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Pakeitimas 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 3 dalį Sąjunga kuria vidaus 
rinką, siekia užtikrinti tvariu ekonomikos 
augimu pagrįstą tvarų Europos vystymąsi ir 
skatina mokslo ir technologinę pažangą. 
Šių tikslų siekti padeda teisinių sąlygų 
sudarymas, kad įmonės galėtų pritaikyti 
produktų gamybos ir platinimo veiklą 
tarpvalstybiniu mastu ir turėtų daugiau 
laisvės rinktis ir galimybių. Vienoda 
patentinė apsauga vidaus rinkoje, ar bent 
didelėje jos dalyje, turėtų būti viena iš 
įmonėms prieinamų teisinių priemonių.

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 3 dalį Sąjunga kuria vidaus 
rinką, siekia užtikrinti tvariu ekonomikos 
augimu pagrįstą tvarų Europos vystymąsi ir 
skatina informacijos apie mokslo ir 
technologinę pažangą sklaidą. Šių tikslų 
siekti padeda teisinių sąlygų sudarymas, 
kad įmonės galėtų pritaikyti produktų 
gamybos ir platinimo veiklą 
tarpvalstybiniu mastu ir turėtų daugiau 
laisvės rinktis ir galimybių. Vienoda 
patentinė apsauga vidaus rinkoje, ar bent 
didelėje jos dalyje, turėtų būti viena iš 
įmonėms prieinamų teisinių priemonių.

Or. en

Pakeitimas 12
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pagal Europos patentų išdavimo 
konvenciją (Europos patentų konvencija) 
su pakeitimais (toliau – EPK) įkurta 
Europos patentų organizacija ir jai patikėta 
išduoti Europos patentus. Šią užduotį 
vykdo Europos patentų tarnyba. Pagal šį 
reglamentą patento savininko prašymu 
turėtų būti galima užtikrinti pagal EPK 
išdėstytas taisykles ir tvarką Europos 
patentų tarnybos išduotų Europos patentų 
bendrą galiojimą dalyvaujančių valstybių 

(5) Pagal Europos patentų išdavimo 
konvenciją (Europos patentų konvencija) 
su pakeitimais (toliau – EPK) įkurta 
Europos patentų organizacija ir jai patikėta 
išduoti Europos patentus. Šią užduotį 
vykdo Europos patentų biuras. Pagal šį 
reglamentą patento savininko prašymu, 
pateiktu tiesiogiai arba tarpininkaujant 
kompetentingai valstybinei patentų 
įstaigai, turėtų būti galima užtikrinti pagal 
EPK išdėstytas taisykles ir tvarką Europos 
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narių teritorijoje (toliau – bendro galiojimo 
Europos patentai).

patentų biuro išduotų Europos patentų 
bendrą galiojimą dalyvaujančių valstybių 
narių teritorijoje (toliau – bendro galiojimo 
Europos patentai).

Or. pl

Pagrindimas

Prašymus išduoti patentą Europos patentų biurui savininkas gali pateikti tiesiogiai, tačiau 
apskritai jie pateikiami tarpininkaujant valstybinėms patentų įstaigoms.

Pakeitimas 13
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Bendro galiojimo Europos patentu 
suteiktomis teisėmis patento savininkui 
turėtų būti suteikta galimybė neleisti jokiai 
trečiajai šaliai, kuri neturi sutikimo, 
išradimu tiesiogiai ir netiesiogiai naudotis 
dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje. 
Tačiau, nustačius keletą patento savininko 
teisių apribojimų, trečiosioms šalims 
turėtų būti suteikta galimybė naudotis
išradimu, pavyzdžiui, privačioms ir
nekomercinėms reikmėms, 
eksperimentinėms reikmėms, kad būtų 
galima imtis veiksmų, numatytų pagal 
Sąjungos teisę (susijusių su 
veterinariniais vaistais, žmonėms skirtais 
vaistais, augalų veislių teisine apsauga, 
kompiuterinių programų teisine apsauga
taikant autorių teises ir biotechnologinių
išradimų teisine apsauga) ir pagal 
tarptautinę teisę, taip pat saugomus 
gyvulius naudoti ūkininkavimo reikmėms.

(10) Bendro galiojimo Europos patentu 
suteiktomis teisėmis patento savininkui 
turėtų būti suteikta galimybė neleisti jokiai 
trečiajai šaliai, kuri neturi sutikimo, 
išradimu tiesiogiai ir netiesiogiai naudotis 
dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje. 
Tačiau ši teisė neturėtų būti siejama su 
trečiųjų asmenų teise naudotis išradimais
nekomercinėms reikmėms ir mokslo 
tyrimams bei visais išradimais, 
neturinčiais patento bruožų pagal 
tarptautinę teisę, kuri taikoma 
kompiuterinėms programoms ir duomenų 
bazėms; tai taikytina ir patentuotiems 
biotechnologiniams išradimams, 
patentams augalų apsaugos srityje ir
saugomiems vaistų patentams, taip pat 
saugomų gyvulių naudojimui 
ūkininkavimo reikmėms.

Or. pl
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Pagrindimas

Pakeitimas taikytinas dviejų grupių išradimams: nepatentuojamiems ir tiems, kurie yra 
patentuoti, tačiau jais leidžiama naudotis pagal ES teisės aktus.

