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Grozījums Nr. 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu Savienība 
izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir vērsta 
uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību, 
kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā 
izaugsme, un tā veicina zinātnes un 
tehnikas attīstību. Lai sasniegtu šos 
mērķus, ir lietderīgi izveidot tādus tiesiskos 
nosacījumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot 
ražošanu un ražojumu izplatīšanu pāri 
valstu robežām un lai uzņēmumiem 
pavērtu plašākas izvēles iespējas un 
izdevības. Vienotai patentaizsardzībai 
iekšējā tirgū vai vismaz nozīmīgā tā daļā 
vajadzētu būt vienam no uzņēmumiem 
pieejamajiem juridiskajiem līdzekļiem.

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu Savienība 
izveido iekšējo tirgu, tās darbība ir vērsta 
uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību, 
kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā 
izaugsme, un tā veicina informācijas 
izplatīšanu par zinātnes un tehnikas 
attīstību. Lai sasniegtu šos mērķus, ir 
lietderīgi izveidot tādus tiesiskos 
nosacījumus, lai uzņēmumi varētu pielāgot 
ražošanu un ražojumu izplatīšanu pāri 
valstu robežām un lai uzņēmumiem 
pavērtu plašākas izvēles iespējas un 
izdevības. Vienotai patentaizsardzībai 
iekšējā tirgū vai vismaz nozīmīgā tā daļā 
vajadzētu būt vienam no uzņēmumiem 
pieejamajiem juridiskajiem līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ar grozīto Konvenciju par Eiropas 
patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu 
konvenciju jeb „EPK) izveidota Eiropas 
Patentu organizācija, kurai uzticēta Eiropas 
patentu piešķiršana. Šo uzdevumu veic 
Eiropas Patentu iestāde. Eiropas patentiem, 
ko piešķīrusi Eiropas Patentu iestāde 
saskaņā ar EPK noteikumiem un 

(5) Ar grozīto Konvenciju par Eiropas 
patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu 
konvenciju jeb „EPK) izveidota Eiropas 
Patentu organizācija, kurai uzticēta Eiropas 
patentu piešķiršana. Šo uzdevumu veic 
Eiropas Patentu iestāde. Eiropas patentiem, 
ko piešķīrusi Eiropas Patentu iestāde 
saskaņā ar EPK noteikumiem un 
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procedūrām, saskaņā ar šo regulu pēc 
patenta īpašnieka pieprasījuma būtu jābūt 
ar vienādu tiesisko spēku iesaistītajās 
dalībvalstīs (turpmāk „vienota spēka 
Eiropas patenti”).

procedūrām, saskaņā ar šo regulu pēc 
patenta īpašnieka pieprasījuma, kas 
iesniegts nepastarpināti vai ar attiecīgās 
dalībvalsts patentu iestādes starpniecību,
būtu jābūt ar vienādu tiesisko spēku 
iesaistītajās dalībvalstīs (turpmāk „vienota 
spēka Eiropas patenti”).

Or. pl

Pamatojums

Patentu īpašnieki var iesniegt pieprasījumu tieši EPI, bet parasti tie ir iesniedzami ar 
dalībvalstu patentu iestāžu starpniecību.

Grozījums Nr. 13
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Vienota spēka Eiropas patents patenta 
īpašniekam dotu tiesības nepieļaut, ka kāda 
trešā persona bez īpašnieka piekrišanas 
tieši vai netieši izmanto izgudrojumu 
iesaistīto dalībvalstu teritorijā. Tomēr 
patenta īpašnieka tiesībām būtu jānosaka 
arī vairāki ierobežojumi, lai trešās 
personas varētu izmantot izgudrojumu, 
piemēram, privātiem un nekomerciāliem 
mērķiem, eksperimentāliem mērķiem, 
darbībām, kas konkrēti atļautas ar 
Savienības tiesību aktiem (tādās jomās kā 
veterinārās zāles, cilvēkam paredzētas 
zāles, augu šķirņu aizsardzība, 
datorprogrammu tiesiskā aizsardzība ar 
autortiesībām un biotehnoloģisku 
izgudrojumu tiesiskā aizsardzība) saskaņā 
ar starptautiskajām tiesībām, un 
aizsargātu ganāmpulku audzētājiem
lauksaimnieciskiem mērķiem.

(10) Vienota spēka Eiropas patents patenta 
īpašniekam dotu tiesības nepieļaut, ka kāda 
trešā persona bez īpašnieka piekrišanas 
tieši vai netieši izmanto izgudrojumu 
iesaistīto dalībvalstu teritorijā. Tomēr tajā 
nebūtu ietveramas trešās personas tiesības
izmantot izgudrojumu nekomerciāliem 
mērķiem un zinātniskai pētniecībai, kā arī 
jebkurus izgudrojumus, kas ir
nepatentējami saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem tostarp, 
datorprogrammas un datubāzes; šajā 
kategorijā ir iekļaujami arī patentēti 
biotehnoloģiskie izgudrojumi, augu 
aizsardzības patenti un ar patentu 
aizsargātas zāles un lauksaimnieku 
īstenota ganāmpulku izmantošana
lauksaimnieciskiem mērķiem.

