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Amendement 11
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In overeenstemming met artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie brengt de Unie een interne markt tot 
stand, zet zij zich in voor de duurzame 
ontwikkeling van Europa op basis van een 
evenwichtige economische groei en 
bevordert zij de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang. Het creëren van de 
juridische voorwaarden die ondernemingen 
in staat stellen hun activiteiten op het 
gebied van productie en distributie van 
producten over de nationale grenzen heen 
aan te passen en ervoor zorgen dat zij meer 
keuzemogelijkheden en kansen hebben, 
draagt tot het verwezenlijken van deze 
doelstellingen bij. Eenvormige 
octrooibescherming binnen de interne 
markt of ten minste binnen een significant 
deel ervan, zou deel moeten uitmaken van
de rechtsinstrumenten waarover 
ondernemingen beschikken.

(1) In overeenstemming met artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie brengt de Unie een interne markt tot 
stand, zet zij zich in voor de duurzame 
ontwikkeling van Europa op basis van een 
evenwichtige economische groei en 
bevordert zij de verspreiding van 
informatie over de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang. Het creëren van de 
juridische voorwaarden die ondernemingen 
in staat stellen hun activiteiten op het 
gebied van productie en distributie van 
producten over de nationale grenzen heen 
aan te passen en ervoor zorgen dat zij meer 
keuzemogelijkheden en kansen hebben, 
draagt tot het verwezenlijken van deze 
doelstellingen bij. Eenvormige 
octrooibescherming binnen de interne 
markt of ten minste binnen een significant 
deel ervan, zou deel moeten uitmaken van 
de rechtsinstrumenten waarover 
ondernemingen beschikken.

Or. en

Amendement 12
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bij het Verdrag inzake de verlening van 
Europese octrooien (Europees 
Octrooiverdrag), zoals gewijzigd (hierna 

(5) Bij het Verdrag inzake de verlening van 
Europese octrooien (Europees 
Octrooiverdrag), zoals gewijzigd (hierna 
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"EOV" genoemd), is de Europese 
Octrooiorganisatie opgericht, die met de 
verlening van Europese octrooien is belast. 
Deze taak wordt uitgevoerd door het 
Europees Octrooibureau. Europese 
octrooien die het Europees Octrooibureau 
volgens de in het EOV vastgelegde regels 
en procedures heeft verleend, dienen op 
verzoek van de octrooihouder en krachtens 
deze verordening eenheidswerking op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten te hebben (hierna "Europese 
octrooien met eenheidswerking" genoemd).

"EOV" genoemd), is de Europese 
Octrooiorganisatie opgericht, die met de 
verlening van Europese octrooien is belast. 
Deze taak wordt uitgevoerd door het 
Europees Octrooibureau. Europese 
octrooien die het Europees Octrooibureau 
volgens de in het EOV vastgelegde regels 
en procedures heeft verleend, dienen op 
een rechtstreeks of via het relevante 
nationale octrooibureau ingediend 
verzoek van de octrooihouder en krachtens 
deze verordening eenheidswerking op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten te hebben (hierna "Europese 
octrooien met eenheidswerking" genoemd).

Or. pl

Motivering

Een octrooihouder mag een verzoek rechtstreeks aan het Europees Octrooibureau 
voorleggen, maar normaal gesproken dient dit via het nationale octrooibureau te gebeuren.

Amendement 13
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De uit een Europees octrooi met 
eenheidswerking voortvloeiende rechten 
dienen de octrooihouder in staat te stellen 
iedere derde die hiertoe niet zijn 
toestemming heeft verkregen, te verbieden 
zijn uitvinding zowel op directe als op 
indirecte wijze te gebruiken op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten. Een aantal beperkingen van de 
rechten van de octrooihouder dienen 
derden echter toe te laten de uitvinding te 
gebruiken, bijvoorbeeld in de particuliere 
sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, 
voor proefnemingen, voor handelingen 
die specifiek toegelaten zijn volgens het 

(10) De uit een Europees octrooi met 
eenheidswerking voortvloeiende rechten 
dienen de octrooihouder in staat te stellen 
iedere derde die hiertoe niet zijn 
toestemming heeft verkregen, te verbieden 
zijn uitvinding zowel op directe als op 
indirecte wijze te gebruiken op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten. Hieronder mag echter niet het 
recht van een derde vallen om 
uitvindingen voor niet-commerciële 
doeleinden en wetenschappelijk onderzoek 
te gebruiken, en alle uitvindingen die 
volgens internationaal recht niet 
octrooieerbaar zijn, waaronder 



AM\879879NL.doc 5/34 PE473.869v01-00

NL

recht van de Unie (betreffende 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig of 
menselijk gebruik, kwekersrechten en de 
rechtsbescherming van
computerprogramma's door middel van 
auteursrecht en van biotechnologische 
uitvindingen) of volgens internationaal 
recht, en voor het gebruik door een 
landbouwer van beschermd vee voor 
landbouwdoeleinden.

computerprogramma's en databanken; 
daartoe behoren ook biotechnologische 
uitvindingen met octrooi, 
gewasbeschermingsoctrooien en door een 
octrooi beschermde geneesmiddelen, 
alsmede het gebruik door landbouwers van 
beschermd vee voor landbouwdoeleinden.

Or. pl

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op twee groepen uitvindingen: niet-octrooieerbare 
uitvindingen en uitvindingen die wel octrooieerbaar zijn, maar waarvan het gebruik volgens 
Europees rechts is toegestaan.

