoitettu keksinnön hyödyntämiseen.

hyödyntämiskeinoja muulle kuin sellaiselle 
henkilölle, jolla on oikeus hyödyntää 
patentoitua keksintöä, jos kyseinen kolmas 
on tietoinen tai kyseisen kolmannen olisi 
pitänyt olla tietoinen siitä, että kyseiset 
keinot soveltuvat ja ne on tarkoitettu 
keksinnön hyödyntämiseen.

Or. da

Tarkistus 34
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) perussopimusten ja unionin 
lainsäädännön nojalla sallitut toimet;

Or. en

Tarkistus 35
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) biologisen materiaalin käyttö uusien 
kasvilajikkeiden jalostamiseen, 
löytämiseen ja kehittämiseen; 

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa jalostajille rajoitettu erioikeus, jotta voidaan taata vapaus käyttää 
biologista materiaalia uusien kasvilajikkeiden kehittämistä ja löytämistä varten.
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Tarkistus 36
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) patentoidun keksinnön käyttö muiden 
maiden kuin osallistuvien jäsenvaltioiden 
aluksissa, alusten rungossa, koneistossa, 
varusteissa, laitteissa ja muissa 
tarvikkeissa, silloin kun tällainen alus 
saapuu väliaikaisesti tai vahingossa 
osallistuvien jäsenvaltioiden aluevesille 
edellyttäen, että mainittua keksintöä 
käytetään siellä yksinomaan aluksen 
tarpeisiin;

(e) patentoidun keksinnön kohteen käyttö 
muiden maiden kuin jäsenvaltioiden 
aluksissa, alusten rungossa, koneistossa, 
varusteissa, laitteissa ja muissa 
tarvikkeissa, silloin kun tällainen alus 
saapuu väliaikaisesti tai vahingossa 
osallistuvien jäsenvaltioiden aluevesille 
edellyttäen, että mainittua keksintöä 
käytetään siellä yksinomaan aluksen 
tarpeisiin ja että asianomaisia patentoituja 
keksintöjä ei käytetä kaupallisesti 
sellaisiin sosioekonomisiin tarkoituksiin, 
joihin ne on tarkoitettu jäsenvaltioissa;

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään vieraiden puuttuminen – myös passiivisesti –
isäntämarkkinoihin.

Tarkistus 37
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) soveltuvin osin sovellettavan asetuksen
(EY) N:o 2100/94 14 artiklassa 
tarkoitetun maanviljelijöiden erioikeuden 
kattamat toimet;

(h) se, että viljelijä käyttää viljelmiensä 
tuotteita lisäykseen omalla tilallaan 
edellyttäen, että kasvinlisäysaineisto on 
myyty tai muutoin toimitettu viljelijälle 
patentinhaltijan toimesta tai hänen 
suostumuksellaan maatalouskäyttöön
asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan 
mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Viljelijän erioikeuden suhteen on tärkeää, että rajoituksen sanamuoto saatetaan vastaamaan 
bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/44/EY sanamuotoa.

Tarkistus 38
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) se, että viljelijä käyttää suojattua karjaa 
tuotantotarkoituksiin, edellyttäen, että 
patentinhaltija on myynyt tai muutoin 
toimittanut siitoseläimet tai muun 
eläinlisäysaineiston viljelijälle tai 
siitoseläimet tai muu eläinlisäysaineisto on 
myyty tai muutoin toimitettu viljelijälle 
patentinhaltijan suostumuksella. 
Tällaiseen käyttöön sisältyy eläinten tai 
muun eläinlisäysaineiston toimittaminen 
viljelijälle tämän maatalouskäyttöön, 
mutta ei myynti osana kaupallista 
lisäystoimintaa tai sitä varten;

(i) se, että viljelijä käyttää eläintä tai 
eläinlisäysaineistoa 
maataloustarkoitukseen, kun patentoidun 
keksinnön muodostavat tai sisältävät
siitoseläimet tai muu eläinlisäysaineisto on 
myyty viljelijälle patentinhaltijan toimesta 
tai hänen suostumuksellaan. Tämä ei 
kata myyntiä osana kaupallista 
lisäystoimintaa tai sitä varten;

Or. en

Perustelu

Viljelijän erioikeuden suhteen on tärkeää, että rajoituksen sanamuoto saatetaan vastaamaan 
bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/44/EY sanamuotoa.

