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Poprawka 11
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1) Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia ustanawia rynek 
wewnętrzny, działa na rzecz trwałego 
rozwoju Europy, którego podstawą jest 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
wspiera postęp naukowo-techniczny. 
Stworzenie warunków prawnych, które 
umożliwią przedsiębiorstwom 
dostosowanie działalności w zakresie 
produkcji i dystrybucji ponad granicami 
krajowymi oraz zapewnią im większy 
wybór i większe możliwości, przyczynia 
się do osiągnięcia tych celów. Jednolita 
ochrona patentowa na rynku wewnętrznym 
lub co najmniej na znacznej jego części 
powinna stanowić jeden z instrumentów 
prawnych, jakie mają do swojej dyspozycji 
przedsiębiorstwa.

1) Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej Unia ustanawia rynek 
wewnętrzny, działa na rzecz trwałego 
rozwoju Europy, którego podstawą jest 
zrównoważony wzrost gospodarczy, oraz 
wspiera rozpowszechnianie informacji na 
temat postępu naukowo-technicznego. 
Stworzenie warunków prawnych, które 
umożliwią przedsiębiorstwom 
dostosowanie działalności w zakresie 
produkcji i dystrybucji ponad granicami 
krajowymi oraz zapewnią im większy 
wybór i większe możliwości, przyczynia 
się do osiągnięcia tych celów. Jednolita 
ochrona patentowa na rynku wewnętrznym 
lub co najmniej na znacznej jego części
powinna stanowić jeden z instrumentów 
prawnych, jakie mają do swojej dyspozycji 
przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 12
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5) Konwencja o udzielaniu patentów 
europejskich, z późniejszymi zmianami 
(dalej „konwencja o patencie 
europejskim”) ustanowiła Europejską 
Organizację Patentową i powierzyła jej 
zadanie przyznawania patentów 
europejskich. To zadanie wykonuje 

5) Konwencja o udzielaniu patentów 
europejskich, z późniejszymi zmianami 
(dalej „konwencja o patencie 
europejskim”) ustanowiła Europejską 
Organizację Patentową i powierzyła jej 
zadanie przyznawania patentów 
europejskich. To zadanie wykonuje 
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Europejski Urząd Patentowy. Patentom 
europejskim wydawanym przez Europejski 
Urząd Patentowy zgodnie z zasadami i 
procedurami zawartymi w konwencji o 
patencie europejskim należy, na wniosek 
właściciela patentu, nadać na mocy 
niniejszego rozporządzenia jednolity 
skutek na terytorium zaangażowanych 
państw członkowskich (dalej „patenty 
europejskie o jednolitym skutku”).

Europejski Urząd Patentowy. Patentom 
europejskim wydawanym przez Europejski 
Urząd Patentowy zgodnie z zasadami i 
procedurami zawartymi w konwencji o 
patencie europejskim należy, na wniosek 
właściciela patentu, złożony bezpośrednio 
lub za pośrednictwem właściwego 
krajowego urzędu patentowego, nadać na 
mocy niniejszego rozporządzenia jednolity 
skutek na terytorium zaangażowanych 
państw członkowskich (dalej „patenty 
europejskie o jednolitym skutku”).

Or. pl

Uzasadnienie

Wnioski patentowe do EPO autor może składać bezpośrednio, ale składa się je na ogół za 
pośrednictwem krajowych urzędów patentowych.

Poprawka 13
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

10) Prawa wynikające z patentu 
europejskiego o jednolitym skutku 
powinny umożliwiać właścicielowi patentu 
uniemożliwienie każdej osobie trzeciej, 
która nie uzyskała jego zgody, 
bezpośredniego i pośredniego 
wykorzystania wynalazku na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich. 
Jednakże szereg ograniczeń praw 
właścicieli patentów powinien umożliwiać 
osobom trzecim korzystanie z wynalazku, 
np. do celów prywatnych i 
niehandlowych, do celów 
doświadczalnych, do działań wyraźnie 
dopuszczonych przepisami Unii (w 
dziedzinie produktów leczniczych 
weterynaryjnych, produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, praw do ochrony 

10) Prawa wynikające z patentu 
europejskiego o jednolitym skutku
powinny umożliwiać właścicielowi patentu 
uniemożliwienie każdej osobie trzeciej, 
która nie uzyskała jego zgody, 
bezpośredniego i pośredniego 
wykorzystania wynalazku na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich. 
Jednakże prawo to nie może dotyczyć 
prawa do korzystania przez osoby trzecie z 
wynalazków do celów niekomercyjnych i 
w badaniach naukowych oraz z 
wszystkich wynalazków o braku cech 
patentowalności, zgodnie z prawem 
międzynarodowym, co dotyczy programów 
komputerowych i baz danych; dotyczy to 
także opatentowanych wynalazków 
biotechnologicznych, patentów z zakresu 
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odmian roślin, ochrony prawnej
programów komputerowych za pomocą
praw autorskich oraz ochrony prawnej
wynalazków biotechnologicznych), 
zgodnie z prawem międzynarodowym, a 
także wykorzystanie przez rolnika
chronionego inwentarza żywego do celów 
rolniczych.