Pakeitimas 14
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Dalyvaujančios valstybės narės 
Europos patentų tarnybai turėtų pavesti 
tam tikras administracines užduotis, 
susijusias su bendro galiojimo Europos 
patentais, visų pirma tokiose srityse kaip 
prašymų užtikrinti bendrą galiojimą 
administravimas, bendro galiojimo 
nuostatos ir bet kokių bendro galiojimo 
Europos patentų apribojimo, 
licencijavimo, perdavimo, atšaukimo ar 
galiojimo pabaigos registravimas, patento 
pratęsimo mokesčių surinkimas ir 
paskirstymas, vertimo skelbimas
pereinamuoju laikotarpiu informaciniais 
tikslais ir pareiškėjų, pateikiančių Europos 
patento paraiškas kalba, kuri nėra viena iš 
oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, 
vertimo išlaidų kompensavimo sistemos 
administravimas. Dalyvaujančios 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
prašymai užtikrinti bendrą galiojimą 
Europos patentų tarnybai būtų pateikti per 
mėnesį nuo to, kai nuoroda į patento 
išdavimą paskelbiama Europos patentų 
biuletenyje, ir kad jie būtų pateikiami 
Europos patentų tarnybos procedūros 
kalba, kartu pereinamuoju laikotarpiu
pateikiant pagal Tarybos reglamentą .../... 
(vertimo tvarka) reikalaujamą vertimą.

(15) Dalyvaujančios valstybės narės 
Europos patentų biurui turėtų pavesti tam 
tikras administracines užduotis, susijusias 
su bendro galiojimo Europos patentais, 
visų pirma tokiose srityse kaip prašymai
užtikrinti bendrą galiojimą, bendro 
galiojimo nuostatų įgyvendinimo 
administravimas ir bet kokių su tuo 
susijusių dalykų, pavyzdžiui, patento 
pratęsimo mokesčių surinkimo ir 
paskirstymo, vertimo skelbimo
pereinamuoju laikotarpiu informaciniais 
tikslais ir pareiškėjų, pateikiančių Europos 
patento paraiškas kalba, kuri nėra viena iš 
oficialiųjų Europos patentų biuro kalbų, 
vertimo išlaidų kompensavimo sistemos 
administravimo, analizė. Prašymai
užtikrinti bendrą galiojimą Europos patentų 
biurui turi būti pateikti per mėnesį nuo to, 
kai nuoroda į patento išdavimą 
paskelbiama Europos patentų biuletenyje, 
ir kad jie būtų pateikiami Europos patentų 
biuro procedūros kalba, kartu pateikiant 
reikalaujamą vertimą.

Or. pl



PE473.869v01-00 6/31 AM\879879LT.doc

LT

Pagrindimas

Nereikia išvardyti visų dalykų, susijusių su valstybių, sutikusių su Europos bendro galiojimo 
patentu, patentų administravimu.

Pakeitimas 15
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis 
atspindėtų rinkos, kurioje taikomas 
patentas, dydį ir būtų panašus į 
nacionalinių vidutinio Europos patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą, 
ir turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą 
mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį bei į tai, 
kad būtina nedelsiant skatinti taupyti 
energiją ir naudoti atsinaujinančiuosius 
išteklius, nustatant žemesnes kainas. Taip 
pat turėtų būti užtikrinta, kad jis atspindėtų 
rinkos, kurioje taikomas patentas, dydį ir 
būtų panašus į nacionalinių vidutinio 
Europos patento, įsigaliojančio 
dalyvaujančiose valstybėse narėse tuo 
metu, kai patento pratęsimo mokesčių lygį 
pirmą kartą nustato Komisija, pratęsimo 
mokesčių lygį.

Or. en



AM\879879LT.doc 7/31 PE473.869v01-00

LT

Pakeitimas 16
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir
skatinti Europos įmonių konkurencingumą. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis 
atspindėtų rinkos, kurioje taikomas 
patentas, dydį ir būtų panašus į 
nacionalinių vidutinio Europos patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą, 
ypač atsižvelgiant į labai mažas ir 
mažąsias įmones, kaip apibrėžta Europos 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB1. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis 
atspindėtų rinkos, kurioje taikomas 
patentas, dydį ir būtų panašus į 
nacionalinių vidutinio Europos patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

_____________
1 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 17
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis 
atspindėtų rinkos, kurioje taikomas 
patentas, dydį ir būtų panašus į 
nacionalinių vidutinio Europos patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą, 
ir turėtų būti atsižvelgiama į MVĮ padėtį ir 
jų finansavimo galimybes. Taip pat turėtų 
būti užtikrinta, kad jis atspindėtų rinkos, 
kurioje taikomas patentas, dydį ir būtų 
panašus į nacionalinių vidutinio Europos 
patento, įsigaliojančio dalyvaujančiose 
valstybėse narėse tuo metu, kai patento 
pratęsimo mokesčių lygį pirmą kartą 
nustato Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

Or. ro

Pakeitimas 18
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų didėti visą 
patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu su 
mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 

(16) Bendro galiojimo Europos patentų 
savininkai turėtų mokėti vieną bendrą 
metinį patento pratęsimo mokestį. Patento 
pratęsimo mokesčiai turėtų būti mokami
visą patentinės apsaugos laikotarpį ir kartu 
su mokesčiais, mokėtinais Europos patentų 
organizacijai iki patento išdavimo, jais 
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turėtų būti padengtos visos išlaidos, 
susijusios su Europos patento išdavimu ir
bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis 
atspindėtų rinkos, kurioje taikomas 
patentas, dydį ir būtų panašus į 
nacionalinių vidutinio Europos patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

turėtų būti padengtos faktinės išlaidos, 
susijusios su bendros patentinės apsaugos 
administravimu. Patento pratęsimo 
mokesčių lygis turėtų būti nustatytas 
siekiant lengvinti inovacijų diegimą ir 
skatinti Europos įmonių konkurencingumą. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad jis būtų 
panašus į nacionalinių vidutinio patento, 
įsigaliojančio dalyvaujančiose valstybėse 
narėse tuo metu, kai patento pratęsimo 
mokesčių lygį pirmą kartą nustato 
Komisija, pratęsimo mokesčių lygį.