Amendement 14
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De deelnemende lidstaten dienen het 
Europees Octrooibureau te belasten met 
bepaalde administratieve taken met 
betrekking tot Europese octrooien met 
eenheidswerking, zijnde met name het 
beheren van verzoeken om 
eenheidswerking, het registreren van 
eenheidswerking en van enige beperking, 
licentie, overdracht, herroeping of verval 
van Europese octrooien met 
eenheidswerking, het innen en herverdelen 
van vernieuwingstaksen, het publiceren 
van vertalingen voor informatieve 
doeleinden tijdens een overgangsperiode 
en het beheren van een regeling voor de 
compensatie van vertaalkosten ten bate van 
aanvragers die Europese octrooiaanvragen 
indienen in een taal die geen officiële taal 
van het Europees Octrooibureau is. De 

(15) De deelnemende lidstaten dienen het 
Europees Octrooibureau te belasten met 
bepaalde administratieve taken met 
betrekking tot Europese octrooien met 
eenheidswerking, zijnde met name het 
beheren van verzoeken om 
eenheidswerking, het uitvoeren van de 
registratie van eenheidswerking en het 
analyseren van daarmee samenhangende 
problemen, zoals het innen en herverdelen 
van vernieuwingstaksen, het publiceren 
van vertalingen voor informatieve 
doeleinden tijdens een overgangsperiode 
en het beheren van een regeling voor de 
compensatie van vertaalkosten ten bate van 
aanvragers die Europese octrooiaanvragen 
indienen in een taal die geen officiële taal 
van het Europees Octrooibureau is. 
Verzoeken om eenheidswerking moeten 
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deelnemende lidstaten dienen er zorg voor 
te dragen dat verzoeken om 
eenheidswerking worden ingediend bij het 
Europees Octrooibureau binnen een maand 
na de publicatie van de vermelding van de 
verlening in het Europees Octrooiblad en 
in de proceduretaal van het Europees 
Octrooibureau. Tijdens een 
overgangsperiode dienen deze verzoeken 
te zijn vergezeld van de door Verordening 
…/… van de Raad [vertaalregelingen]
vereiste vertaling.

worden ingediend bij het Europees 
Octrooibureau binnen een maand na de 
publicatie van de vermelding van de 
verlening in het Europees Octrooiblad en 
in de proceduretaal van het Europees 
Octrooibureau, vergezeld van de vereiste 
vertaling.

Or. pl

Motivering

Het is onmogelijk om alle problemen op te sommen die zich kunnen voordoen in verband met 
het beheer van Europese octrooien in de landen die hebben ingestemd met het Europese 
eenheidsoctrooi.

Amendement 15
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
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concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven. Zij moet tevens de omvang 
van de door het octrooi bestreken markt 
weerspiegelen en in dezelfde orde van 
grootte liggen als de nationale 
vernieuwingstaksen voor een gemiddeld 
Europees octrooi dat in de deelnemende 
lidstaten in werking treedt op het ogenblik 
waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven en dient te worden verlaagd 
om rekening te houden met de specifieke 
situatie van kleine en middelgrote 
ondernemingen en met de dringende 
noodzaak van bevordering van 
energiebesparing en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. Zij moet 
tevens de omvang van de door het octrooi 
bestreken markt weerspiegelen en in 
dezelfde orde van grootte liggen als de 
nationale vernieuwingstaksen voor een 
gemiddeld Europees octrooi dat in de 
deelnemende lidstaten in werking treedt op 
het ogenblik waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

Or. en

Amendement 16
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 
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bedrijfsleven. Zij moet tevens de omvang 
van de door het octrooi bestreken markt 
weerspiegelen en in dezelfde orde van 
grootte liggen als de nationale 
vernieuwingstaksen voor een gemiddeld 
Europees octrooi dat in de deelnemende 
lidstaten in werking treedt op het ogenblik 
waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

bedrijfsleven, waarbij met name rekening 
moet worden gehouden met micro- en 
kleine ondernemingen, zoals gedefinieerd 
in Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie1. Zij moet tevens de omvang 
van de door het octrooi bestreken markt 
weerspiegelen en in dezelfde orde van 
grootte liggen als de nationale 
vernieuwingstaksen voor een gemiddeld 
Europees octrooi dat in de deelnemende 
lidstaten in werking treedt op het ogenblik 
waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

_____________
1 Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen (PB L 124 van 
20.5.2003, blz. 36).

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de 
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
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vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven. Zij moet tevens de omvang 
van de door het octrooi bestreken markt 
weerspiegelen en in dezelfde orde van 
grootte liggen als de nationale 
vernieuwingstaksen voor een gemiddeld
Europees octrooi dat in de deelnemende 
lidstaten in werking treedt op het ogenblik 
waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven en dient afgestemd te zijn op 
de status en de 
financieringsmogelijkheden van kmo's. 
Zij moet tevens de omvang van de door het 
octrooi bestreken markt weerspiegelen en 
in dezelfde orde van grootte liggen als de 
nationale vernieuwingstaksen voor een 
gemiddeld Europees octrooi dat in de 
deelnemende lidstaten in werking treedt op 
het ogenblik waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

Or. ro

Amendement 18
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen progressief te 
zijn tijdens de duur van de
octrooibescherming en dienen toereikend 
te zijn om samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen alle kosten te dekken die aan het 
verlenen van het Europees octrooi en het 
beheer van eenheidsoctrooibescherming 
verbonden zijn. De hoogte van de 
vernieuwingstaksen dient te worden 
vastgesteld met het oog op het bevorderen 
van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven. Zij moet tevens de omvang 