ochrony roślin oraz zastrzeżonych 
patentami leków, a także wykorzystania
przez rolników chronionego inwentarza 
żywego do celów rolniczych.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy dwu grup wynalazków: tych, które nie spełniają cech patentowalności i 
tych, które mimo, że patentowalne, są dopuszczone do korzystania prawem europejskim.

Poprawka 14
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

15) Zaangażowane państwa członkowskie 
powinny powierzyć Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu określone zadania 
administracyjne związane z patentami 
europejskimi o jednolitym skutku, w 
szczególności w odniesieniu do 
zarządzania wnioskami o rejestrację 
jednolitego skutku, rejestracji jednolitego 
skutku oraz wszelkich ograniczeń, licencji, 
przeniesień, unieważnień lub wygaśnięć 
patentów europejskich o jednolitym 
skutku, pobierania i redystrybucji opłat za 
przedłużenie, publikacji tłumaczeń do 
celów informacyjnych w okresie 
przejściowym oraz zarządzania
programem zwrotu kosztów tłumaczeń dla 
podmiotów składających europejskie 
zgłoszenia patentowe w języku 
niebędącym jednym z urzędowych 
języków Europejskiego Urzędu 
Patentowego. Zaangażowane państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 

15) Zaangażowane państwa członkowskie 
powinny powierzyć Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu określone zadania 
administracyjne związane z patentami 
europejskimi o jednolitym skutku, w 
szczególności w odniesieniu do wniosków
o rejestrację jednolitego skutku, 
przeprowadzenie procesu rejestracji 
jednolitego skutku oraz analizę wszelkich z 
tym związanych problemów takich, jak na 
przykład pobieranie i redystrybucja opłat 
za przedłużenie, publikacje tłumaczeń do 
celów informacyjnych w okresie 
przejściowym oraz zarządzanie
programem zwrotu kosztów tłumaczeń dla 
podmiotów składających europejskie 
zgłoszenia patentowe w języku 
niebędącym jednym z urzędowych 
języków Europejskiego Urzędu 
Patentowego. Wnioski o rejestrację 
jednolitego skutku winny być składane w 
Europejskim Urzędzie Patentowym w 
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wnioski o rejestrację jednolitego skutku 
były składane w Europejskim Urzędzie 
Patentowym w ciągu miesiąca od 
opublikowania informacji o przyznaniu 
patentu w Europejskim Biuletynie 
Patentowym oraz aby na mocy 
rozporządzenia Rady nr …/… [ustalenia 
dotyczące tłumaczeń] w okresie 
przejściowym były składane w języku 
postępowania przed Europejskim Urzędem 
Patentowym wraz z wymaganymi 
tłumaczeniami.

ciągu miesiąca od opublikowania 
informacji o przyznaniu patentu w 
Europejskim Biuletynie Patentowym oraz 
w języku postępowania przed Europejskim
Urzędem Patentowym wraz z 
wymaganymi tłumaczeniami.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie sposób wyliczyć wszelkich problemów związanych z administrowaniem patentami 
europejskimi państw, które zgodziły sie na Unitarny Patent Europejski.

Poprawka 15
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Powinna
także odzwierciedlać wielkość rynku 

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Należy też 
uwzględnić szczególną sytuację małych i 
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objętego patentem i być zbliżona do 
poziomu krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

średnich przedsiębiorstw, jak również 
pilną potrzebę promowania – w postaci 
obniżonych opłat – oszczędności energii i 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych. Wysokość opłat powinna
także odzwierciedlać wielkość rynku 
objętego patentem i być zbliżona do 
poziomu krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

Or. en

Poprawka 16
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Powinna 
także odzwierciedlać wielkość rynku 
objętego patentem i być zbliżona do 
poziomu krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego 

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/361/WE1. Powinna także 
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zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

odzwierciedlać wielkość rynku objętego 
patentem i być zbliżona do poziomu 
krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

_____________
1 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 
maja 2003 r. dotyczące definicji mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Poprawka 17
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Powinna 
także odzwierciedlać wielkość rynku 
objętego patentem i być zbliżona do 
poziomu krajowych opłat za przedłużenie 

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów 
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich, a także z
uwzględnieniem statusu i możliwości 
finansowych MŚP. Powinna także 
odzwierciedlać wielkość rynku objętego 
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przeciętnego patentu europejskiego 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

patentem i być zbliżona do poziomu 
krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

Or. ro

Poprawka 18
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane progresywnie przez 
cały czas trwania ochrony patentowej i, 
wraz z opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać wszystkie koszty 
związane z przyznawaniem patentów
europejskich i zarządzaniem jednolitą 
ochroną patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Powinna 
także odzwierciedlać wielkość rynku 
objętego patentem i być zbliżona do 
poziomu krajowych opłat za przedłużenie 
przeciętnego patentu europejskiego
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.