Or. pl
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz divām izgudrojumu grupām: nepatentējamiem izgudrojumiem un 
patentējamiem izgudrojumiem, kuru izmantošana ir atļauta saskaņā ar Eiropas tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 14
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāuztic 
Eiropas Patentu iestādei atsevišķi 
administratīvi uzdevumi saistībā ar vienota 
spēka Eiropas patentiem, jo īpaši saistībā ar 
šādām darbībām: administrēt
pieprasījumus par vienota spēka 
piešķiršanu, reģistrēt vienoto spēku un
reģistrēt visus ierobežojumus, licences, 
nodošanu citai personai, atzīšanu par 
spēkā neesošu vai spēka zaudēšanu 
attiecībā uz vienota spēka Eiropas 
patentu, iekasēt un sadalīt spēkā 
uzturēšanas maksas, publicēt tulkojumus
informatīviem nolūkiem pārejas periodā, 
administrēt tulkošanas izmaksu 
kompensācijas shēmu attiecībā uz 
pieteicējiem, kas iesniedz Eiropas patenta 
pieteikumus valodā, kas nav viena no 
Eiropas Patentu iestādes oficiālajām 
valodām. Iesaistītajām dalībvalstīm būtu
jānodrošina, ka pieteikumus piešķirt 
patentam vienotu spēku Eiropas Patentu 
iestādei iesniedz viena mēneša laikā no 
dienas, kad Eiropas Patentu biļetenā ir 
publicēts paziņojums par patenta 
piešķiršanu, un ka šie pieteikumi tiek 
iesniegti Eiropas Patentu iestādes 
procesuālajā valodā kopā ar tulkojumu, kas 
attiecībā uz pārejas periodu paredzēts 
Padomes Regulā .../... [tulkošanas 
kārtība].

(15) Iesaistītajām dalībvalstīm būtu jāuztic 
Eiropas Patentu iestādei atsevišķi 
administratīvi uzdevumi saistībā ar vienota 
spēka Eiropas patentiem, jo īpaši saistībā ar 
šādām darbībām: vienota spēka 
reģistrācijas procesa īstenošana un
jebkuras ar to saistītās problēmas 
analizēšana, piemēram, spēkā uzturēšanas 
maksas iekasēšana un sadalīšana, 
tulkojumu publicēšana informatīviem 
nolūkiem pārejas periodā, tulkošanas 
izmaksu kompensācijas shēmu 
administrēšana attiecībā uz pieteicējiem, 
kas iesniedz Eiropas patenta pieteikumus 
valodā, kas nav viena no Eiropas Patentu 
iestādes oficiālajām valodām. Pieprasa 
iesniegt vienotu spēku Eiropas Patentu 
iestādei viena mēneša laikā no dienas, kad 
Eiropas Patentu biļetenā ir publicēts 
paziņojums par patenta piešķiršanu Eiropas 
Patentu iestādes procesuālajā valodā kopā 
ar paredzēto tulkojumu.
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Or. pl

Pamatojums

Nav iespējams uzskaitīt visas problēmas, kuras varētu rasties attiecībā uz Eiropas patentu 
administrēšanu valstīs, kuras ir pievienojušās Vienota Eiropas patenta sistēmai.

Grozījums Nr. 15
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis 
līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta 
aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam 
nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām 
par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā 
iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija 
pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas 
maksu apjomu.

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, un tajās 
būtu jāņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašā situācija, kā arī 
steidzamā nepieciešamība veicināt 
enerģijas taupīšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu zemākas 
maksas veidā. Šis līmenim arīdzan būtu 
jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielumu 
un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā 
uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas 
patentu, kas ir spēkā iesaistītajās 
dalībvalstīs laikā, kad Komisija pirmo reizi 
nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis 
līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta 
aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam 
nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām 
par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā 
iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija 
pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas 
maksu apjomu.

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši 
ņemot vērā mikrouzņēmumus un mazos 
uzņēmumus saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumā 2003/361/EK1 norādīto 
definīciju. Šis līmenim arīdzan būtu 
jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielumu 
un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā 
uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas 
patentu, kas ir spēkā iesaistītajās 
dalībvalstīs laikā, kad Komisija pirmo reizi 
nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

_____________
1 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 
124, 20.5.2003., 36. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis 
līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta 
aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam 
nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām 
par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā 
iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija 
pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas 
maksu apjomu.

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, un tajās 
jāņem vērā MVU statuss un finansēšanas 
iespējas. Šis līmenim arīdzan būtu 
jāatspoguļo patenta aptvertā tirgus lielumu 
un jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā 
uzturēšanas maksām par „vidēju” Eiropas 
patentu, kas ir spēkā iesaistītajās 
dalībvalstīs laikā, kad Komisija pirmo reizi 
nosaka spēkā uzturēšanas maksu apjomu.

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu 
pakāpeniski jāpieaug; kopā ar maksām, 
kas jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas 
patenta piešķiršanu un vienotās 

(16) Patentu īpašniekiem būtu jāmaksā 
viena kopēja ikgadēja spēkā uzturēšanas 
maksa par vienota spēka Eiropas 
patentiem. Spēkā uzturēšanas maksām visā 
patentaizsardzības termiņā būtu jāpiemēro 
nodoklis; kopā ar maksām, kas jāmaksā 
Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, tām būtu jāsedz 
faktiskās izmaksas, kas saistītas ar vienotās 
patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
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patentaizsardzības administrēšanu. Spēkā 
uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis 
līmenim arīdzan būtu jāatspoguļo patenta 
aptvertā tirgus lielumu un jābūt līdzīgam 
nacionālajām spēkā uzturēšanas maksām 
par „vidēju” Eiropas patentu, kas ir spēkā 
iesaistītajās dalībvalstīs laikā, kad Komisija 
pirmo reizi nosaka spēkā uzturēšanas 
maksu apjomu.

uzturēšanas maksas būtu jānosaka tādā 
līmenī, lai sekmētu inovāciju un veicinātu 
Eiropas uzņēmumu konkurētspēju. Šis 
līmenim jābūt līdzīgam nacionālajām spēkā 
uzturēšanas maksām par „vidēju” patentu, 
kas ir spēkā iesaistītajās dalībvalstīs laikā, 
kad Komisija pirmo reizi nosaka spēkā 
uzturēšanas maksu apjomu.