(16) Octrooihouders dienen een 
gemeenschappelijke jaarlijkse 
vernieuwingstaks voor Europese octrooien 
met eenheidswerking te betalen. 
Vernieuwingstaksen dienen gedurende de 
periode van octrooibescherming te worden 
geheven en dienen toereikend te zijn om 
samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen de werkelijke kosten te dekken die 
aan het beheer van 
eenheidsoctrooibescherming verbonden 
zijn. De hoogte van de vernieuwingstaksen 
dient te worden vastgesteld met het oog op 
het bevorderen van de innovatie en het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven. Zij moet in dezelfde orde 
van grootte liggen als de nationale 
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van de door het octrooi bestreken markt 
weerspiegelen en in dezelfde orde van 
grootte liggen als de nationale 
vernieuwingstaksen voor een gemiddeld 
Europees octrooi dat in de deelnemende 
lidstaten in werking treedt op het ogenblik 
waarop de hoogte van de 
vernieuwingstaksen voor de eerste maal 
door de Commissie wordt vastgelegd.

vernieuwingstaksen voor een gemiddeld 
octrooi dat in de deelnemende lidstaten in 
werking treedt op het ogenblik waarop de 
hoogte van de vernieuwingstaksen voor de 
eerste maal door de Commissie wordt 
vastgelegd.

Or. pl

Motivering

De taksen moeten een afspiegeling van de werkelijk gemaakte kosten zijn en moeten 
vergelijkbaar zijn met de nationale heffingen.

Amendement 19
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om een passend niveau en een 
geschikte verdeling van de 
vernieuwingstaksen te bepalen en er zorg 
voor te dragen dat alle kosten van de aan 
het Europees Octrooibureau toevertrouwde 
taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming volledig 
worden gedekt door de middelen die van 
Europese octrooien met 
eenheidsbescherming afkomstig zijn, 
moeten de inkomsten van de 
vernieuwingstaksen, samen met de aan de 
Europese Octrooiorganisatie gedurende de 
fase voorafgaand aan de verlening te 
betalen taksen, zorgen voor een 
evenwichtige begroting van de Europese 
Octrooiorganisatie.

(17) Om een passend niveau en een 
geschikte verdeling van de 
vernieuwingstaksen te bepalen en er zorg 
voor te dragen dat de daadwerkelijke 
honoraria voor de aan het Europees 
Octrooibureau toevertrouwde en jaarlijks 
via onderhandelingen opnieuw vast te 
stellen taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming volledig 
worden gedekt door de middelen die van 
Europese octrooien met 
eenheidsbescherming afkomstig zijn, 
moeten de inkomsten van de 
vernieuwingstaksen, samen met de aan de 
Europese Octrooiorganisatie gedurende de 
fase voorafgaand aan de verlening te 
betalen taksen, zorgen voor een 
evenwichtige begroting van de Europese 
Octrooiorganisatie.

Or. pl
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Motivering

Over de aan het EOB toevertrouwde taken moet elk jaar opnieuw worden onderhandeld en de 
hiermee samenhangende honoraria moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 20
Alajos Mészáros

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Vernieuwingstaksen dienen aan de 
Europese Octrooiorganisatie te worden 
betaald. Vijftig procent hiervan, 
verminderd met de door het Europees 
Octrooibureau gemaakte kosten bij het 
uitvoeren van zijn taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming, wordt onder 
de deelnemende lidstaten verdeeld, die het 
hun toegewezen bedrag voor 
octrooidoeleinden gebruiken. Het aandeel 
in de verdeling dient te worden vastgelegd 
op basis van eerlijke, billijke en relevante 
criteria, met name het niveau van de 
octrooieringsactiviteit en de omvang van 
de markt. Bij de verdeling dient 
compensatie te worden geboden voor het 
hebben van een andere officiële taal dan 
een van de officiële talen van het Europees 
Octrooibureau, van een onevenredig lage 
octrooieringsactiviteit, en van een meer 
recent lidmaatschap van de Europese 
Octrooiorganisatie.

(18) Vernieuwingstaksen dienen aan de 
Europese Octrooiorganisatie te worden 
betaald. Vijftig procent hiervan, 
verminderd met de door het Europees 
Octrooibureau gemaakte kosten bij het 
uitvoeren van zijn taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming, wordt onder 
de deelnemende lidstaten verdeeld, die het 
hun toegewezen bedrag voor de 
handhaving van deze verordening en 
andere octrooi- en innovatiedoeleinden
gebruiken, waaronder het verstrekken van 
advies en het verlenen van bijstand aan 
kleine en middelgrote ondernemingen. 
Het aandeel in de verdeling dient te worden 
vastgelegd op basis van eerlijke, billijke en 
relevante criteria, met name het niveau van 
de octrooieringsactiviteit en de omvang 
van de markt. Bij de verdeling dient 
compensatie te worden geboden voor het 
hebben van een andere officiële taal dan 
een van de officiële talen van het Europees 
Octrooibureau, van een onevenredig lage 
octrooieringsactiviteit, en van een meer 
recent lidmaatschap van de Europese 
Octrooiorganisatie.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat de verdeelde vernieuwingstaksen het in de verordening omschreven 
doel dienen en het verbeterde octrooisysteem in Europa ten goede komen, moet vermeld 
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worden voor welke doeleinden de deelnemende lidstaten het hun toegewezen bedrag kunnen 
gebruiken.