Or. pl

Pagrindimas

Sąnaudos turi būti susijusios su realiomis išlaidomis, o jų lygis – panašus į nacionalinių 
išlaidų lygį.

Pakeitimas 19
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant nustatyti tinkamą patentų 
pratęsimo mokesčių lygį ir paskirstymą, 
taip pat užtikrinti, kad visos Europos 
patentų tarnybai patikėtų užduočių, 
susijusių su bendra patentine apsauga, 
vykdymo išlaidos būtų visiškai 
padengiamos iš lėšų, gautų už bendro 
galiojimo Europos patentus, ir kad, kartu 
su Europos patentų organizacijai iki 
patento išdavimo mokėtinais mokesčiais, 
patento pratęsimo mokesčių pajamomis 
būtų užtikrintas darnus Europos patentų 
organizacijos biudžetas.

(17) Siekiant nustatyti tinkamą patentų 
pratęsimo mokesčių lygį ir paskirstymą, 
taip pat užtikrinti, kad faktiniai kasmet 
sutariami Europos patentų biurui patikėtų 
užduočių, susijusių su bendra patentine 
apsauga, vykdymo mokesčiai būtų visiškai 
padengiami iš lėšų, gautų už bendro 
galiojimo Europos patentus, ir kad, kartu 
su Europos patentų organizacijai iki 
patento išdavimo mokėtinais mokesčiais, 
patento pratęsimo mokesčių pajamomis 
būtų užtikrintas darnus Europos patentų 
organizacijos biudžetas.

Or. pl
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Pagrindimas

Dėl EPO patikėtų užduočių vykdymo mokesčių turėtų būti susitariama kasmet ir šiuos 
mokesčius reikia pritaikyti pagal užduočių apimtį.

Pakeitimas 20
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų 
būti mokami Europos patentų 
organizacijai. 50 procentų mokesčių, 
atskaičius Europos patentų tarnybos
išlaidas, kurių susidaro vykdant su bendra 
patentine apsauga susijusias užduotis, 
paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti 
su patentais susijusiems tikslams. 
Paskirstymas turėtų būti grindžiamas 
sąžiningais, teisingais ir tinkamais 
kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir 
rinkos dydžiu. Paskirstant mokesčius turėtų 
būti kompensuojama valstybėms narėms, 
kurių oficialioji kalba nėra viena iš 
oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, 
kurių patentinės veiklos mastai 
neproporcingai maži ir kurios Europos 
patentų organizacijos narėmis tapo 
palyginti neseniai.

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų 
būti mokami Europos patentų 
organizacijai. 50 procentų mokesčių, 
atskaičius Europos patentų biuro išlaidas, 
kurių susidaro vykdant su bendra patentine 
apsauga susijusias užduotis, paskirstoma 
dalyvaujančioms valstybėms narėms, 
kurios gautas lėšas turėtų naudoti minėtam 
reglamentui įgyvendinti ir kitiems su 
patentais ir naujovėmis susijusiems
tikslams, įskaitant patarimų ir paramos 
teikimą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms. Paskirstymas turėtų būti 
grindžiamas sąžiningais, teisingais ir 
tinkamais kriterijais, t. y. patentinės veiklos 
lygiu ir rinkos dydžiu. Paskirstant 
mokesčius turėtų būti kompensuojama 
valstybėms narėms, kurių oficialioji kalba 
nėra viena iš oficialiųjų Europos patentų 
biuro kalbų, kurių patentinės veiklos 
mastai neproporcingai maži ir kurios 
Europos patentų organizacijos narėmis 
tapo palyginti neseniai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad paskirstyti patentų pratęsimo mokesčiai padėtų įgyvendinti minėto 
reglamento uždavinį ir padėtų sukurti tvirtesnę Europos Sąjungos patentų sistemą, nurodomi 
tikslai, kuriais dalyvaujančios valstybės narės gali juos naudoti.
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Pakeitimas 21
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų 
būti mokami Europos patentų 
organizacijai. 50 procentų mokesčių, 
atskaičius Europos patentų tarnybos
išlaidas, kurių susidaro vykdant su bendra 
patentine apsauga susijusias užduotis, 
paskirstoma dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, kurios gautas lėšas turėtų naudoti 
su patentais susijusiems tikslams. 
Paskirstymas turėtų būti grindžiamas 
sąžiningais, teisingais ir tinkamais 
kriterijais, t. y. patentinės veiklos lygiu ir 
rinkos dydžiu. Paskirstant mokesčius turėtų 
būti kompensuojama valstybėms narėms, 
kurių oficialioji kalba nėra viena iš 
oficialiųjų Europos patentų tarnybos kalbų, 
kurių patentinės veiklos mastai 
neproporcingai maži ir kurios Europos 
patentų organizacijos narėmis tapo 
palyginti neseniai.