Or. pl

Pamatojums

Izmaksām ir jāatspoguļo faktiskie izdevumi, un tām jābūt līdzīgām dalībvalstu izmaksām.

Grozījums Nr. 19
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai noteiktu spēkā uzturēšanas maksu 
pienācīgu apjomu un sadalījumu un 
nodrošinātu, ka visus izdevumus, kas
Eiropas Patentu birojam rodas, pildot 
uzdevumus saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību, pilnībā sedz no 
līdzekļiem, ko rada vienota spēka Eiropas 
patenti, ar ieņēmumiem no uzturēšanas 
maksām un ieņēmumiem no maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, būtu nodrošina 
Eiropas Patentu organizācijas sabalansēts 
budžets.

(17) Lai noteiktu spēkā uzturēšanas maksu 
pienācīgu apjomu un sadalījumu un 
nodrošinātu, ka faktisko maksu attiecībā 
uz uzdevumiem, kuri tiek pārskatīti katru 
gadu un kuru izpilde ir uzticēta Eiropas 
Patentu iestādei saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību, pilnībā sedz no 
līdzekļiem, ko rada vienota spēka Eiropas 
patenti, ar ieņēmumiem no uzturēšanas 
maksām un ieņēmumiem no maksām, kas 
jāmaksā Eiropas Patentu organizācijai 
pirmspiešķiršanas posmā, būtu nodrošina 
Eiropas Patentu organizācijas sabalansēts 
budžets.

Or. pl

Pamatojums

EPI uzticētie uzdevumi ir jāpārskata katru gadu, ņemot vērā maksu, kura ir attiecīgi 
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jāpielāgo.

Grozījums Nr. 20
Alajos Mészáros

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu 
jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 
50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, 
kas Eiropas Patentu birojam radušies, 
veicot uzdevumus saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību) sadala starp 
iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi 
būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem 
mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, 
balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un 
būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta 
pieteikumu skaita un tirgus lieluma. 
Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai 
kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā 
valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu 
iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir 
nesamērīgi mazs patenta pieteikumu skaits 
vai ka valsts ir salīdzinoši nesen 
pievienojusies Eiropas Patentu 
organizācijai.

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu 
jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 
50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, 
kas Eiropas Patentu iestādei radušies, 
veicot uzdevumus saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību) sadala starp 
iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi 
būtu jāizmanto šīs regulas ieviešanas un 
citiem ar patentiem un inovācijām 
saistītiem mērķiem, tostarp konsultāciju 
un atbalsta sniegšanai maziem un 
vidējiem uzņēmumiem. Sadalījums būtu 
jānosaka, balstoties uz taisnīgiem, 
vienlīdzīgiem un būtiskiem kritērijiem, 
proti, pēc patenta pieteikumu skaita un 
tirgus lieluma. Sadalījumam vajadzētu būt 
tādam, lai kompensētu to, ka valstij ir cita 
oficiālā valoda, nevis kāda no Eiropas 
Patentu iestādes oficiālajām valodām, ka 
valstī ir nesamērīgi mazs patenta 
pieteikumu skaits vai ka valsts ir 
salīdzinoši nesen pievienojusies Eiropas 
Patentu organizācijai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka sadalītā spēkā uzturēšanas maksa atbilst regulas mērķim un dod labumu 
uzlabotajai patentu sistēmai Eiropā, ir jānosaka, kādiem mērķiem dalībvalstis, kuras ir šīs 
sistēmas dalībnieces, drīkst šo maksu izmantot.

Grozījums Nr. 21
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu 
jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 
50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, 
kas Eiropas Patentu birojam radušies, 
veicot uzdevumus saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību) sadala starp 
iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi 
būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem 
mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, 
balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un 
būtiskiem kritērijiem, proti, pēc patenta 
pieteikumu skaita un tirgus lieluma. 
Sadalījumam vajadzētu būt tādam, lai 
kompensētu to, ka valstij ir cita oficiālā 
valoda, nevis kāda no Eiropas Patentu 
iestādes oficiālajām valodām, ka valstī ir 
nesamērīgi mazs patenta pieteikumu 
skaits vai ka valsts ir salīdzinoši nesen 
pievienojusies Eiropas Patentu 
organizācijai.

(18) Spēkā uzturēšanas maksas būtu 
jāiemaksā Eiropas Patentu organizācijai. 
50% no šīm maksām (atskaitot izdevumus, 
kas Eiropas Patentu iestādei radušies, 
veicot uzdevumus saistībā ar vienoto 
patentaizsardzību) sadala starp 
iesaistītajām dalībvalstīm, kam šie līdzekļi 
būtu jāizmanto ar patentiem saistītiem 
mērķiem. Sadalījums būtu jānosaka, 
balstoties uz taisnīgiem, vienlīdzīgiem un 
būtiskiem kritērijiem. Sadalījumam 
vajadzētu būt tādam, lai kompensētu to, ka 
valstij ir cita oficiālā valoda, nevis kāda no 
Eiropas Patentu iestādes oficiālajām 
valodām.