Amendement 21
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Vernieuwingstaksen dienen aan de 
Europese Octrooiorganisatie te worden 
betaald. Vijftig procent hiervan,
verminderd met de door het Europees 
Octrooibureau gemaakte kosten bij het 
uitvoeren van zijn taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming, wordt onder 
de deelnemende lidstaten verdeeld, die het 
hun toegewezen bedrag voor 
octrooidoeleinden gebruiken. Het aandeel 
in de verdeling dient te worden vastgelegd 
op basis van eerlijke, billijke en relevante 
criteria, met name het niveau van de 
octrooieringsactiviteit en de omvang van 
de markt. Bij de verdeling dient 
compensatie te worden geboden voor het 
hebben van een andere officiële taal dan 
een van de officiële talen van het Europees 
Octrooibureau, van een onevenredig lage 
octrooieringsactiviteit, en van een meer 
recent lidmaatschap van de Europese 
Octrooiorganisatie.

(18) Vernieuwingstaksen dienen aan de 
Europese Octrooiorganisatie te worden 
betaald. Vijftig procent hiervan, 
verminderd met de door het Europees 
Octrooibureau gemaakte kosten bij het 
uitvoeren van zijn taken met betrekking tot 
eenheidsoctrooibescherming, wordt onder 
de deelnemende lidstaten verdeeld, die het 
hun toegewezen bedrag voor 
octrooidoeleinden gebruiken. Het aandeel 
in de verdeling dient te worden vastgelegd 
op basis van eerlijke, billijke en relevante 
criteria. Bij de verdeling dient compensatie 
te worden geboden voor het hebben van 
een andere officiële taal dan een van de 
officiële talen van het Europees 
Octrooibureau.

Or. pl

Motivering

Als "lage octrooieringsactiviteit" niet wordt gedefinieerd, moeten deze woorden worden 
geschrapt.

Amendement 22
Adam Gierek
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Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een passende hoogte en een 
geschikte verdeling van de 
vernieuwingstaksen overeenkomstig de in 
deze verordening vastgelegde beginselen te 
garanderen, moet de bevoegdheid 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd met 
betrekking tot het niveau van de 
vernieuwingstaksen voor Europese 
octrooien met eenheidswerking en de 
verdeling van deze taksen tussen de 
Europese Octrooiorganisatie en de 
deelnemende lidstaten. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(19) Om een passende hoogte en een 
geschikte verdeling van de 
vernieuwingstaksen overeenkomstig de in 
deze verordening vastgelegde beginselen te 
garanderen, moet de bevoegdheid 
onderhandelingen met het Europees 
Octrooibureau te voeren en handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie aan de Commissie 
worden gedelegeerd met betrekking tot het 
niveau van de vernieuwingstaksen voor 
Europese octrooien met eenheidswerking 
en de verdeling van deze taksen tussen de 
Europese Octrooiorganisatie en de 
deelnemende lidstaten. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, ook op 
deskundigenniveau. Bij het voorbereiden 
en opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. pl

Motivering

De tekst wordt hiermee in overeenstemming gebracht met amendement 6.

Amendement 23
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een versterkt partnerschap tussen het 
Europees Octrooibureau en de centrale 
diensten voor de industriële eigendom van 
de lidstaten dient het Europees 
Octrooibureau in staat te stellen om, in 
voorkomend geval, regelmatig gebruik te 
maken van de resultaten van onderzoeken 
die worden uitgevoerd door de centrale 
diensten voor de industriële eigendom 
betreffende een nationale octrooiaanvraag 
waarvoor bij een latere indiening van een 
Europese octrooiaanvraag voorrang wordt 
geëist. Alle centrale diensten voor 
industriële eigendom, met inbegrip van de 
diensten die geen onderzoek uitvoeren in 
de loop van een nationale procedure voor 
het verlenen van een octrooi, kunnen in het 
kader van het versterkte partnerschap een 
essentiële rol spelen door onder meer 
mogelijke octrooiaanvragers, en 
ondernemingen uit het midden- en 
kleinbedrijf in het bijzonder, te adviseren 
en te steunen, aanvragen in ontvangst te 
nemen, aanvragen door te zenden naar het 
Europees Octrooibureau en octrooi-
informatie te verspreiden.

(20) Een versterkt 
communicatiepartnerschap tussen het 
Europees Octrooibureau en de centrale 
diensten voor de industriële eigendom van 
de EU-lidstaten dient het Europees 
Octrooibureau in staat te stellen om, in 
voorkomend geval, tegen betaling 
regelmatig gebruik te maken van de 
resultaten van onderzoeken die worden 
uitgevoerd door de centrale diensten voor 
de industriële eigendom betreffende een 
nationale octrooiaanvraag waarvoor bij een 
latere indiening van een Europese 
octrooiaanvraag voorrang wordt geëist. 
Alle centrale diensten voor industriële 
eigendom, met inbegrip van de diensten die 
geen onderzoek uitvoeren in de loop van 
een nationale procedure voor het verlenen 
van een octrooi, kunnen een essentiële rol 
spelen door onder meer mogelijke 
octrooiaanvragers, en ondernemingen uit 
het midden- en kleinbedrijf in het 
bijzonder, te adviseren, nationale 
aanvragen in ontvangst te nemen en na te 
gaan of deze moeten worden 
doorgezonden naar het Europees 
Octrooibureau en octrooi-informatie te 
verspreiden.

Or. pl

Motivering

Samenwerking met de nationale octrooibureaus tegen betaling is bij de voorbereiding van 
octrooien van essentieel belang.

Amendement 24
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening maakt een bijzondere 
overeenkomst uit in de zin van artikel 142 
van het Verdrag inzake de verlening van 
Europese octrooien (Europees 
Octrooiverdrag), zoals gewijzigd (hierna 
"EOV" genoemd).