(18) Patento pratęsimo mokesčiai turėtų 
būti mokami Europos patentų 
organizacijai. 50 procentų mokesčių, 
atskaičius Europos patentų biuro išlaidas, 
kurių susidaro vykdant su bendra patentine 
apsauga susijusias užduotis, paskirstoma 
dalyvaujančioms valstybėms narėms, 
kurios gautas lėšas turėtų naudoti su 
patentais susijusiems tikslams. 
Paskirstymas turėtų būti grindžiamas 
sąžiningais, teisingais ir tinkamais 
kriterijais. Paskirstant mokesčius turėtų 
būti kompensuojama valstybėms narėms, 
kurių oficialioji kalba nėra viena iš 
oficialiųjų Europos patentų biuro kalbų.

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu nėra „neproporcingai mažo patentinės veiklos masto“ apibrėžties, šį teiginį reikėtų 
išbraukti.

Pakeitimas 22
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti tinkamą patento (19) Siekiant užtikrinti tinkamą patento 
pratęsimo mokesčių lygį ir paskirstymą 
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pratęsimo mokesčių lygį ir paskirstymą 
pagal šiame reglamente išdėstytus 
principus, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus, susijusius su bendro galiojimo 
Europos patentų pratęsimo mokesčių lygiu 
ir su tokių mokesčių paskirstymu tarp 
Europos patentų organizacijos ir 
dalyvaujančių valstybių narių. Itin svarbu, 
kad Komisija parengiamajame etape rengtų 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

pagal šiame reglamente išdėstytus 
principus, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai susitarti su 
Europos patentų biuru ir priimti teisės 
aktus, susijusius su bendro galiojimo 
Europos patentų pratęsimo mokesčių lygiu 
ir su tokių mokesčių paskirstymu tarp 
Europos patentų organizacijos ir 
dalyvaujančių valstybių narių. Itin svarbu, 
kad Komisija parengiamajame etape rengtų 
tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. pl

Pagrindimas

Reikia suderinti su 6 pakeitimu.

Pakeitimas 23
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Europos patentų tarnybos ir valstybių 
narių centrinių pramoninės nuosavybės 
tarnybų glaudesnė partnerystė Europos 
patentų tarnybai turėtų suteikti galimybę 
prireikus reguliariai naudotis rezultatais 
centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų 
paieškos, susijusios su nacionaline patento 
paraiška, kurios pirmumą prašoma 
pripažinti vėliau pateiktoje Europos 
patento paraiškoje. Visos centrinės 
pramoninės nuosavybės tarnybos, įskaitant 
tas, kurios nevykdo paieškų rengiantis 
išduoti nacionalinį patentą, gali atlikti labai 

(20) Europos patentų biuro ir ES valstybių 
narių centrinių pramoninės nuosavybės 
tarnybų glaudesnė partnerystė 
informavimo srityje Europos patentų 
biurui turėtų suteikti galimybę prireikus 
reguliariai atlygintinai naudotis rezultatais 
centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų 
paieškos, susijusios su nacionaline patento
paraiška, kurios pirmumą prašoma 
pripažinti vėliau pateiktoje Europos 
patento paraiškoje. Visos centrinės 
pramoninės nuosavybės tarnybos, įskaitant 
tas, kurios nevykdo paieškų rengiantis 
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svarbų vaidmenį įgyvendinant glaudesnę 
partnerystę ir, inter alia, konsultuoti ir 
remti galimus patentų pareiškėjus, visų 
pirma mažąsias ir vidutines įmones, 
priimti paraiškas, persiųsti jas Europos 
patentų tarnybai ir platinti informaciją apie 
patentus.

išduoti nacionalinį patentą, gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį ir, inter alia, teikti
patarimus galimiems patentų 
pareiškėjams, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, priimti nacionalines 
paraiškas ir nustatyti jų tinkamumą
persiųsti Europos patentų biurui ir platinti 
informaciją apie patentus.

Or. pl

Pagrindimas

Rengiant patentus reikalingas bendradarbiavimas su nacionalinėmis patentų įstaigomis 
atlygintino naudojimosi rezultatais pagrindu.

Pakeitimas 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas yra specialus susitarimas 
pagal Europos patentų išdavimo 
konvencijos (Europos patentų konvencija) 
su pakeitimais (toliau – EPK) 142 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki …*, Europos Komisija pateiks 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyvos ir poveikio vertinimą 
dėl materialinės patentų teisės, svarbios 
bendro galiojimo Europos patentų 
sistemai, suvienodinimo.
_____________
* Minėto reglamento įsigaliojimo data.

Or. en

Pakeitimas 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendro galiojimo Europos patentai 
bus išduodami visiems technologijų sričių 
išradimams, jeigu šie išradimai bus nauji, 
iš tiesų išrasti ir juos bus galima 
panaudoti pramonėje.
Pagal minėtą pirmą pastraipą pirmiausia 
šie dalykai nebus laikomi išradimais:
a) atradimai, mokslinės teorijos ir 
matematiniai metodai;
b) estetiniai kūriniai;
c) schemos, taisyklės ir protinės veiklos 
metodai, žaidimai arba komercinė veikla 
ir kompiuterinės programos;
d) informacijos pateikimas.