Or. pl

Pamatojums

Ja nav norādīta termina „mazs patenta pieteikumu skaits” definīcija, tas ir jāsvītro no teksta.

Grozījums Nr. 22
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu pienācīgu spēkā 
uzturēšanas maksu apjomu un sadalījumu 
atbilstīgi šajā regulā izklāstītajiem 
principiem, Komisijai būtu jāpiešķir 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

(19) Lai nodrošinātu pienācīgu spēkā 
uzturēšanas maksu apjomu un sadalījumu 
atbilstīgi šajā regulā izklāstītajiem 
principiem, Komisijai būtu jāpiešķir 
pilnvaras vest pārrunas ar Eiropas 
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par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
tādos jautājumos kā vienota spēka Eiropas 
patentu spēkā uzturēšanas maksu lielums 
un šādu maksu sadalījums starp Eiropas 
Patentu organizāciju un iesaistītajām 
dalībvalstīm. Īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Patentu iestādi un pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu tādos jautājumos kā vienota 
spēka Eiropas patentu spēkā uzturēšanas 
maksu lielums un šādu maksu sadalījums 
starp Eiropas Patentu organizāciju un 
iesaistītajām dalībvalstīm. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija sagatavošanas periodā pienācīgi 
apspriestos ar ieinteresētajām aprindām, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, 
būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaikus, savlaicīgi un regulāri nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. pl

Pamatojums

Nodrošina teksta atbilstību grozījumam Nr. 6.

Grozījums Nr. 23
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ciešāka partnerība starp Eiropas 
Patentu iestādi un dalībvalstu centrālajām 
rūpnieciskā īpašuma iestādēm dotu Eiropas 
Patentu iestādei iespēju vajadzības 
gadījumā regulāri izmantot visus tādu 
patentmeklējumu rezultātus, ko centrālās 
rūpnieciskā īpašuma iestādes veikušas 
saistībā ar nacionālajiem patentu 
pieteikumiem, kuru prioritātes tiesību 
atzīšana tiek prasīta pēcākajā Eiropas 
patenta pieteikumā. Visām centrālajām 
rūpnieciskā īpašuma iestādēm, tostarp tām, 
kas nacionālā patenta piešķiršanas gaitā 
patentmeklējumus neveic, ciešākas 
partnerības kontekstā var būt ievērojama 
loma; cita starpā tās var sniegt padomus un 
atbalstu potenciālajiem patentu 

(20) Ciešāka saziņas partnerība starp 
Eiropas Patentu iestādi un ES dalībvalstu 
centrālajām rūpnieciskā īpašuma iestādēm 
dotu Eiropas Patentu iestādei iespēju 
vajadzības gadījumā, paredzot noteiktu 
maksu, regulāri izmantot visus tādu 
patentmeklējumu rezultātus, ko centrālās 
rūpnieciskā īpašuma iestādes veikušas 
saistībā ar nacionālajiem patentu 
pieteikumiem, kuru prioritātes tiesību 
atzīšana tiek prasīta pēcākajā Eiropas 
patenta pieteikumā. Visām centrālajām 
rūpnieciskā īpašuma iestādēm, tostarp tām, 
kas nacionālā patenta piešķiršanas gaitā 
patentmeklējumus neveic, var būt 
ievērojama loma; cita starpā tās var sniegt 
padomus potenciālajiem patentu 
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pieteicējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, pieņemt pieteikumus,
pārsūtīt pieteikumus Eiropas Patentu 
iestādei un izplatīt patentu informāciju.

pieteicējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, pieņemt dalībvalstu
pieteikumus un noteikt, vai tie ir jāpārsūta
Eiropas Patentu iestādei, un izplatīt patentu 
informāciju.

Or. pl

Pamatojums

Sadarbībai ar dalībvalstu patentu iestādēm, paredzot noteiktu maksu, ir būtiska nozīme 
patentu sagatavošanas procesā.

Grozījums Nr. 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula ir īpašs līgums grozītās 
Konvencijas par Eiropas patentu 
piešķiršanu (Eiropas Patentu konvencijas, 
turpmāk „EPK”) 142. panta izpratnē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz [...]* iesniedz priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvai par materiālo patenta tiesību 
saskaņošanu attiecībā uz vienota spēka 
Eiropas patentiem un tās ietekmes 
novērtējumu.