16) Właściciele patentów powinni płacić 
co roku jedną powszechną opłatę za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku. Opłaty za przedłużenie 
powinny być naliczane przez cały czas 
trwania ochrony patentowej i, wraz z 
opłatami uiszczanymi na rzecz 
Europejskiej Organizacji Patentowej na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu, 
powinny pokrywać realne koszty związane 
z zarządzaniem jednolitą ochroną 
patentową. Wysokość opłat za 
przedłużenie należy ustalić na poziomie 
ułatwiającym innowacyjność i 
sprzyjającym konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich. Powinna być 
zbliżona do poziomu krajowych opłat za 
przedłużenie przeciętnego patentu 
zaczynającego obowiązywać w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich w czasie, kiedy Komisja po 
raz pierwszy ustala wysokość opłat za 
przedłużenie.
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Or. pl

Uzasadnienie

Koszty muszą być związane z realnymi wydatkami i zbłiżone do poziomu kosztów krajowych.

Poprawka 19
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

17) Odpowiednią wysokość i sposób 
podziału opłat za przedłużenie ustala się w 
sposób gwarantujący pełne pokrycie 
wszystkich kosztów zadań związanych z 
jednolitą ochroną patentową, 
powierzonych Europejskiemu Urzędowi 
Patentowemu, ze środków uzyskanych z 
tytułu patentów europejskich o jednolitym 
skutku, a także zapewnienie 
zrównoważonego budżetu Europejskiej 
Organizacji Patentowej dzięki przychodom 
z opłat za przedłużenie oraz opłatom 
uiszczanym na rzecz wspomnianej 
organizacji na etapie poprzedzającym 
przyznanie patentu.

17) Odpowiednią wysokość i sposób 
podziału opłat za przedłużenie ustala się w 
sposób gwarantujący pełne pokrycie 
realnych opłat z tytułu wynegocjowanych 
corocznie zadań związanych z jednolitą 
ochroną patentową powierzonych 
Europejskiemu Urzędowi Patentowemu, ze 
środków uzyskanych z tytułu patentów 
europejskich o jednolitym skutku, a także 
zapewnienie zrównoważonego budżetu 
Europejskiej Organizacji Patentowej dzięki 
przychodom z opłat za przedłużenie oraz 
opłatom uiszczanym na rzecz wspomnianej 
organizacji na etapie poprzedzającym 
przyznanie patentu.

Or. pl

Uzasadnienie

Zadania zlecane EPO winny być z tytułu opłat każdego roku negocjowane i do ich zakresu 
należy dostosować opłaty.

Poprawka 20
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

18) Opłaty za przedłużenie powinny być 
uiszczane na rzecz Europejskiej 
Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty 
pomniejszona o wydatki poniesione przez 
Europejski Urząd Patentowy w związku z 
wykonywaniem zadań w zakresie 
jednolitej ochrony patentowej powinna 
zostać podzielona między zaangażowane 
państwa członkowskie i wykorzystana do 
celów związanych z patentami. Sposób 
podziału ustala się na podstawie 
uczciwych, równych i istotnych kryteriów, 
mianowicie poziomu aktywności 
patentowej i wielkości rynku. Podział 
powinien zapewniać rekompensatę za 
używanie języka urzędowego innego niż 
jeden z języków urzędowych 
Europejskiego Urzędu Patentowego, 
nieproporcjonalnie niski poziom 
aktywności patentowej oraz względnie 
niedawne uzyskanie członkostwa 
Europejskiej Organizacji Patentowej.

18) Opłaty za przedłużenie powinny być 
uiszczane na rzecz Europejskiej 
Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty 
pomniejszona o wydatki poniesione przez 
Europejski Urząd Patentowy w związku z 
wykonywaniem zadań w zakresie 
jednolitej ochrony patentowej powinna 
zostać podzielona między zaangażowane 
państwa członkowskie i wykorzystana do 
celów związanych z egzekwowaniem 
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
do innych celów związanych z patentami i 
innowacjami, w tym na udzielanie porad i 
wsparcia małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Sposób podziału ustala 
się na podstawie uczciwych, równych i 
istotnych kryteriów, mianowicie poziomu 
aktywności patentowej i wielkości rynku. 
Podział powinien zapewniać rekompensatę 
za używanie języka urzędowego innego niż 
jeden z języków urzędowych 
Europejskiego Urzędu Patentowego, 
nieproporcjonalnie niski poziom 
aktywności patentowej oraz względnie 
niedawne uzyskanie członkostwa 
Europejskiej Organizacji Patentowej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby podzielone kwoty opłat za przedłużenie pomogły zrealizować cel rozporządzenia i 
sprzyjały wzmocnionemu systemowi patentowemu w Europie, należy określić, do jakich celów 
zaangażowane państwa członkowskie mogą z nich korzystać.