Or. en

Pakeitimas 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nurodymų rinkinys, kaip išspręsti 
problemą naudojant automatinę sistemą, 
kurią sudaro tik bendrųjų duomenų 
dorojimo techninė įranga (centrinis 
kompiuteris) ir kuri dar vadinama 
„kompiuterių programomis“ arba 
„kompiuteriniu sprendimu“, nelaikomas 
išradimu pagal materialinę patentų teisę, 
kuri taikoma bendro galiojimo Europos 
patentams, neatsižvelgiant į formą, pagal 
kurią jis apibrėžtas.
Objektas, dėl kurio teikiama paraiška, 
pagal materialinę patentų teisę, kuri 
taikoma bendro galiojimo Europos 
patentams, gali būti laikomas išradimu tik 
tokiu atveju, jeigu juo suteikiama 
taikomųjų gamtos mokslų žinių; išradimu 
laikomas dalykas, suteikiantis naujų žinių 
apie priežasčių ir pasekmių santykius 
naudojant kontroliuojamas gamtos galias.

Or. en

Pakeitimas 28
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendro galiojimo Europos patentas yra
bendrai galiojantis patentas. Juo 
užtikrinama vienoda apsauga, o jo 
poveikis vienodas visose dalyvaujančiose 
valstybėse narėse.

2. Bendro galiojimo Europos patentas yra
Europos Sąjungos patentas, kuris daro 
poveikį visose dalyvaujančių valstybių 
narių teritorijose.

Or. en
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Pakeitimas 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro galiojimo Europos patentas yra 
autonominis. Jam taikomos tik šio 
reglamento nuostatos, bendrieji Europos 
Sąjungos teisės principai, ir, kai šiuo 
reglamentu nenustatytos konkrečios 
taisyklės, Europos patentų konvencijos 
nuostatos, kurios privalomos visiems 
Europos Sąjungos patentams ir kurios dėl 
to laikomos šio reglamento nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 30
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendro galiojimo patentais nelaikomi:
– mokslo atradimai ir teorijos bei 
matematiniai metodai;
– meno kūriniai;
– schemos, taisyklės ir protinių veiksmų 
pristatymo, žaidimų rengimo ir ūkinės 
veiklos vykdymo metodai;
– informacijos pateikimas.

Or. pl

Pagrindimas

Pašalinama galimybė patentuoti sritis, kurios nėra techninių sprendimų dalykas materialiniu 
požiūriu, ir todėl galėtų pažeisti tarptautinėje teisėje taikomą patentavimo principą.
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Pakeitimas 31
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas 
dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje 
įsigalioja tą dieną, kai Europos patentų 
tarnyba nuorodą į Europos patento 
išdavimą paskelbia Europos patentų 
biuletenyje. 

1. Bendro galiojimo Europos patentas 
dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje 
įsigalioja 14 dieną nuo tos dienos, kai 
Europos patentų biuras nuorodą į Europos 
patento išdavimą paskelbia Europos 
patentų biuletenyje.

Or. pl

Pagrindimas

Tokia formuluote būtų atsižvelgta į patento suderinimo laikotarpį valstybėse, kuriose 
įsigalioja minėtas Europos patentas, suteikiant galimybę nagrinėti skelbiamas užklausas.

Pakeitimas 32
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendro galiojimo Europos patentas jos
savininkui suteikia teisę neleisti savininko 
sutikimo neturinčioms trečiosioms šalims:

Bendro galiojimo Europos patentas jo
savininkui suteikia įstatymais 
įgyvendinamą teisę nepripažinti savininko 
sutikimo neturinčioms trečiosioms šalims 
šių dalykų teisėtumo:

Or. da

Pakeitimas 33
Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo 
savininkui suteikia teisę užtikrinti, kad 
trečiosios šalys jokiam asmeniui, išskyrus 
šalį, turinčią teisę naudotis patentuotu 
išradimu, be savininko leidimo 
dalyvaujančiose valstybėse narėse negalėtų
teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su 
pagrindiniu to išradimo elementu ir 
suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, 
kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad 
tos priemonės yra tinkamos ir skirtos 
užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima 
pradėti naudotis.

1. Bendro galiojimo Europos patentas jo 
savininkui suteikia įstatymais 
įgyvendinamą teisę nepripažinti teisėtu to, 
kad trečiosios šalys jokiam asmeniui, 
išskyrus šalį, turinčią teisę naudotis 
patentuotu išradimu, be savininko leidimo 
dalyvaujančiose valstybėse narėse negalėtų 
teikti ar siūlyti priemonių, susijusių su 
pagrindiniu to išradimo elementu ir 
suteikiančių galimybę juo pradėti naudotis, 
kai ta trečioji šalis žino ar turėjo žinoti, kad 
tos priemonės yra tinkamos ir skirtos 
užtikrinti, kad tuo išradimu būtų galima 
pradėti naudotis.

Or. da

Pakeitimas 34
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Sutartyse ir Europos Sąjungos teisėje 
numatytiems veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 35
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) biologinių medžiagų naudojimui 
auginant, atrandant ir išvedant naujas 
augalų veisles;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu numatyti ribotą augintojų ypatingą teisę siekiant užtikrinti galimybę laisvai naudoti 
biologines medžiagas siekiant kurti ir atrasti naujas augalų rūšis.