PE473.869v01-00 14/31 AM\879879LV.doc

LV

_____________
* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vienota spēka Eiropas patentus 
piešķir jebkādiem izgudrojumiem jebkurā 
tehnoloģiju jomā, ja tie ir jauni, ietver 
jauninājumu un ir izmantojami 
rūpniecības jomā.
Tālākminēto jo īpaši neuzskata par 
izgudrojumu pirmā punkta nozīmē:
a) atklājumi, zinātniskas teorijas un 
matemātiskas metodes;
b) estētiska jaunrade;
c) shēmas, noteikumi un metodes garīgu 
darbību veikšanai, spēļu spēlēšanai vai 
uzņēmējdarbības veikšanai un datoriem 
paredzētas programmas;
d) informācijas sniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Instrukciju kopa, kas paredzēta 
problēmas risināšanai, izmantojot 
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automatizētu sistēmu, ko veido tikai 
vispārīga datu apstrādes aparatūra 
(universāls dators), kuru dēvē arī par 
„datoriem paredzētu programmu” vai 
„datora īstenotu risinājumu”, nav 
uzskatāma par izgudrojumu materiālo 
patenta tiesību, kas piemērojamas vienota 
spēka Eiropas patentam, nozīmē, 
neraugoties uz tās pieteikšanas veidu.
Izgudrojumu materiālo patenta tiesību, 
kas piemērojamas vienota spēka Eiropas 
patentam, nozīmē var uzskatīt par 
pieteiktu objektu tikai tādā gadījumā, ja 
tas sniedz papildu zināšanas par 
jaunākajām tehnoloģijām lietišķo 
dabaszinātņu jomā; izgudrojums ir kas 
tāds, kas sniedz jaunas zināšanas par 
cēloņsakarībām kontrolējamu dabas 
spēku izmantošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vienota spēka Eiropas patentam ir 
vienots raksturs. Tas nodrošina vienādu 
aizsardzību, un tam ir vienāds spēks visās 
iesaistītajās dalībvalstīs.

2. Vienota spēka Eiropas patents ir 
Eiropas Savienības patents, kas darbojas 
visu iesaistīto dalībvalstu teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienota spēka Eiropas patentam ir 
autonoms raksturs. Tam ir piemērojami 
tikai šīs regulas noteikumi, Savienības 
tiesību aktu vispārējie principi un, ja vien 
šajā regulā nav paredzēti īpaši noteikumi, 
tie Eiropas patentu konvencijas 
noteikumi, kas ir saistoši visiem Eiropas 
patentiem un kas attiecīgi tiek uzskatīti 
par šīs regulas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vienota spēka patentus nevar piešķirt:
– zinātniskiem atklājumiem un teorijām 
un matemātiskām metodēm;
– estētiskai jaunradei;
– shēmām, noteikumiem un metodēm 
garīgu darbību veikšanai, spēļu 
spēlēšanai vai uzņēmējdarbības veikšanai;
– informācijas sniegšanai.

Or. pl

Pamatojums

Saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem par patentējamību patentus nevar piešķirt jomās, 
kurās netiek ieviesti materiāli tehnoloģiski jauninājumi.

Grozījums Nr. 31
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents iesaistīto 
dalībvalstu teritorijā stājas spēkā dienā, kad 
Eiropas Patentu biļetenā publicēts Eiropas 
Patentu iestādes paziņojums par Eiropas 
patenta piešķiršanu.

1. Vienota spēka Eiropas patents iesaistīto 
dalībvalstu teritorijā stājas spēkā 
četrpadsmitajā dienā pēc tam, kad Eiropas 
Patentu biļetenā publicēts Eiropas Patentu 
iestādes paziņojums par Eiropas patenta 
piešķiršanu.

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir paredzēt pārejas periodu valstīs, kurās attiecīgais Eiropas patents 
stāsies spēkā, lai varētu atrisināt ar publicēšanu saistītos jautājumus.

Grozījums Nr. 32
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents tā 
īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda 
trešā persona bez īpašnieka piekrišanas

1. Vienota spēka Eiropas patents tā 
īpašniekam dod tiesiski īstenojamas
tiesības izslēgt, ka kāda trešā persona bez 
īpašnieka piekrišanas likumīgi

Or. da

Grozījums Nr. 33
Bendt Bendtsen

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patents tā 1. Vienota spēka Eiropas patents tā 
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īpašniekam dod tiesības nepieļaut, ka kāda 
trešā persona bez īpašnieka piekrišanas 
iesaistītajās dalībvalstīs piegādā vai 
piedāvā piegādei kādai personai, kas nav 
tiesīga izmantot patentēto izgudrojumu, 
līdzekļus, kuri attiecas uz kādu būtisku 
minētā izgudrojuma elementu, un tādējādi 
ļauj to izmantot, ja trešā persona zina vai 
tai vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi 
un paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

īpašniekam dod tiesiski īstenojamas
tiesības izslēgt, ka kāda trešā persona bez 
īpašnieka piekrišanas iesaistītajās 
dalībvalstīs likumīgi piegādā vai piedāvā 
piegādei kādai personai, kas nav tiesīga 
izmantot patentēto izgudrojumu, līdzekļus, 
kuri attiecas uz kādu būtisku minētā 
izgudrojuma elementu, un tādējādi ļauj to 
izmantot, ja trešā persona zina vai tai 
vajadzēja zināt, ka tādi līdzekļi ir derīgi un 
paredzēti izgudrojuma īstenošanai.

Or. da

Grozījums Nr. 34
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) darbībām, kuras atļautas saskaņā ar 
līgumiem un Savienības tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. pants – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) bioloģiskā materiāla izmantošanu 
jaunas auga sugas audzēšanas, 
atklāšanas un pilnveidošanas mērķim;

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi paredzēt ierobežotas audzētāju privilēģijas, lai nodrošinātu brīvību attiecībā uz 
darbībām ar bioloģisko materiālu ar mērķi izveidot un atklāt jaunu auga sugu.