Poprawka 21
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

18) Opłaty za przedłużenie powinny być 
uiszczane na rzecz Europejskiej 
Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty 
pomniejszona o wydatki poniesione przez 
Europejski Urząd Patentowy w związku z 
wykonywaniem zadań w zakresie 
jednolitej ochrony patentowej powinna 
zostać podzielona między zaangażowane 
państwa członkowskie i wykorzystana do 
celów związanych z patentami. Sposób 
podziału ustala się na podstawie 
uczciwych, równych i istotnych kryteriów, 
mianowicie poziomu aktywności 
patentowej i wielkości rynku. Podział 
powinien zapewniać rekompensatę za 
używanie języka urzędowego innego niż 
jeden z języków urzędowych 
Europejskiego Urzędu Patentowego, 
nieproporcjonalnie niski poziom 
aktywności patentowej oraz względnie 
niedawne uzyskanie członkostwa 
Europejskiej Organizacji Patentowej.

18) Opłaty za przedłużenie powinny być 
uiszczane na rzecz Europejskiej 
Organizacji Patentowej. Połowa ich kwoty 
pomniejszona o wydatki poniesione przez 
Europejski Urząd Patentowy w związku z 
wykonywaniem zadań w zakresie 
jednolitej ochrony patentowej powinna 
zostać podzielona między zaangażowane 
państwa członkowskie i wykorzystana do 
celów związanych z patentami. Sposób 
podziału ustala się na podstawie 
uczciwych, równych i istotnych kryteriów. 
Podział powinien zapewniać rekompensatę 
za używanie języka urzędowego innego niż 
jeden z języków urzędowych 
Europejskiego Urzędu Patentowego.

Or. pl

Uzasadnienie

Jeśli brak definicji "niskiego poziomu aktywności patentowej", to należy to stwierdzenie 
usunąć.

Poprawka 22
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

19) W celu zapewnienia odpowiedniej 
wysokości i podziału opłat za przedłużenie 
zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, Komisji należy 
przekazać uprawnienia do przyjmowania 

19) W celu zapewnienia odpowiedniej 
wysokości i podziału opłat za przedłużenie 
zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu, Komisji należy 
przekazać uprawnienia do negocjowania z 
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aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do wysokości opłat za 
przedłużenie patentów europejskich o 
jednolitym skutku oraz podziału takich
opłat między Europejską Organizację 
Patentową a zaangażowane państwa 
członkowskie. Szczególnie ważne jest 
przeprowadzenie przez Komisję, w trakcie 
prac przygotowawczych, odpowiednich 
konsultacji, w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i sporządzając akty 
delegowane Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Europejskim Urzędem Patentowym oraz 
do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do wysokości 
opłat za przedłużenie patentów 
europejskich o jednolitym skutku oraz 
podziału takich opłat między Europejską 
Organizację Patentową a zaangażowane 
państwa członkowskie. Szczególnie ważne 
jest przeprowadzenie przez Komisję, w 
trakcie prac przygotowawczych, 
odpowiednich konsultacji, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując i 
sporządzając akty delegowane Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o spójność z poprawką nr 6.

Poprawka 23
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

20) Wzmocniona współpraca między 
Europejskim Urzędem Patentowym a 
centralnymi urzędami ds. własności 
przemysłowej w państwach członkowskich 
powinna umożliwić Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu regularne 
wykorzystanie, w stosownych 
przypadkach, wyników wyszukiwań 
przeprowadzonych przez centralne urzędy 
ds. własności przemysłowej w związku z 
krajowymi zgłoszeniami patentowymi, 
których pierwszeństwo zastrzega się 
następnie w europejskim zgłoszeniu 