Pakeitimas 36
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) patentuotų išradimų naudojimui kitų 
šalių nei dalyvaujančios valstybės narės 
laivų korpusuose, mašinose, 
mechanizmuose bei kituose prieduose, kai 
tokie laivai laikinai ar atsitiktinai atsiduria 
dalyvaujančių valstybių narių vandenyse, 
su sąlyga, kad išradimas ten naudojamas 
tik laivo reikmėms;

(e) patentuotų išradimų naudojimui kitų 
šalių nei dalyvaujančios valstybės narės 
laivų korpusuose, mašinose, 
mechanizmuose bei kituose prieduose, kai 
tokie laivai laikinai ar atsitiktinai atsiduria 
dalyvaujančių valstybių narių vandenyse, 
su sąlyga, kad išradimas ten naudojamas 
tik laivo reikmėms, jeigu tai nėra 
patentuotų išradimų naudojimas 
komercinėms reikmėms pagal daikto 
visuomeninę ekonominę paskirtį valstybių 
narių teritorijoje;

Or. pl

Pagrindimas

Siekiama visiškai pašalinti net pasyvų svečio įsikišimą į priimančiosios valstybės rinką tokiais 
atvejais.

Pakeitimas 37
Herbert Reul
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiksmams, kuriems taikoma ūkininkų 
ypatinga teisė pagal Reglamento (EB) 
Nr. 2100/94 14 straipsnį, kuris taikomas 
mutatis mutandis;

(h) ūkininkams dauginimo tikslais savo 
ūkyje naudojant augalinę medžiagą, 
gautą nuėmus derlių, jeigu dauginamąją 
medžiagą ūkininkui pardavė patento 
savininkas, arba jeigu ši medžiaga buvo 
naudojama žemės ūkio veiklai su jo 
sutikimu, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 2100/94 14 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų ypatingos teisės atžvilgiu, svarbu suderinti išlygų formuluotę su Direktyvoje 
98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos nustatyta formuluote.

Pakeitimas 38
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) saugomų gyvulių naudojimui
ūkininkavimo reikmėms, su sąlyga, kad 
veislinius gyvūnus ar kitą gyvūnų 
reprodukcinę medžiagą ūkininkui pardavė
ar kitaip komerciškai platino patento 
savininkas arba kad tai buvo daroma su jo 
sutikimu. Toks naudojimas apima gyvūnų 
ar kitos gyvūnų reprodukcinės medžiagos
parūpinimą žemės ūkio veiklai, tačiau ne
pardavimui vykdant komercinę 
reprodukcinę veiklą ar jos reikmėms;

(i) gyvūnų arba gyvūnų reprodukcinės 
medžiagos ūkininko naudojimui 
ūkininkavimo reikmėms, su sąlyga, kad 
veislinius gyvulius ar kitą gyvūnų 
reprodukcinę medžiagą, kurią sudaro 
patentuotas išradimas, ūkininkui pardavė
patento savininkas arba kad tai buvo 
daroma su jo sutikimu. Toks naudojimas
neapima medžiagos pardavimo vykdant 
komercinę reprodukcinę veiklą ar jos 
reikmėms;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų ypatingos teisės atžvilgiu, svarbu suderinti išlygų formuluotę su Direktyvoje 
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98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos nustatyta formuluote.

Pakeitimas 39
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) saugomų gyvulių naudojimui 
ūkininkavimo reikmėms, su sąlyga, kad 
veislinius gyvūnus ar kitą gyvūnų 
reprodukcinę medžiagą ūkininkui pardavė 
ar kitaip komerciškai platino patento 
savininkas arba kad tai buvo daroma su jo 
sutikimu. Toks naudojimas apima gyvūnų 
ar kitos gyvūnų reprodukcinės medžiagos 
parūpinimą žemės ūkio veiklai, tačiau ne 
pardavimui vykdant komercinę 
reprodukcinę veiklą ar jos reikmėms);

(i) saugomų gyvulių arba reprodukcinės 
medžiagos naudojimui ūkininkavimo 
reikmėms, su sąlyga, kad reprodukcinę 
medžiagą ūkininkui pardavė ar kitaip 
komerciškai platino patento savininkas 
arba kad tai buvo daroma su jo sutikimu.
Toks naudojimas apima šios medžiagos 
parūpinimą žemės ūkio veiklai, tačiau ne 
pardavimui vykdant komercinę 
reprodukcinę veiklą ar jos reikmėms);

Or. pl

Pagrindimas

Komercinė veikla ir naudojimas ūkininkavimo reikmėms yra skirtingi dalykai.

Pakeitimas 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvaujančios valstybės narės pagal 
EPK 143 straipsnį Europos patentų 
tarnybai paveda pagal Europos patentų 
tarnybos vidaus taisykles vykdyti tokias 
užduotis:

1. Dalyvaujančios valstybės narės Europos 
patentų biurui paveda pagal Sutartis ir 
Europos Sąjungos teisę ir Europos patentų 
biuro vidaus taisykles vykdyti tokias 
užduotis:

Or. en
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Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvaujančios valstybės narės kaip 
EPK pasirašiusios valstybės užtikrina 
Europos patentų tarnybos veiklos, 
susijusios su 1 dalyje minimomis 
užduotimis, valdymą ir priežiūrą. Tuo 
tikslu pagal EPK 145 straipsnį įsteigiamas 
Europos patentų organizacijos 
Administracinės tarybos specialusis 
komitetas.