Grozījums Nr. 36
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
8. pants – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) patentētā izgudrojuma izmantošanu tādu 
valstu kuģos, kas nav iesaistītās 
dalībvalstis, kuģu korpusos, kuģu mašīnās, 
takelāžā, rīkos un citos piederumos, ja tādi 
kuģi uz laiku vai nejauši iebrauc iesaistīto 
dalībvalstu ūdeņos, ar noteikumu, ka 
izgudrojums ir izmantots tikai kuģa 
vajadzībām;

e) patentētā izgudrojuma izmantošanu tādu 
valstu kuģos, kas nav iesaistītās 
dalībvalstis, kuģu korpusos, kuģu mašīnās, 
takelāžā, rīkos un citos piederumos, ja tādi 
kuģi uz laiku vai nejauši iebrauc iesaistīto 
dalībvalstu ūdeņos, ar noteikumu, ka 
izgudrojums ir izmantots tikai kuģa 
vajadzībām, un ja attiecīgos patentētos 
izgudrojumus neizmanto komerciāliem 
nolūkiem sociālekonomiskiem mērķiem, 
kuriem tie ir paredzēti dalībvalstīs;

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka viesiem nav iespēju – arī pasīvā veidā – iejaukties 
uzņemošās valsts tirgū.

Grozījums Nr. 37
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. pants – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) darbībām, kas uzskatāmas par 
zemnieku privilēģiju saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 2100/94 14. pantu, ko piemēro 
mutatis mutandis;

h) to, ja lauksaimnieks izmanto ražas 
produkcijas pavairošanai savā 
saimniecībā, ja patenta īpašnieks vai kāds 
cits ar viņa piekrišanu pārdod 
pavairošanas materiālu lauksaimniekam 
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lauksaimnieciskiem mērķiem atbilstoši 
Regulas (EK) Nr. 2100/94 14. pantam;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz lauksaimnieku privilēģiju ir svarīgi saskaņot ierobežojuma formulējumu ar 
Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā formulējumu.

Grozījums Nr. 38
Herbert Reul

Regulas priekšlikums
8. pants – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to, ja kāds aizsargātu lauksaimniecības
dzīvnieku audzētājs izgudrojumu izmanto
lauksaimnieciskām vajadzībām, ar 
nosacījumu, ka patenta īpašnieks vai kāds 
cits ar viņa piekrišanu ir pārdevis vai citādi 
realizējis lauksaimniekam vaislas 
dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo 
materiālu. Tas ietver dzīvnieku vai cita 
dzīvnieku reproduktīvā materiāla 
nodrošināšanu lauksaimnieciskām 
darbībām, bet neietver pārdošanu 
komerciālai pavairošanai vai tās mērķiem;

i) to, ja lauksaimnieks izmanto dzīvnieku 
vai dzīvnieku reproduktīvo materiālu
lauksaimnieciskām vajadzībām, ja patenta 
īpašnieks vai kāds cits ar viņa piekrišanu ir 
pārdevis lauksaimniekam vaislas 
dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo 
materiālu, kas ir vai kura sastāvā ir 
patentēts izgudrojums. Tas neietver 
nekāda veida pārdošanu komerciālai 
pavairošanai vai tās mērķiem;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz lauksaimnieku privilēģiju ir svarīgi saskaņot ierobežojuma formulējumu ar 
Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā formulējumu.

Grozījums Nr. 39
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
8. pants – i) apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) to, ja kāds aizsargātu lauksaimniecības 
dzīvnieku audzētājs izgudrojumu izmanto 
lauksaimnieciskām vajadzībām, ar 
nosacījumu, ka patenta īpašnieks vai kāds 
cits ar viņa piekrišanu ir pārdevis vai citādi 
realizējis lauksaimniekam vaislas 
dzīvniekus vai citu dzīvnieku reproduktīvo 
materiālu. Tas ietver dzīvnieku vai cita 
dzīvnieku reproduktīvā materiāla 
nodrošināšanu lauksaimnieciskām 
darbībām, bet neietver pārdošanu 
komerciālai pavairošanai vai tās mērķiem;

i) to, ja kāds aizsargātu lauksaimniecības 
dzīvnieku vai reproduktīvā materiāla
audzētājs izgudrojumu izmanto 
lauksaimnieciskām vajadzībām, ar 
nosacījumu, ka patenta īpašnieks vai kāds 
cits ar viņa piekrišanu pārdeva vai citādi 
realizēja reproduktīvo materiālu. Tas ietver 
šāda materiāla nodrošināšanu 
lauksaimnieciskām darbībām, bet neietver 
pārdošanu komerciālai pavairošanai vai tās 
mērķiem;

Or. pl

Pamatojums

Ir jānošķir komerciālas darbības un lauksaimnieka lauksaimnieciskās darbības.

Grozījums Nr. 40
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iesaistītās dalībvalstis saskaņā ar EPK 
143. pantu var uzticēt Eiropas Patentu 
iestādei šādus uzdevumus, kas veicami 
saskaņā ar Eiropas Patentu iestādes 
iekšējiem noteikumiem:

1. Iesaistītās dalībvalstis var uzticēt 
Eiropas Patentu iestādei šādus uzdevumus, 
kas veicami saskaņā ar līgumiem, 
Savienības tiesību aktiem un Eiropas 
Patentu iestādes iekšējiem noteikumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iesaistītās dalībvalstis kā EPK 
līgumslēdzējas puses nodrošina, ka Eiropas 
Patentu iestāde vada un pārrauga darbības, 
kas saistītas ar 1. punktā minētajiem 
uzdevumiem. Tālab tās izveido Eiropas 
Patentu organizācijas Administratīvās 
padomes Izraudzīto komiteju EPK 
145. panta nozīmē.