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op …* dient de Commissie een 
voorstel voor een richtlijn, vergezeld van 
een effectbeoordeling, bij het Europees 
Parlement en de Raad in met het oog op 
de harmonisatie van het materiële 
octrooirecht dat van belang is voor 
Europese octrooien met eenheidswerking.
_____________
* De datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 26
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een Europees octrooi met 
eenheidswerking wordt verleend voor 
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uitvindingen op alle gebieden van de 
technologie, mits zij nieuw zijn, op 
uitvinderswerkzaamheid berusten en 
vatbaar zijn voor industriële toepassing.
Onderstaande categorieën in het 
bijzonder worden niet beschouwd als 
uitvindingen in de zin van de eerste 
alinea:
a) ontdekkingen, wetenschappelijke 
theorieën en wiskundige methoden;
b) esthetische vormgevingen;
c) stelsels, regels en methoden voor het 
verrichten van geestelijke arbeid, voor het 
spelen of voor de bedrijfsvoering, en 
programma's voor computers;
d) presentatie van informatie.

Or. en

Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een geheel van instructies voor het 
oplossen van een probleem met behulp 
van een geautomatiseerd systeem dat 
uitsluitend bestaat uit generieke hardware 
voor gegevensverwerking (universele 
computer), ook "programma voor 
computers" of "computeroplossing" 
genoemd, is geen uitvinding in de zin van 
het materiële octrooirecht dat van 
toepassing is op een Europees octrooi met 
eenheidswerking, ongeacht de vorm van 
de octrooiaanspraak.
Een voorwerp waarvoor een 
octrooiaanspraak wordt geformuleerd, 
kan alleen een uitvinding zijn in de zin 
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van het materiële octrooirecht dat van 
toepassing is op een Europees octrooi met 
eenheidswerking, als het kennis toevoegt 
aan de bestaande inzichten op een gebied 
van de toegepaste natuurkunde; een 
uitvinding is iets dat nieuwe kennis 
oplevert over oorzaak-en-gevolgrelaties bij 
de gebruikmaking van controleerbare 
natuurkrachten.

Or. en

Amendement 28
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een Europees octrooi met 
eenheidswerking heeft een 
eenheidskarakter. Het verschaft 
eenvormige bescherming en heeft 
identieke rechtsgevolgen in alle
deelnemende lidstaten.

2. Een Europees octrooi met 
eenheidswerking is een octrooi van de 
Europese Unie dat rechtsgevolgen heeft 
op het gehele grondgebied van de
deelnemende lidstaten.

Or. en

Amendement 29
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een Europees octrooi met 
eenheidswerking heeft een autonoom 
karakter. Het is uitsluitend onderworpen 
aan de bepalingen van deze verordening, 
aan de algemene beginselen van het 
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Unierecht en, voor zover deze verordening 
geen specifieke regels bevat, aan de 
bepalingen van het Europees 
Octrooiverdrag die voor elk Europees 
octrooi bindend zijn en dientengevolge 
geacht worden bepalingen van deze 
verordening te zijn.

Or. en

Amendement 30
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er kan geen octrooi met 
eenheidswerking worden verleend voor:
– wetenschappelijke ontdekkingen en 
theorieën en wiskundige methoden;
– esthetische vormgevingen;
– stelsels, regels en methoden voor het 
verrichten van geestelijke arbeid, voor het 
spelen of voor de bedrijfsvoering;
– presentatie van informatie.

Or. pl

Motivering

Overeenkomstig het internationale recht inzake octrooieerbaarheid kunnen er geen octrooien 
worden verleend op terreinen waarop geen materiële technologische ontwikkelingen 
plaatsvinden.

Amendement 31
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een Europees octrooi met 
eenheidswerking geldt op het grondgebied 
van de deelnemende lidstaten vanaf de 
datum van de publicatie door het Europees 
Octrooibureau van de vermelding van de 
verlening van het Europees octrooi in het 
Europees Octrooiblad.

1. Een Europees octrooi met 
eenheidswerking geldt op het grondgebied 
van de deelnemende lidstaten vanaf de 
veertiende dag volgende op de datum van 
de publicatie door het Europees 
Octrooibureau van de vermelding van de 
verlening van het Europees octrooi in het 
Europees Octrooiblad.

Or. pl

Motivering

Er wordt een overgangsperiode ingevoerd in de landen waar het Europese octrooi van kracht 
wordt, zodat eventuele vragen rond de publicatie kunnen worden opgelost.

Amendement 32
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees octrooi met eenheidswerking 
verleent de houder ervan het recht iedere 
derde die hiertoe niet zijn toestemming 
heeft verkregen, het volgende te verbieden:

Het Europees octrooi met eenheidswerking 
verleent de houder ervan een juridisch 
afdwingbaar recht dat voor iedere derde 
die hiertoe niet zijn toestemming heeft 
verkregen, de rechtmatigheid van het 
volgende uitsluit:

Or. da

Amendement 33
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees octrooi met 
eenheidsbescherming verleent de houder 
ervan het recht iedere derde die hiertoe niet 
zijn toestemming heeft verkregen, te 
verbieden, op het grondgebied van de 
deelnemende lidstaten aan een ander dan 
degene die gerechtigd is de geoctrooieerde 
uitvinding toe te passen, middelen voor de 
toepassing op dat grondgebied van die 
uitvinding aan te bieden of te leveren
welke middelen een wezenlijk bestanddeel 
van de uitvinding betreffen, indien de 
derde weet of behoorde te weten dat deze 
middelen voor die toepassing geschikt en 
bestemd zijn.