2. Dalyvaujančios valstybės narės kaip 
EPK pasirašiusios valstybės, kartu su 
Europos Parlamentu, užtikrina Europos 
patentų biuro veiklos, susijusios su 1 dalyje 
minimomis užduotimis, valdymą ir 
priežiūrą. Tuo tikslu įsteigiamas Europos 
patentų organizacijos Administracinės 
tarybos specialusis komitetas. Šis 
specialusis komitetas turėtų priimti 
sprendimus pagal Europos Parlamento 
suteiktus įgaliojimus, ir jis teikia 
ataskaitas Europos Parlamentui. Prieš 
Europos Parlamentui patvirtinant 
specialiojo komiteto narius, šie sutinka 
dalyvauti kompetentingame Europos 
Parlamento komitete vyksiančiuose 
klausymuose.

Or. en

Pakeitimas 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina 
veiksmingą teisinę apsaugą nacionaliniuose 
teismuose nuo Europos patentų tarnybos
sprendimų, priimtų vykdant 1 dalyje 
minimas užduotis.

3. Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina 
veiksmingą teisinę apsaugą nacionaliniuose 
teismuose nuo bet kokių Europos patentų 
biuro administracinių sprendimų.
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Or. en

Pakeitimas 43
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos patentų tarnybos išlaidos, patirtos 
vykdant valstybių narių Europos patentų 
tarnybai pavestas papildomas užduotis, 
kaip numatyta EPK 143 straipsnyje, 
padengiamos iš mokesčių, gautų už bendro 
galiojimo Europos patentus.

Europos patentų biuro išlaidos, patirtos 
vykdant valstybių narių Europos patentų 
biurui pavestas papildomas užduotis, kaip 
numatyta EPK 143 straipsnyje, 
padengiamos iš mokesčių, gautų už bendro 
galiojimo Europos patentus, pagal 
vykdomą modeliavimą, apibrėžtą I priede.

Or. pl

Pagrindimas

I priedą turi parengti susitariančiosios šalys.

Pakeitimas 44
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patentų pratęsimo mokesčius ir 
papildomus mokesčius už vėlavimą mokėti 
bendro galiojimo Europos patentų 
pratęsimo mokesčius Europos patentų 
organizacijai moka patento savininkas. Tie 
mokesčiai mokami už visus metus, 
praėjusius po metų, kuriais Europos 
patentų registre nurodoma, kad buvo 
išduotas Europos patentas, bendrai 
galiojantis pagal šį reglamentą.

1. Patentų pratęsimo mokesčius ir 
papildomus mokesčius už vėlavimą mokėti 
bendro galiojimo Europos patentų 
pratęsimo mokesčius Europos patentų 
organizacijai moka patento savininkas, ir iš 
jų padengiamos 13 straipsnyje nustatytų 
užduočių vykdymo išlaidos. Tie mokesčiai 
mokami už visus metus, praėjusius po 
metų, kuriais Europos patentų registre 
nurodoma, kad buvo išduotas Europos 
patentas, bendrai galiojantis pagal šį 
reglamentą.
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Or. pl

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kaip bus elgiamasi su atsiradusiu mokesčių perviršiu. Ar tai turėtų būti EPO 
pelnas? Bendrijos labui reikėtų sumažinti patento gavimo išlaidas.

Pakeitimas 45
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kartu su mokesčiais, mokėtinais 
Europos patentų organizacijai iki patento 
išdavimo, yra pakankami, kad būtų 
užtikrintas darnus Europos patentų 
organizacijos biudžetas.

(c) mokami kartu su mokesčiais, 
mokėtinais Europos patentų organizacijai 
iki patento išdavimo.

Or. pl

Pagrindimas

Nemanau, kad ES turėtų specialiai rūpintis EPO biudžetu.

Pakeitimas 46
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pvz., kad būtų atsižvelgiama į MVĮ 
padėtį ir finansavimo galimybes.

Or. ro

Pakeitimas 47
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patentų pratęsimo mokesčių lygis 
nustatomas siekiant:

2. Patentų pratęsimo mokesčių lygis 
taikant modeliavimą, apibrėžtą II priede, 
nustatomas siekiant:

Or. pl

Pagrindimas

II priedą turi parengti susitariančiosios šalys.

Pakeitimas 48
Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atsižvelgti į konkrečią labai mažų ir 
mažųjų įmonių padėtį, kaip apibrėžta 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
ir nustatyti mažesnius mokesčius;

Or. en

Pakeitimas 49
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 12 straipsnio 1 dalies e punkte minima 
dalyvaujančioms valstybėms narėms 
paskirstytina surinktų patentų pratęsimo 
mokesčių dalis yra 50 procentų 14 
straipsnyje minimų patento pratęsimo 
mokesčių, mokamų už bendro galiojimo 

1. 12 straipsnio 1 dalies e punkte minima 
dalyvaujančioms valstybėms narėms 
paskirstytina surinktų patentų pratęsimo 
mokesčių dalis yra 50 procentų 14 
straipsnyje minimų patento pratęsimo 
mokesčių, mokamų už bendro galiojimo 
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Europos patentus, atėmus išlaidas, 
susijusias su 12 straipsnyje minimu 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu.

Europos patentus, atėmus išlaidas, 
susijusias su 12 straipsnyje minimu 
bendros patentinės apsaugos 
administravimu, taikant modeliavimą, 
apibrėžtą III priede.

Or. pl

Pagrindimas

III priedą turi parengti susitariančiosios šalys.