2. Iesaistītās dalībvalstis kā EPK 
līgumslēdzējas puses kopā ar Eiropas 
Parlamentu nodrošina, ka Eiropas Patentu 
iestāde vada un pārrauga darbības, kas 
saistītas ar 1. punktā minētajiem 
uzdevumiem. Tālab tās izveido Eiropas 
Patentu organizācijas Administratīvās 
padomes Izraudzīto komiteju. Šai 
Izraudzītajai komitejai jāpieņem lēmumi 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
piešķirtajām pilnvarām un jāatskaitās 
Eiropas Parlamentam. Pirms Izraudzītās 
komitejas locekļu apstiprināšanas Eiropas 
Parlamentā atbildīgā Eiropas Parlamenta 
komiteja intervē viņus.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iesaistītās dalībvalstis nodrošina faktisku 
tiesisko aizsardzību valstu tiesās pret 
Eiropas Patentu iestādes lēmumiem, kas 
pieņemti, veicot 1. punktā minētos 
uzdevumus.

3. Iesaistītās dalībvalstis nodrošina faktisku 
tiesisko aizsardzību valstu tiesās pret 
jebkuru administratīvu Eiropas Patentu 
iestādes lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Adam Gierek
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Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumus, kas rodas Eiropas Patentu 
iestādei, veicot papildu uzdevumus, ko tam 
EPK 143. panta izpratnē uzticējušas 
dalībvalstis, sedz no maksām par vienota 
spēka Eiropas patentiem.

Izdevumus, kas rodas Eiropas Patentu 
iestādei, veicot papildu uzdevumus, ko tam 
EPK 143. panta izpratnē uzticējušas 
dalībvalstis, sedz no maksām par vienota 
spēka Eiropas patentiem saskaņā ar
I pielikumā noteikto simulāciju.

Or. pl

Pamatojums

Līgumslēdzējām pusēm ir jāizstrādā I pielikums.

Grozījums Nr. 44
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienota spēka Eiropas patentu spēkā 
uzturēšanas maksas un papildmaksas par 
to, ka spēkā uzturēšanas maksas 
samaksātas ar novēlošanos, patenta 
īpašnieks maksā Eiropas Patentu 
organizācijai. Šīs maksas maksā par 
gadiem, kas seko gadam, kurā Eiropas 
Patentu reģistrā ierakstītas ziņas par tāda 
Eiropas patenta piešķiršanu, kam saskaņā 
ar šo regulu ir vienots spēks.

1. Vienota spēka Eiropas patentu spēkā 
uzturēšanas maksas un papildmaksas par 
to, ka spēkā uzturēšanas maksas 
samaksātas ar novēlošanos, patenta 
īpašnieks maksā Eiropas Patentu 
organizācijai kā daļu no līdzekļiem, kas 
nepieciešami 13. pantā minēto uzdevumu 
veikšanai. Šīs maksas maksā par gadiem, 
kas seko gadam, kurā Eiropas Patentu 
reģistrā ierakstītas ziņas par tāda Eiropas 
patenta piešķiršanu, kam saskaņā ar šo 
regulu ir vienots spēks.

Or. pl

Pamatojums

Ir jāsniedz vismaz dažas norādes par to, kā ir izlietojama pārpalikusī maksa.  Vai tā ir 
jānodod EPO ziņā? Kopienas interesēs ir samazināt ar patentu iegūšanu saistītās izmaksas.
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Grozījums Nr. 45
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ir pietiekamas, lai kopā ar maksām, kas 
jāsamaksā Eiropas Patentu organizācijai 
posmā pirms patenta piešķiršanas, 
nodrošinātu sabalansētu Eiropas Patentu 
organizācijas budžetu.

c) ir jāmaksā kopā ar maksām, kas 
jāsamaksā Eiropas Patentu organizācijai 
posmā pirms patenta piešķiršanas.

Or. pl

Pamatojums

ES nav jāvelta īpaša uzmanība EPO budžetam.

Grozījums Nr. 46
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir tādas, ka tajās ir ņemts vērā MVU 
statuss un finansēšanas iespējas.

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Spēkā uzturēšanas maksu lielumu 2. Spēkā uzturēšanas maksu lielumu 
saskaņā ar II pielikumā noteikto 
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nosaka tā, lai simulāciju nosaka tā, lai

Or. pl

Pamatojums

Līgumslēdzējām pusēm ir jāizstrādā II pielikums.

Grozījums Nr. 48
Jens Rohde

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ņemtu vērā mikrouzņēmumu un mazo 
uzņēmumu, kuru definīcija ir sniegta 
Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK, īpašo 
situāciju zemāku maksu veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tā daļa, kas no spēkā uzturēšanas 
maksām, kuras iekasētas saskaņā ar 
12. panta 1. punkta e) apakšpunktu, ir 
jāsadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, ir 
50 % no 14. pantā minētajām spēkā 
uzturēšanas maksām, kuras samaksātas par 
vienota spēka Eiropas patentiem, atskaitot 
izmaksas, kas saistītas ar 12. pantā minēto 
vienotās patentaizsardzības administrēšanu.