Tarkistus 39
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) se, että viljelijä käyttää suojattua karjaa (i) se, että viljelijä käyttää suojattua karjaa
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tuotantotarkoituksiin, edellyttäen, että 
patentinhaltija on myynyt tai muutoin 
toimittanut siitoseläimet tai muun
eläinlisäysaineiston viljelijälle tai 
siitoseläimet tai muu eläinlisäysaineisto on 
myyty tai muutoin toimitettu viljelijälle 
patentinhaltijan suostumuksella. Tällaiseen 
käyttöön sisältyy eläinten tai muun 
eläinlisäysaineiston toimittaminen 
viljelijälle tämän maatalouskäyttöön, mutta 
ei myynti osana kaupallista lisäystoimintaa 
tai sitä varten;

tai eläinlisäysaineistoa
tuotantotarkoituksiin, edellyttäen, että 
patentinhaltija on myynyt tai muutoin 
toimittanut eläinlisäysaineiston viljelijälle 
tai siitoseläimet tai muu eläinlisäysaineisto 
on myyty tai muutoin toimitettu viljelijälle 
patentinhaltijan suostumuksella. Tällaiseen 
käyttöön sisältyy tällaisen aineiston
toimittaminen viljelijälle tämän 
maatalouskäyttöön, mutta ei myynti osana 
kaupallista lisäystoimintaa tai sitä varten;

Or. pl

Perustelu

On erotettava toisistaan kaupallinen toiminta ja viljelijän oma maataloustoiminta.

Tarkistus 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
annettava Euroopan patenttisopimuksen 
143 artiklassa tarkoitetulla tavalla 
Euroopan patenttivirastolle seuraavat 
tehtävät, jotka se hoitaa sisäisten 
sääntöjensä mukaisesti:

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
annettava perussopimusten ja unionin 
oikeuden mukaisesti Euroopan 
patenttivirastolle seuraavat tehtävät, jotka 
se hoitaa sisäisten sääntöjensä mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan patenttisopimuksen 
sopimusvaltioina osallistuvien 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
1 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan 
patenttiviraston tehtäviin liittyvien 
toimintojen hallinnoinnista ja valvonnasta.
Niiden on perustettava tätä tarkoitusta 
varten Euroopan patenttisopimuksen 
145 artiklassa tarkoitettu Euroopan
patenttijärjestön hallintoneuvoston 
erityisvaliokunta.

2. Euroopan patenttisopimuksen 
sopimusvaltioina osallistuvien 
jäsenvaltioiden on yhdessä Euroopan 
parlamentin kanssa huolehdittava 
1 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan 
patenttiviraston tehtäviin liittyvien 
toimintojen hallinnoinnista ja valvonnasta.
Niiden on perustettava tätä tarkoitusta 
varten Euroopan patenttijärjestön 
hallintoneuvoston erityisvaliokunta.
Erityisvaliokunnan on tehtävä päätöksiä 
Euroopan parlamentin antamaa 
mandaattia noudattaen, ja sen on 
välitettävä tiedot Euroopan parlamentille. 
Erityisvaliokunnan jäsenistä järjestetään 
asiasta vastaavan Euroopan parlamentin 
valiokunnan kuuleminen, ennen kuin 
Euroopan parlamentti hyväksyy heidät.

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että päätöksillä, jotka 
Euroopan patenttivirasto tekee hoitaessaan 
1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, on 
tehokas oikeussuoja kansallisissa 
tuomioistuimissa.

3. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikilla hallinnollisilla
päätöksillä, jotka Euroopan patenttivirasto 
tekee, on tehokas oikeussuoja kansallisissa 
tuomioistuimissa

Or. en

Tarkistus 43
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kulut, joita Euroopan patenttivirastolle 
aiheutuu niiden lisätehtävien hoitamisesta, 
jotka jäsenvaltiot antavat sille Euroopan 
patenttisopimuksen 143 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, on katettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista kertyvillä maksuilla.

Kulut, joita Euroopan patenttivirastolle 
aiheutuu niiden lisätehtävien hoitamisesta, 
jotka jäsenvaltiot antavat sille Euroopan 
patenttisopimuksen 143 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla, on katettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista kertyvillä maksuilla
liitteessä I olevan simulaation mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Sopimuspuolten olisi laadittava liite I.