Pakeitimas 50
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama šiame skyriuje išdėstytų 
tikslų, dalyvaujančioms valstybėms narėms 
paskirstytiną patentų pratęsimo mokesčių 
dalį Komisija nustato pagal tokius 
sąžiningus, teisingus ir tinkamus kriterijus:

2. Siekdama šiame skyriuje išdėstytų 
tikslų, dalyvaujančioms valstybėms narėms 
paskirstytiną patentų pratęsimo mokesčių 
dalį Komisija nustato pagal tokius 
sąžiningus, teisingus ir tinkamus kriterijus 
taikant modeliavimą, apibrėžtą IV priede: 

Or. pl

Pagrindimas

IV priedą turi parengti susitariančiosios šalys.

Pakeitimas 51
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvaujančios valstybės narės pagal 1 
dalį joms paskirtą sumą naudoja su 
patentais susijusioms reikmėms.

3. Dalyvaujančios valstybės narės pagal 1 
dalį joms paskirtą sumą savo teritorijoje 
naudoja su patentavimo veikla susijusioms 
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reikmėms.

Or. pl

Pagrindimas

Patikslinama.

Pakeitimas 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, jei įvykdomos 
šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, jei įvykdomos 
šiame straipsnyje nustatytos sąlygos, kaip 
nustatyta reglamento 15 ir 16 
straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 53
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 15 ir 16 straipsniuose minimi įgaliojimai 
deleguojami neribotam laikotarpiui nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo data].

2. 15 ir 16 straipsniuose minimi įgaliojimai 
perduodami ribotam laikotarpiui, ne ilgiau 
kaip vieniems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas sustiprinti tikrajai Europos Parlamento vykdomai Europos patentų 
sistemos pakeitimų įgyvendinimo kontrolei, ypač atsižvelgiant į ekonominio pobūdžio 
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veiksnius.

Pakeitimas 54
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įgaliojimai, susiję su fondų 
naudojimu, suteikiami su sąlyga, kad juos 
kaskart tvirtina Europos Parlamentas.

Or. pl

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas sustiprinti tikrajai Europos Parlamento vykdomai Europos patentų 
sistemos pakeitimų įgyvendinimo kontrolei, ypač atsižvelgiant į ekonominio pobūdžio 
veiksnius.

Pakeitimas 55
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 
konkurencijos teisės aktų ir nesąžiningai 
konkurencijai taikomų teisės aktų 
taikymui.

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis 
Sutarčių ir Europos Sąjungos teisės, 
įskaitant konkurencijos teisės aktų ir 
nesąžiningai konkurencijai taikomų teisės 
aktų, taikymui.

Or. en

Pakeitimas 56
Zigmantas Balčytis
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems
metams po datos, kai dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje įsigalioja 
pirmasis bendro galiojimo Europos 
patentas, Komisija Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus –
ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. 
Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas 
Komisija pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių 
teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro 
galiojimo Europos patentas, Komisija 
Tarybai ir Europos Parlamentui pateikia 
šio reglamento taikymo ataskaitą, o 
prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento 
pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo 
ataskaitas Komisija pateikia kas trejus
metus.

Or. lt

Pakeitimas 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems
metams po datos, kai dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje įsigalioja 
pirmasis bendro galiojimo Europos 
patentas, Komisija Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus –
ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. 
Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas 
Komisija pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams 
po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių 
teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro 
galiojimo Europos patentas, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šio reglamento taikymo ataskaitą, o 
prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento 
pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo 
ataskaitas Komisija pateikia kas dvejus
metus.

Or. en

Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams 
po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių 
teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro 
galiojimo Europos patentas, Komisija 
Tarybai pateikia šio reglamento taikymo 
ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl 
reglamento pakeitimų. Paskesnes 
reglamento taikymo ataskaitas Komisija 
pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams 
po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių 
teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro 
galiojimo Europos patentas, Komisija 
Tarybai ir Europos Parlamentui pateikia 
šio reglamento taikymo ataskaitą, o 
prireikus – ir pasiūlymus dėl reglamento 
pakeitimų. Paskesnes reglamento taikymo 
ataskaitas Komisija pateikia kas šešerius 
metus.

Or. ro

Pakeitimas 59
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip praėjus šešeriems
metams po datos, kai dalyvaujančių 
valstybių narių teritorijoje įsigalioja 
pirmasis bendro galiojimo Europos 
patentas, Komisija Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą, o prireikus –
ir pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų. 
Paskesnes reglamento taikymo ataskaitas 
Komisija pateikia kas šešerius metus.

1. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
po datos, kai dalyvaujančių valstybių narių 
teritorijoje įsigalioja pirmasis bendro 
galiojimo Europos patentas, Komisija 
Tarybai pateikia šio reglamento taikymo 
ataskaitą, o prireikus – ir pasiūlymus dėl 
reglamento pakeitimų. Paskesnes 
reglamento taikymo ataskaitas Komisija 
pateikia kas trejus metus.

Or. pl

Pagrindimas

Tokius prekybinius susitarimus šiais dinamiškai kintančios ekonomikos laikais reikia 
pasirašyti dažniau. Taip pat dažniau turi būti rengiamos ir veiklos ataskaitos.
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Pakeitimas 60
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gali būti prašoma užtikrinti bet kokio 
Europos patento, išduoto 2 dalyje nurodytą 
dieną ar vėliau, bendrą patentinę apsaugą.

4. Gali būti prašoma užtikrinti bet kokio 
Europos patento, išduoto pagal Europos 
patento paraišką, kuri pateikta 2 dalyje 
nurodytą dieną ar vėliau, bendrą patentinę 
apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu turėtų būti padidintas teisinis tikrumas ir užtikrintas tinkamas valstybėms 
narėms skirtas pasiruošimo laikotarpis.