20) Wzmocniona współpraca 
informacyjna między Europejskim 
Urzędem Patentowym a centralnymi 
urzędami ds. własności przemysłowej w 
państwach członkowskich UE powinna 
umożliwić Europejskiemu Urzędowi 
Patentowemu regularne wykorzystanie, w 
stosownych przypadkach, na zasadach 
odpłatności, wyników wyszukiwań 
przeprowadzonych przez centralne urzędy 
ds. własności przemysłowej w związku z 
krajowymi zgłoszeniami patentowymi, 
których pierwszeństwo zastrzega się 
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patentowym. Wszystkie centralne urzędy 
ds. własności przemysłowej, w tym te, 
które nie przeprowadzają wyszukiwania w 
trakcie procedury przyznawania patentu 
krajowego, mogą odgrywać istotną rolę w 
ramach wzmocnionego partnerstwa, m.in. 
poprzez zapewnienie porady i wsparcia
podmiotom mogącym potencjalnie 
dokonywać zgłoszeń patentowych, w 
szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom, poprzez przyjmowanie 
zgłoszeń, przekazywanie zgłoszeń do 
Europejskiego Urzędu patentowego oraz 
upowszechnianie informacji patentowej.

następnie w europejskim zgłoszeniu 
patentowym. Wszystkie centralne urzędy 
ds. własności przemysłowej, w tym te, 
które nie przeprowadzają wyszukiwania w 
trakcie procedury przyznawania patentu 
krajowego, mogą odgrywać istotną rolę, 
m.in. poprzez służenie radą podmiotom 
mogącym potencjalnie dokonywać 
zgłoszeń patentowych, w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
poprzez przyjmowanie zgłoszeń krajowych 
i kwalifikowanie ich do przekazania do
Europejskiego Urzędu Patentowego oraz 
upowszechnianie informacji patentowej.

Or. pl

Uzasadnienie

W procesie przygotowywania patentów niezbędna jest współpraca na zasadach odpłatności z 
krajowymi urzędami patentowymi.

Poprawka 24
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stanowi 
porozumienie szczególne w rozumieniu 
art. 142 Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich z późniejszymi zmianami 
(dalej „konwencja o patencie 
europejskim”).

skreślony

Or. en

Poprawka 25
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia …* Komisja przedstawi wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady, wraz z oceną 
skutków, w celu harmonizacji 
materialnego prawa patentowego 
istotnego dla patentów europejskich o 
jednolitym skutku.
_____________
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 26
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1a. Patenty europejskie o jednolitym 
skutku są przyznawane na wszystkie 
wynalazki, we wszystkich dziedzinach 
technologii, pod warunkiem, że są one 
nowe, posiadają tzw. poziom wynalazczy 
oraz nadają się do zastosowania 
przemysłowego.
W rozumieniu akapitu pierwszego nie jest 
uznawane za wynalazek w szczególności 
co następuje:
a) odkrycia, teorie naukowe i metody 
matematyczne;
b) wytwory o charakterze estetycznym;
c) plany, zasady i metody 
przeprowadzania procesów myślowych, 
rozgrywania gier albo prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także 
programy komputerowe;
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d) prezentacja informacji.

Or. en

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zestaw instrukcji do rozwiązywania 
problemów za pomocą automatycznego 
systemu składającego się wyłącznie z 
ogólnego przeznaczenia urządzeń do 
przetwarzania danych (uniwersalny 
komputer), zwany także „programem 
komputerowym” lub „rozwiązaniem 
wdrożonym komputerowo”, nie jest 
wynalazkiem w rozumieniu materialnego 
prawa patentowego mającego 
zastosowanie do patentu europejskiego o 
jednolitym skutku, bez względu na formę 
zgłoszenia patentowego.
Zgłoszony przedmiot może być 
wynalazkiem w rozumieniu materialnego 
prawa patentowego mającego 
zastosowanie do patentu europejskiego o 
jednolitym skutku tylko wtedy, gdy 
przyczynia się do poszerzenia aktualnego 
zasobu wiedzy w zakresie stosowanych 
nauk przyrodniczych; wynalazek jest 
czymś, co wnosi nową wiedzę o relacjach 
przyczynowo-skutkowych w 
wykorzystywaniu dających się 
kontrolować sił natury.

Or. en

Poprawka 28
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Patent europejski o jednolitym skutku 
ma jednolity charakter. Zapewnia 
jednolitą ochronę oraz taki sam skutek we 
wszystkich zaangażowanych państwach
członkowskich.

2. Patent europejski o jednolitym skutku to
patent Unii Europejskiej o skutkach na 
terytorium wszystkich zaangażowanych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 29
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Patent europejski o jednolitym skutku ma 
charakter autonomiczny. Podlega on 
jedynie przepisom niniejszego 
rozporządzenia, ogólnym zasadom prawa 
Unii, a także, o ile niniejsze 
rozporządzenie nie określa szczegółowych 
przepisów, tym postanowieniom 
konwencji o patencie europejskim, które 
są wiążące w przypadku każdego patentu 
europejskiego i które w konsekwencji 
uznaje się za przepisy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 30
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie mogą być uwzględnione jako 
patenty o jednolitym skutku:
– odkrycia i teorie naukowe oraz metody 
matematyczne;
– kreacje estetyczne;
– schematy, reguły oraz metody 
prezentacji działań myślowych, 
prowadzenia gier i działalności 
gospodarczej;
– prezentacja informacji.