1. Het Europees octrooi met 
eenheidsbescherming verleent de houder 
ervan een juridisch afdwingbaar recht dat 
het onrechtmatig maakt dat een derde die 
hiertoe niet zijn toestemming heeft 
verkregen, op het grondgebied van de 
deelnemende lidstaten aan een ander dan 
degene die gerechtigd is de geoctrooieerde 
uitvinding toe te passen, middelen voor de 
toepassing op dat grondgebied van die 
uitvinding aanbiedt of levert welke 
middelen een wezenlijk bestanddeel van de 
uitvinding betreffen, indien de derde weet 
of behoorde te weten dat deze middelen 
voor die toepassing geschikt en bestemd 
zijn.

Or. da

Amendement 34
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) handelingen die op grond van de 
Verdragen en het Unierecht zijn 
toegestaan;

Or. en

Amendement 35
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het gebruik van biologisch 
materiaal voor het kweken, ontdekken en 
ontwikkelen van een nieuwe 
gewasvariëteit;

Or. en

Motivering

Het is van belang in een beperkt kwekersrecht te voorzien ter bescherming van de vrijheid om 
biologisch materiaal te gebruiken voor het ontwikkelen en ontdekken van nieuwe 
gewasvariëteiten.

Amendement 36
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het gebruik, aan boord van schepen van 
andere landen dan deelnemende lidstaten, 
van het voorwerp van de geoctrooieerde 
uitvinding in het schip zelf, de machines, 
het scheepswant, de tuigage en andere 
bijbehorende zaken, wanneer die schepen 
zich tijdelijk of bij toeval in de wateren van 
de deelnemende lidstaten begeven, mits dit 
gebruik uitsluitend ten behoeve van het 
schip plaatsvindt;

(e) het gebruik, aan boord van schepen van 
andere landen dan deelnemende lidstaten, 
van het voorwerp van de geoctrooieerde 
uitvinding in het schip zelf, de machines, 
het scheepswant, de tuigage en andere 
bijbehorende zaken, wanneer die schepen 
zich tijdelijk of bij toeval in de wateren van 
de deelnemende lidstaten begeven, mits dit 
gebruik uitsluitend ten behoeve van het 
schip plaatsvindt en zolang de betrokken 
geoctrooieerde uitvindingen niet 
commercieel worden gebruikt voor de 
sociaaleconomische doeleinden waarvoor 
zij in de lidstaten zijn bedoeld;

Or. pl

Motivering

Dit amendement moet het onmogelijk maken dat gasten – al is het maar passief – invloed 
uitoefenen op de markt waar zij te gast zijn.
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Amendement 37
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) handelingen die vallen onder het 
voorrecht van de landbouwers op grond 
van artikel 14 van Verordening 
(EG) nr. 2100/94 dat mutatis mutandis 
geldt;

(h) het gebruik door een landbouwer 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de 
voortbrengselen van zijn oogst voor 
propagatie of vermeerdering door hemzelf 
op zijn eigen bedrijf, wanneer door de 
octrooihouder of met diens toestemming 
plantaardig propagatiemateriaal voor 
agrarische doeleinden aan de landbouwer 
is verkocht, 

Or. en

Motivering

Met het oog op het voorrecht van de landbouwers is het van belang de formulering van de 
beperking aan te passen aan de tekst in Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming 
van biotechnologische uitvindingen.

Amendement 38
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het gebruik door een landbouwer van 
beschermd vee voor landbouwdoeleinden, 
op voorwaarde dat de fokdieren of het 
andere dierlijke fokmateriaal door de 
octrooihouder of met zijn/haar 
instemming aan de landbouwer zijn 
verkocht of anderszins verhandeld. Dit 
gebruik omvat het verstrekken van het 
dier of het andere dierlijke fokmateriaal 

(i) het gebruik door een landbouwer van
een dier of dierlijk propagatiemateriaal
voor agrarische doeleinden, wanneer door 
de octrooihouder of met diens 
toestemming aan de landbouwer fokvee of 
ander dierlijk propagatiemateriaal dat de 
geoctrooieerde uitvinding vormt of bevat, 
is verkocht. Hieronder valt niet de verkoop 
in het kader van of met het oog op de
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voor de doeleinden van zijn/haar 
landbouwactiviteit, doch niet de verkoop 
als onderdeel van of ten behoeve van een
commerciële reproductieve bedrijvigheid;

commerciële fokkerij;

Or. en

Motivering

Met het oog op het voorrecht van de landbouwers is het van belang de formulering van de 
beperking aan te passen aan de tekst in Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming 
van biotechnologische uitvindingen.

Amendement 39
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het gebruik door een landbouwer van 
beschermd vee voor landbouwdoeleinden, 
op voorwaarde dat de fokdieren of het 
andere dierlijke fokmateriaal door de 
octrooihouder of met zijn/haar instemming 
aan de landbouwer zijn verkocht of 
anderszins verhandeld. Dit gebruik omvat 
het verstrekken van het dier of het andere 
dierlijke fokmateriaal voor de doeleinden 
van zijn/haar landbouwactiviteit, doch niet 
de verkoop als onderdeel van of ten 
behoeve van een commerciële 
reproductieve bedrijvigheid;

(i) het gebruik door een landbouwer van 
beschermd vee of fokmateriaal voor 
landbouwdoeleinden, op voorwaarde dat 
het fokmateriaal door de octrooihouder of 
met zijn/haar instemming aan de 
landbouwer is verkocht of anderszins 
verhandeld. Dit gebruik omvat het 
verstrekken van dergelijk materiaal voor 
de doeleinden van zijn/haar 
landbouwactiviteit, doch niet voor de 
verkoop als onderdeel van of ten behoeve 
van een commerciële reproductieve 
bedrijvigheid;

Or. pl

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen commerciële activiteiten en de 
landbouwactiviteiten van de boer zelf.