Tarkistus 44
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Patentinhaltijan on suoritettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista veloitettavat 
vuosimaksut ja vuosimaksujen 
maksamisesta määräajan päätyttyä 
suoritettava lisämaksut Euroopan 
patenttijärjestölle Kyseiset maksut on 
suoritettava sitä vuotta seuraavista 
vuosista, jona Euroopan patenttirekisteri 
ilmoittaa tämän asetuksen nojalla 
vaikutukseltaan yhtenäisen 
eurooppapatentin myöntämisestä.

1. Patentinhaltijan on suoritettava 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista veloitettavat 
vuosimaksut ja vuosimaksujen 
maksamisesta määräajan päätyttyä 
suoritettava lisämaksut Euroopan 
patenttijärjestölle osana varoja, joita 
13 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen edellyttää. Kyseiset maksut 
on suoritettava sitä vuotta seuraavista 
vuosista, jona Euroopan patenttirekisteri 
ilmoittaa tämän asetuksen nojalla 
vaikutukseltaan yhtenäisen
eurooppapatentin myöntämisestä.

Or. pl



AM\879879FI.doc 25/32 PE473.869v01-00

FI

Perustelu

Olisi annettava joitakin ohjeita siitä, miten jäljelle jääviä maksuja pitäisi käyttää. Pitäisikö 
EPOn hyötyä niistä? On yhteisön etujen mukaista, että patenttien saamisen kustannuksia 
pienennetään.

Tarkistus 45
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riittäviä, jotta niillä yhdistettyinä
Euroopan patenttijärjestölle patentin 
myöntämistä edeltävässä vaiheessa
suoritettaviin maksuihin voidaan 
varmistaa, että Euroopan patenttijärjestön 
budjetti on tasapainossa.

(c) sellaisia, että ne maksetaan yhdessä
Euroopan patenttijärjestölle patentin 
myöntämistä edeltävässä vaiheessa
suoritettavien maksujen kanssa.

Or. pl

Perustelu

EPOn budjetin ei pitäisi olla EU:n erityisenä huolenaiheena.

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sellaisia, että niissä otetaan 
huomioon pk-yritysten asema ja 
rahoituskapasiteetti.

Or. ro

Tarkistus 47
Adam Gierek
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosimaksujen taso on vahvistettava 
siten, että tavoitteena on

2. Vuosimaksujen taso on vahvistettava
liitteessä II olevan simulaation mukaisesti
siten, että tavoitteena on

Or. pl

Perustelu

Sopimuspuolten olisi laadittava liite II.

Tarkistus 48
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) komission suosituksessa 
2003/361/EY määritettyjen mikroyritysten 
ja pienten yritysten erityistilanteen 
ottaminen huomioon pienempien 
maksujen avulla;

Or. en

Tarkistus 49
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuville jäsenvaltioille jaettava 
osuus 12 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetuista perityistä vuosimaksuista on 
50 prosenttia 14 artiklassa tarkoitetuista 

1. Osallistuville jäsenvaltioille jaettava 
osuus 12 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetuista perityistä vuosimaksuista on 
50 prosenttia 14 artiklassa tarkoitetuista 
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vuosimaksuista, jotka peritään 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista ja joista vähennetään 
12 artiklassa tarkoitetusta yhtenäisen 
patenttisuojan hallinnoinnista aiheutuvat 
kustannukset.

vuosimaksuista, jotka peritään 
vaikutukseltaan yhtenäisistä 
eurooppapatenteista ja joista vähennetään 
12 artiklassa tarkoitetusta yhtenäisen 
patenttisuojan hallinnoinnista aiheutuvat 
kustannukset liitteessä III olevan 
simulaation mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Sopimuspuolten olisi laadittava liite III.

Tarkistus 50
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä luvussa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
1 kohdassa tarkoitetun, osallistuvien 
jäsenvaltioiden kesken jaettavan osuuden 
vuosimaksuista seuraavien 
oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja 
asiaankuuluvien kriteerien perusteella:

2. Tässä luvussa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa 
1 kohdassa tarkoitetun, osallistuvien 
jäsenvaltioiden kesken jaettavan osuuden 
vuosimaksuista seuraavien 
oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja 
asiaankuuluvien kriteerien perusteella
liitteessä IV olevan simulaation 
mukaisesti ottaen huomioon seuraavat 
tekijät:

Or. pl

Perustelu

Sopimuspuolten olisi laadittava liite IV.

Tarkistus 51
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
käytettävä määrä, joka jaetaan niille 
1 kohdan mukaisesti, patentteihin liittyviin 
tarkoituksiin.

3. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
käytettävä määrä, joka jaetaan niille 
1 kohdan mukaisesti, patentteihin
liittyvään toimintaan alueellaan.

Or. pl

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 ja 16 artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa säädettyjen 
ehtojen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 53
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi [tämän
asetuksen voimaantulosta] lukien valta 
antaa 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä .

2. Siirretään komissiolle tietyksi ja 
enintään vuoden pituiseksi ajaksi tämän
asetuksen voimaantulosta lukien valta 
antaa 15 ja 16 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä.
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Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan Euroopan parlamentin seurantaa liittyen Euroopan 
patenttijärjestelmään tehtäviin muutoksiin etenkin silloin, kun niihin liittyy taloudellisia 
tekijöitä.

Tarkistus 54
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Varojen jakamista koskevan 
toimivallan siirrolle on aina saatava 
Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan Euroopan parlamentin seurantaa liittyen Euroopan 
patenttijärjestelmään tehtäviin muutoksiin etenkin silloin, kun niihin liittyy taloudellisia 
tekijöitä.

Tarkistus 55
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta
kilpailulainsäädännön eikä vilpillistä 
kilpailua koskevan lainsäädännön 
soveltamista.

Tällä asetuksella ei rajoiteta
perussopimusten, unionin oikeuden, 
kilpailulainsäädäntö mukaan lukien, eikä 
vilpillistä kilpailua koskevan 
lainsäädännön soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 56
Zigmantas Balčytis

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään kuuden
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
toiminnasta ja tekee tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia sen muuttamiseksi. Komissio 
esittää seuraavat kertomukset tämän 
asetuksen toiminnasta kuuden vuoden 
välein.

1. Komissio antaa viimeistään kolmen
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille
kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta 
ja tekee tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia 
sen muuttamiseksi. Komissio esittää 
seuraavat kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta kolmen vuoden välein.

Or. lt

Tarkistus 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään kuuden
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
toiminnasta ja tekee tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia sen muuttamiseksi. Komissio 
esittää seuraavat kertomukset tämän 
asetuksen toiminnasta kuuden vuoden 
välein.

1. Komissio antaa viimeistään kahden
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla,
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta 
ja tekee tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia 
sen muuttamiseksi. Komissio esittää 
seuraavat kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta kahden vuoden välein.

Or. en
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Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään kuuden
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
toiminnasta ja tekee tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia sen muuttamiseksi. Komissio 
esittää seuraavat kertomukset tämän 
asetuksen toiminnasta kuuden vuoden 
välein.

1. Komissio antaa viimeistään kolmen
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille
kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta 
ja tekee tarvittaessa aiheellisia ehdotuksia 
sen muuttamiseksi. Komissio esittää 
seuraavat kertomukset tämän asetuksen 
toiminnasta kuuden vuoden välein.

Or. ro

Tarkistus 59
Adam Gierek

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään kuuden
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
toiminnasta ja tekee tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia sen muuttamiseksi. Komissio 
esittää seuraavat kertomukset tämän 
asetuksen toiminnasta kuuden vuoden 
välein.

1. Komissio antaa viimeistään kolmen
vuoden kuluttua päivästä, jona 
ensimmäinen vaikutukseltaan yhtenäinen 
eurooppapatentti tulee voimaan 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueilla, 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
toiminnasta ja tekee tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia sen muuttamiseksi. Komissio 
esittää seuraavat kertomukset tämän 
asetuksen toiminnasta kolmen vuoden
välein.

Or. pl
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Perustelu

Talouden nopean muutoksen aikana tämän mittakaavan kaupallisia sopimuksia pitäisi tehdä 
useammin. On myös tärkeää saada kertomuksia entistä säännöllisemmin.

Tarkistus 60
Alajos Mészáros

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhtenäistä patenttisuojaa voidaan hakea 
mille tahansa eurooppapatentille, joka on
myönnetty 2 kohdassa vahvistettuna 
päivänä tai sen jälkeen.

4. Yhtenäistä patenttisuojaa voidaan hakea 
mille tahansa eurooppapatentille
eurooppapatenttihakemuksella, joka on
jätetty 2 kohdassa vahvistettuna päivänä tai 
sen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä parannetaan oikeusvarmuutta ja taataan jäsenvaltioille asianmukainen 
valmisteluvaihe.