Or. pl

Uzasadnienie

Wyklucza się z możliwości patentowania dziedziny, które jako nie stanowiące przedmiotu 
rozwiązań technicznych o wymiarze materialnym stanowiłyby podważanie przyjętej prawem 
międzynarodowym zasady patentowalności.

Poprawka 31
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
obowiązuje na terytorium zaangażowanych 
państw członkowskich od dnia
opublikowania przez Europejski Urząd 
Patentowy informacji o przyznaniu patentu 
europejskiego w Europejskim Biuletynie 
Patentowym.

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
obowiązuje na terytorium zaangażowanych 
państw członkowskich w 14 dniu od daty
opublikowania przez Europejski Urząd 
Patentowy informacji o przyznaniu patentu 
europejskiego w Europejskim Biuletynie 
Patentowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Takie sformułowanie uwzględnia dostosowawczy okres vacatio patentu w państwach, w 
których wskazany patent europejski wejdzie w życie, dający racjonalną możliwość kwerendy 
publikatora.
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Poprawka 32
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
uprawnia właściciela do uniemożliwienia 
wszelkim osobom trzecim, które nie 
uzyskały zgody właściciela:

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
daje właścicielowi prawnie umocowane 
uprawnienie, na mocy którego osoby 
trzecie, które nie uzyskały zgody 
właściciela, nie mogą w sposób zgodny z 
prawem:

Or. da

Poprawka 33
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
uprawnia właściciela do uniemożliwienia
osobom trzecim zaopatrywania lub
oferowania zaopatrzenia, bez zgody 
właściciela, w zaangażowanych państwach 
członkowskich, jakiejkolwiek osoby innej 
niż strona uprawniona do korzystania z 
wynalazku chronionego patentem, w środki 
odnoszące się do zasadniczego elementu 
takiego wynalazku, umożliwiające jego 
praktyczne zastosowanie, jeśli osoba 
trzecia wie, lub powinna była wiedzieć, że 
takie środki są odpowiednie do celu 
praktycznego zastosowania takiego 
wynalazku i służą temu celowi.

1. Patent europejski o jednolitym skutku 
daje właścicielowi prawnie umocowane 
uprawnienie, na mocy którego osoby 
trzecie nie mogą w sposób zgodny z 
prawem zaopatrywać lub oferować
zaopatrzenia, bez zgody właściciela, w 
zaangażowanych państwach 
członkowskich, jakiejkolwiek osoby innej 
niż strona uprawniona do korzystania z 
wynalazku chronionego patentem, w środki 
odnoszące się do zasadniczego elementu 
takiego wynalazku, umożliwiające jego 
praktyczne zastosowanie, jeśli osoba 
trzecia wie, lub powinna była wiedzieć, że 
takie środki są odpowiednie do celu 
praktycznego zastosowania takiego 
wynalazku i służą temu celowi.

Or. da
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Poprawka 34
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera a a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

aa) działań dozwolonych na mocy 
Traktatów i prawa Unii;

Or. en

Poprawka 35
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera b a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystywania materiału 
biologicznego do celów hodowli, 
odkrywania i tworzenia nowych odmian 
roślin;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić ograniczony przywilej hodowlany, aby zapewnić swobodę działania w 
odniesieniu do materiału biologicznego do celów tworzenia i odkrywania nowych odmian 
roślin.

Poprawka 36
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera e)
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

e) użycia wynalazku chronionego patentem 
na pokładach statków krajów innych niż 
zaangażowane państwa członkowskie, w 
obrębie kadłuba statku, maszyn, 
takielunku, osprzętu i innych akcesoriów, 
kiedy takie statki tymczasowo lub 
przypadkowo znajdą się na wodach 
zaangażowanego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem użycia wynalazku 
wyłącznie na potrzeby statku;

e) użycia wynalazku chronionego patentem 
na pokładach statków krajów innych niż 
zaangażowane państwa członkowskie, w 
obrębie kadłuba statku, maszyn, 
takielunku, osprzętu i innych akcesoriów, 
kiedy takie statki tymczasowo lub 
przypadkowo znajdą się na wodach 
zaangażowanego państwa członkowskiego, 
pod warunkiem użycia wynalazku 
wyłącznie na potrzeby statku, o ile ze 
wskazanych objętych patentem 
wynalazków nie czynią użytku 
komercyjnego, zgodnie ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, na 
terenie państw członkowskich;

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o całkowite wyeliminowanie, nawet biernego ingerowania w takich przypadkach przez 
gościa na rynku gospodarza.