1. Tā daļa, kas no spēkā uzturēšanas 
maksām, kuras iekasētas saskaņā ar 
12. panta 1. punkta e) apakšpunktu, ir 
jāsadala starp iesaistītajām dalībvalstīm, ir 
50 % no 14. pantā minētajām spēkā 
uzturēšanas maksām, kuras samaksātas par 
vienota spēka Eiropas patentiem, atskaitot 
izmaksas, kas saistītas ar 12. pantā minēto 
vienotās patentaizsardzības administrēšanu, 
saskaņā ar III pielikumā noteikto 
simulāciju.

Or. pl
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Pamatojums

Līgumslēdzējām pusēm ir jāizstrādā III pielikums.

Grozījums Nr. 50
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos 
mērķus, Komisija 1. punktā minēto spēkā 
uzturēšanas maksu sadalījumu starp 
iesaistītajām dalībvalstīm nosaka, 
pamatojoties un taisnīgiem, vienlīdzīgiem 
un būtiskiem kritērijiem:

2. Lai sasniegtu šajā nodaļā izvirzītos 
mērķus, Komisija 1. punktā minēto spēkā 
uzturēšanas maksu sadalījumu starp 
iesaistītajām dalībvalstīm nosaka, 
pamatojoties un taisnīgiem, vienlīdzīgiem 
un būtiskiem kritērijiem, saskaņā ar 
IV pielikumā noteikto simulāciju, ņemot 
vērā:

Or. pl

Pamatojums

Līgumslēdzējām pusēm ir jāizstrādā IV pielikums.

Grozījums Nr. 51
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Iesaistītās dalībvalstis summu, kas tām 
piešķirta saskaņā ar 1. punktu, izmanto ar
patentiem saistītiem nolūkiem.

3. Iesaistītās dalībvalstis summu, kas tām 
piešķirta saskaņā ar 1. punktu, izmanto 
nolūkiem, kas saistīti ar patentēšanas 
darbībām to teritorijā.

Or. pl

Pamatojums

Vienkāršs precizējums.
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Grozījums Nr. 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijai 
piešķir, ievērojot šajā pantā paredzētos 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šīs regulas 15. un 16. pantā minētās 
pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot 
ar [diena, kad spēkā stājas šī regula].

2. Šīs regulas 15. un 16. pantā minētās 
pilnvaras deleģē uz noteiktu laiku, kas 
nepārsniedz vienu gadu, sākot ar dienu, 
kad spēkā stājas šī regula.

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pastiprināt Eiropas Parlamenta īstenoto rūpīgo kontroli attiecībā uz 
izmaiņām, kas tiek veiktas Eiropas patentu sistēmā, īpaši ja ir iesaistīti ekonomiskie faktori.

Grozījums Nr. 54
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
17. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pilnvaru piešķiršanai attiecībā uz 
līdzekļu izmaksu vienmēr ir jābūt Eiropas 
Parlamenta apstiprinātai.

Or. pl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir pastiprināt Eiropas Parlamenta īstenoto rūpīgo kontroli attiecībā uz 
izmaiņām, kas tiek veiktas Eiropas patentu sistēmā, īpaši ja ir iesaistīti ekonomiskie faktori.

Grozījums Nr. 55
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula neskar konkurences tiesību un ar 
negodīgu konkurenci saistītu tiesību 
piemērošanu.

Šī regula neskar līgumu un Savienības 
tiesību, tostarp konkurences tiesību un ar 
negodīgu konkurenci saistītu tiesību,
piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Zigmantas Balčytis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 

1. Ne vēlāk kā trīs gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei un Eiropas 
Parlamentam iesniedz ziņojumu par šīs 
regulas darbību un vajadzības gadījumā 
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tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
sešos gados.

nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi trīs
gados.

Or. lt

Grozījums Nr. 57
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
sešos gados.

1. Ne vēlāk kā divu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas 
darbību un vajadzības gadījumā nāk klajā 
ar attiecīgiem priekšlikumiem par tās 
grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
divos gados.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei un Eiropas 
Parlamentam iesniedz ziņojumu par šīs 
regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
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regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
sešos gados.

tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
sešos gados.

Or. ro

Grozījums Nr. 59
Adam Gierek

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi 
sešos gados.

1. Ne vēlāk kā trīs gadu laikā no dienas, 
kad pirmais vienota spēka Eiropas patents 
stājas spēkā iesaistīto dalībvalstu teritorijā, 
Komisija Padomei iesniedz ziņojumu par 
šīs regulas darbību un vajadzības gadījumā 
nāk klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem par 
tās grozīšanu. Pēc tam ziņojumus par šīs 
regulas darbību Komisija iesniedz reizi trīs
gados.

Or. pl

Pamatojums

Laikā, kad notiek ļoti straujas ekonomiskās pārmaiņas, šāda mēroga tirdzniecības nolīgumi ir 
jāslēdz daudz biežāk. Ir arīdzan svarīgi biežāk iesniegt ziņojumus.

Grozījums Nr. 60
Alajos Mészáros

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vienotu patentaizsardzību var pieprasīt 
ikvienam Eiropas patentam, kas piešķirts
2. punktā minētajā dienā vai pēc tam.

4. Vienotu patentaizsardzību var pieprasīt 
ikvienam Eiropas patentam, balstoties uz 
Eiropas patenta pieteikumu, kas iesniegts
2. punktā minētajā dienā vai pēc tam.
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Pamatojums

Šī papildinājuma mērķis it stiprināt tiesisko noteiktību un nodrošināt atbilstošu 
sagatavošanās periodu dalībvalstīm.