Amendement 40
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De deelnemende lidstaten belasten 
overeenkomstig artikel 143 EOV het 
Europees Octrooibureau met de volgende 
taken die in overeenstemming met de 
interne regels van het Europees 
Octrooibureau moeten worden uitgevoerd:

1. De deelnemende lidstaten belasten het 
Europees Octrooibureau met de volgende 
taken die in overeenstemming met de 
Verdragen en het Unierecht en met de 
interne regels van het Europees 
Octrooibureau moeten worden uitgevoerd:

Or. en

Amendement 41
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun hoedanigheid van bij het EOV 
aangesloten landen garanderen de 
deelnemende lidstaten dat het Europees 
Octrooibureau de leiding heeft over en 
toezicht uitoefent op de activiteiten die 
verband houden met de in lid 1 bedoelde 
taken. Hiertoe richten zij een Beperkte 
Commissie op in het kader van de Raad 
van Bestuur van de Europese 
Octrooiorganisatie in de zin van artikel 
145 EOV.

2. In hun hoedanigheid van bij het EOV 
aangesloten landen garanderen de 
deelnemende lidstaten samen met het 
Europees Parlement dat het Europees 
Octrooibureau de leiding heeft over en 
toezicht uitoefent op de activiteiten die 
verband houden met de in lid 1 bedoelde 
taken. Hiertoe richten zij een Beperkte 
Commissie op in het kader van de Raad 
van Bestuur van de Europese 
Octrooiorganisatie. Deze Beperkte 
Commissie moet zich in haar besluiten 
houden aan het door het Europees 
Parlement verstrekte mandaat en brengt 
verslag uit aan het Europees Parlement. 
De leden van de Beperkte Commissie 
worden in de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement gehoord alvorens zij 
door het Europees Parlement worden 
goedgekeurd.
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Or. en

Amendement 42
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tot slot zorgen de deelnemende lidstaten 
voor een doeltreffende juridische 
bescherming voor een nationaal gerecht 
tegen de beslissingen die het Europees 
Octrooibureau neemt bij het uitvoeren van 
de in lid 1 bedoelde taken.

3. Tot slot zorgen de deelnemende lidstaten 
voor een doeltreffende juridische 
bescherming voor een nationaal gerecht 
tegen de administratieve beslissingen die 
het Europees Octrooibureau neemt.

Or. en

Amendement 43
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door het Europees Octrooibureau 
gemaakte kosten bij het uitvoeren van de 
door de lidstaten toegewezen aanvullende 
taken in de zin van artikel 143 EOV 
worden gefinancierd door de taksen op 
Europese octrooien met eenheidswerking.

De door het Europees Octrooibureau 
gemaakte kosten bij het uitvoeren van de 
door de lidstaten toegewezen aanvullende 
taken in de zin van artikel 143 EOV 
worden overeenkomstig de simulatie in 
bijlage I gefinancierd door de taksen op 
Europese octrooien met eenheidswerking.

Or. pl

Motivering

Bijlage I moet worden opgesteld door de contractpartijen.
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Amendement 44
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vernieuwingstaksen en bijkomende 
taksen voor de laattijdige betaling van 
vernieuwingstaksen voor Europese 
octrooien met eenheidswerking worden 
door de octrooihouder aan de Europese 
Octrooiorganisatie betaald. Deze taksen 
zijn verschuldigd voor ieder jaar na het jaar 
waarin de verlening van het Europees 
octrooi dat krachtens deze verordening 
eenheidswerking heeft, in het Europees 
Octrooiregister is vermeld.

1. Vernieuwingstaksen en bijkomende 
taksen voor de laattijdige betaling van 
vernieuwingstaksen voor Europese 
octrooien met eenheidswerking worden 
door de octrooihouder aan de Europese 
Octrooiorganisatie betaald en worden 
toegevoegd aan de middelen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de in artikel 13 
bedoelde taken. Deze taksen zijn 
verschuldigd voor ieder jaar na het jaar 
waarin de verlening van het Europees 
octrooi dat krachtens deze verordening 
eenheidswerking heeft, in het Europees 
Octrooiregister is vermeld.

Or. pl

Motivering

Aangegeven moet worden hoe de extra taksen zullen worden gebruikt.  Moeten deze ten goede 
komen aan het EOB? Het is in het belang van de Gemeenschap dat de kosten voor het 
verkrijgen van een octrooi worden verlaagd.

Amendement 45
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maar ook toereikend om samen met de 
aan de Europese Octrooiorganisatie 
gedurende de fase voorafgaand aan de 
verlening te betalen taksen een 
evenwichtige begroting van de organisatie 
te garanderen.

(c) worden samen met de aan de Europese 
Octrooiorganisatie gedurende de fase 
voorafgaand aan de verlening te betalen 
taksen betaald.
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Or. pl

Motivering

De begroting van het EOB mag voor de EU geen punt van bijzondere zorg zijn. 

Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) afgestemd op de status en de 
financieringsmogelijkheden van kmo's.

Or. ro

Amendement 47
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vernieuwingstaksen worden op een 
zodanige hoogte vastgesteld dat zij:

2. De vernieuwingstaksen worden 
overeenkomstig de simulatie in bijlage II 
op een zodanige hoogte vastgesteld dat zij:

Or. pl

Motivering

Bijlage II moet worden opgesteld door de contractpartijen.