Poprawka 37
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera h)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

h) działań objętych przywilejem rolniczym 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 
2100/94, stosowanego odpowiednio;

h) wykorzystania przez rolnika we 
własnym gospodarstwie materiału z 
własnych zbiorów do rozmnażania lub 
reprodukcji, w przypadku gdy doszło do 
sprzedaży rolnikowi do celów rolniczych 
roślinnego materiału rozmnożeniowego 
przez właściciela patentu lub za jego 
zgodą, odpowiadającego art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 2100/94;

Or. en
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przywilej rolniczy, brzmienie ograniczenia należy dostosować do brzmienia 
dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Poprawka 38
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

i) wykorzystania przez rolnika 
chronionego inwentarza żywego do celów 
rolniczych, pod warunkiem że zwierzęta 
hodowlane lub inny zwierzęcy materiał 
reprodukcyjny zostały sprzedane lub w 
inny sposób udostępnione na zasadach 
handlowych rolnikowi przez właściciela 
patentu bądź za jego zgodą. Takie 
wykorzystanie obejmuje przekazanie 
zwierzęcia lub innego zwierzęcego 
materiału reprodukcyjnego do celów
działalności rolniczej, ale nie sprzedaż w 
ramach bądź do celów komercyjnej 
działalności reprodukcyjnej;

i) wykorzystania przez rolnika zwierzęcia 
lub zwierzęcego materiału 
reprodukcyjnego do celów rolniczych, w 
przypadku gdy doszło do sprzedaży
rolnikowi przez właściciela patentu bądź za 
jego zgodą zwierząt hodowlanych lub
innego zwierzęcego materiału 
reprodukcyjnego stanowiącego lub 
zawierającego opatentowany wynalazek. 
Nie obejmuje to sprzedaży w ramach bądź
do celów komercyjnej działalności 
reprodukcyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o przywilej rolniczy, brzmienie ograniczenia należy dostosować do brzmienia 
dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.

Poprawka 39
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

i) wykorzystania przez rolnika chronionego 
inwentarza żywego do celów rolniczych, 

i) wykorzystania przez rolnika chronionego 
inwentarza żywego lub materiału 
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pod warunkiem że zwierzęta hodowlane 
lub inny zwierzęcy materiał reprodukcyjny 
zostały sprzedane lub w inny sposób 
udostępnione na zasadach handlowych 
rolnikowi przez właściciela patentu bądź za 
jego zgodą. Takie wykorzystanie obejmuje 
przekazanie zwierzęcia lub innego 
zwierzęcego materiału reprodukcyjnego do 
celów działalności rolniczej, ale nie 
sprzedaż w ramach bądź do celów 
komercyjnej działalności reprodukcyjnej;

nasiennego do celów rolniczych, pod 
warunkiem że materiał reprodukcyjny 
został sprzedany lub w inny sposób 
udostępniony na zasadach handlowych 
rolnikowi przez właściciela patentu bądź za 
jego zgodą. Takie wykorzystanie obejmuje 
przekazanie tego materiału do celów 
działalności rolniczej, ale nie na sprzedaż 
w ramach bądź do celów komercyjnej 
działalności reprodukcyjnej;

Or. pl

Uzasadnienie

Co innego znaczy działalność komercyjna, a co innego na własny użytek rolnika.

Poprawka 40
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Zaangażowane państwa członkowskie 
powierzają Europejskiemu Urzędowi 
Patentowemu następujące zadania, w 
rozumieniu art. 143 konwencji o patencie 
europejskim, które wspomniany organ ma 
wykonywać zgodnie ze swoim 
regulaminem wewnętrznym:

1. Zaangażowane państwa członkowskie 
powierzają Europejskiemu Urzędowi 
Patentowemu następujące zadania, które 
wspomniany organ ma wykonywać 
zgodnie z Traktatami i prawem Unii oraz
ze swoim regulaminem wewnętrznym:

Or. en

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Działając w charakterze państw 
umawiających się w ramach konwencji o 
patencie europejskim, zaangażowane 
państwa członkowskie zapewniają 
zarządzanie i nadzór nad działalnością 
związaną z zadaniami, o których mowa w 
ust. 1, powierzonymi Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu. W tym celu 
ustanawiają komisję specjalną Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji 
Patentowej w rozumieniu art. 145 
konwencji o patencie europejskim.