Amendement 48
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) rekening houden met de specifieke 
situatie van kleine en micro-
ondernemingen, zoals gedefinieerd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie, door middel van lagere 
tarieven;

Or. en

Amendement 49
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in artikel 12, lid 1, onder e), 
bedoelde deel van de geïnde 
vernieuwingstaksen dat onder de 
deelnemende lidstaten moet worden 
verdeeld, bedraagt 50 procent van de in 
artikel 14 bedoelde vernieuwingstaksen die 
voor Europese octrooien met 
eenheidswerking zijn betaald, verminderd 
met de kosten verbonden aan het beheer 
van de in artikel 12 bedoelde 
eenheidsoctrooibescherming.

1. Het in artikel 12, lid 1, onder e), 
bedoelde deel van de geïnde 
vernieuwingstaksen dat onder de 
deelnemende lidstaten moet worden 
verdeeld, bedraagt 50 procent van de in 
artikel 14 bedoelde vernieuwingstaksen die 
voor Europese octrooien met 
eenheidswerking zijn betaald, verminderd 
met de kosten verbonden aan het beheer 
van de in artikel 12 bedoelde 
eenheidsoctrooibescherming, 
overeenkomstig de simulatie in bijlage III.

Or. pl

Motivering

Bijlage III moet worden opgesteld door de contractpartijen.

Amendement 50
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de in dit hoofdstuk omschreven 
doelstellingen te bereiken, bepaalt de 
Commissie het aandeel van elke 
deelnemende lidstaat bij de in lid 1 
bedoelde verdeling van 
vernieuwingstaksen op basis van de 
volgende eerlijke, billijke en relevante 
criteria:

2. Om de in dit hoofdstuk omschreven 
doelstellingen te bereiken, bepaalt de 
Commissie het aandeel van elke 
deelnemende lidstaat bij de in lid 1 
bedoelde verdeling van 
vernieuwingstaksen op basis van de 
volgende eerlijke, billijke en relevante 
criteria en overeenkomstig de simulatie in 
bijlage IV, rekening houdende met:

Or. pl

Motivering

Bijlage IV moet worden opgesteld door de contractpartijen.

Amendement 51
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De deelnemende lidstaten gebruiken het 
hun overeenkomstig lid 1 toegewezen 
bedrag van de vernieuwingstaksen voor 
octrooidoeleinden.

3. De deelnemende lidstaten gebruiken het 
hun overeenkomstig lid 1 toegewezen 
bedrag van de vernieuwingstaksen voor 
doeleinden die verband houden met de 
octrooieringsactiviteit op hun 
grondgebied.

Or. pl

Motivering

Precisering.

Amendement 52
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om overeenkomstig de 
artikelen 15 en 16 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Or. en

Amendement 53
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in de artikelen 15 en 16 bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt met 
ingang van [inwerkingtredingsdatum van 
deze verordening] verleend voor 
onbepaalde tijd.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in de artikelen 15 en 16 bedoelde 
gedelegeerde handelingen wordt verleend 
voor een vaste periode van ten hoogste 
één jaar, te rekenen vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. pl

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het toezicht van het Europees Parlement op de veranderingen 
in het Europese octrooisysteem te versterken, met name ten aanzien van economische 
factoren.

Amendement 54
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De delegatie van bevoegdheden 
inzake de uitbetaling van gelden moet 
altijd door het Europees Parlement 
worden goedgekeurd.

Or. pl

Motivering

Dit amendement is bedoeld om het toezicht van het Europees Parlement op de veranderingen 
in het Europese octrooisysteem te versterken, met name ten aanzien van economische 
factoren.

Amendement 55
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening doet geen afbreuk aan de 
toepassing van het mededingingsrecht en 
het recht betreffende oneerlijke 
concurrentie.

Deze verordening doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de Verdragen en het 
Unierecht, met inbegrip van het 
mededingingsrecht en het recht betreffende 
oneerlijke concurrentie.

Or. en

Amendement 56
Zigmantas Balčytis

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het 
eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 

1. Uiterlijk drie jaar na de datum waarop 
het eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 
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grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
een verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de zes jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement een verslag 
voor over de werking van deze verordening 
en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de drie jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

Or. lt

Amendement 57
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het 
eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
een verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de zes jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

1. Uiterlijk twee jaar na de datum waarop 
het eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de twee jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

Or. en

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het 
eerste Europees octrooi met 

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het 
eerste Europees octrooi met 
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eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
een verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de zes jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement een verslag 
voor over de werking van deze verordening 
en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de zes jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

Or. ro

Amendement 59
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het 
eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
een verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de zes jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

1. Uiterlijk drie jaar na de datum waarop 
het eerste Europees octrooi met 
eenheidswerking in werking treedt op de 
grondgebieden van de deelnemende 
lidstaten, legt de Commissie aan de Raad 
een verslag voor over de werking van deze 
verordening en doet indien nodig passende 
wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt 
de Commissie om de drie jaar verslag uit 
over de werking van deze verordening.

Or. pl

Motivering

In tijden van snelle economische verandering moeten commerciële overeenkomsten van deze 
omvang vaker worden gesloten. Ook is het van belang dat er regelmatiger een verslag wordt 
ingediend.

Amendement 60
Alajos Mészáros

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Eenheidsoctrooibescherming mag 
worden aangevraagd voor elk Europees 
octrooi dat op of na de in lid 2 vastgelegde 
datum is verleend.

4. Eenheidsoctrooibescherming mag 
worden aangevraagd voor elk Europees 
octrooi dat is verleend naar aanleiding 
van een Europese octrooiaanvraag die op 
of na de in lid 2 vastgelegde datum is
ingediend.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging moet de rechtszekerheid vergroten en de lidstaten van een adequate 
voorbereidingsperiode verzekeren.