2. Działając w charakterze państw 
umawiających się w ramach konwencji o 
patencie europejskim, zaangażowane 
państwa członkowskie wraz z 
Parlamentem Europejskim zapewniają 
zarządzanie i nadzór nad działalnością 
związaną z zadaniami, o których mowa w 
ust. 1, powierzonymi Europejskiemu 
Urzędowi Patentowemu. W tym celu 
ustanawiają komisję specjalną Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji 
Patentowej. Ta komisja specjalna powinna 
podejmować decyzje zgodnie z mandatem 
udzielonym jej przez Parlament 
Europejski i składa sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu. Przed ich 
zatwierdzeniem przez Parlament 
Europejski członkowie komisji specjalnej 
uczestniczą w przesłuchaniu przed 
właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en

Poprawka 42
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zaangażowane państwa członkowskie 
zapewniają skuteczną ochronę prawną 
przed sądem krajowym w odniesieniu do 
decyzji podejmowanych przez Europejski 
Urząd Patentowy w związku z 
wykonywaniem zadań, o których mowa w 
ust. 1.

3. Zaangażowane państwa członkowskie 
zapewniają skuteczną ochronę prawną 
przed sądem krajowym w odniesieniu do 
wszelkich decyzji administracyjnych 
podejmowanych przez Europejski Urząd 
Patentowy.

Or. en
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Poprawka 43
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Koszty poniesione przez Europejski Urząd 
Patentowy w związku z wykonywaniem 
dodatkowych zadań powierzonych mu, w 
rozumieniu art. 143 konwencji o patencie 
europejskim, przez państwa członkowskie, 
pokrywa się z opłat pobranych z tytułu 
patentów europejskich o jednolitym 
skutku.

Koszty poniesione przez Europejski Urząd 
Patentowy w związku z wykonywaniem 
dodatkowych zadań powierzonych mu, w 
rozumieniu art. 143 konwencji o patencie 
europejskim, przez państwa członkowskie, 
pokrywa się z opłat pobranych z tytułu 
patentów europejskich o jednolitym 
skutku, zgodnie z przeprowadzoną 
symulacją, określoną wzałączniku I.

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik I winny przygotować umawiające się strony.

Poprawka 44
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłaty za przedłużenie oraz dodatkowe 
opłaty z tytułu spóźnionego uiszczenia 
opłat za przedłużenie patentów o 
jednolitym skutku właściciel patentu 
uiszcza na rzecz Europejskiej Organizacji 
Patentowej. Takie opłaty pobiera się za lata 
następujące po roku, w którym do 
Europejskiego Rejestru Patentowego 
wpisano informację o przyznaniu patentu 
europejskiego mającego jednolity skutek 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

1. Opłaty za przedłużenie oraz dodatkowe 
opłaty z tytułu spóźnionego uiszczenia 
opłat za przedłużenie patentów o 
jednolitym skutku właściciel patentu 
uiszcza na rzecz Europejskiej Organizacji 
Patentowej w ramach środków 
koniecznych do wykonywania zadań 
określonych w art. 13. Takie opłaty 
pobiera się za lata następujące po roku, w 
którym do Europejskiego Rejestru 
Patentowego wpisano informację o 
przyznaniu patentu europejskiego 
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mającego jednolity skutek na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o to, by nastąpiło wskazanie, co będzie się działo z pozostałą nadwyżką z opłat. Czy 
mają stanowić zysk EPO? W interesie Wspólnoty jest obniżenie kosztów uzyskania patentu.

Poprawka 45
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

c) wraz z opłatami pobieranymi przez 
Europejską Organizację Patentową na 
etapie poprzedzającym przyznanie patentu,
wystarczają do zapewnienia 
zrównoważonego budżetu Europejskiej 
Organizacji Patentowej.

c) uiszcza się wraz z opłatami pobieranymi 
przez Europejską Organizację Patentową 
na etapie poprzedzającym przyznanie 
patentu.

Or. pl

Uzasadnienie

Nie sądzę, by rolą UE była specjalna troska o budżet EPO.

Poprawka 46
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) uwzględniają status i możliwości 
finansowe MŚP.

Or. ro
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Poprawka 47
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Wysokość opłat za przedłużenie ustala 
się na poziomie:

2. Wysokość opłat za przedłużenie ustala 
się na poziomie zgodnie z symulacją 
określoną w załączniku II:

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik II winny przygotować umawiające się strony.

Poprawka 48
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 - ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

ba) z uwzględnieniem – w postaci 
obniżonych opłat – szczególnej sytuacji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 
Komisji 2003/361/WE;

Or. en

Poprawka 49
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Część pobieranych opłat za 1. Część pobieranych opłat za 
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przedłużenie, podlegających podziałowi 
między zaangażowane państwa 
członkowskie, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. e), jest równa 50% kwoty opłat, o 
których mowa w art. 14, ponoszonych w 
związku z odnowieniem patentów 
europejskich o jednolitym skutku, 
pomniejszonej o koszty związane z 
zarządzaniem jednolitą ochroną patentową, 
o którym mowa w art. 12.

przedłużenie, podlegających podziałowi 
między zaangażowane państwa 
członkowskie, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. e), jest równa 50% kwoty opłat, o 
których mowa w art. 14, ponoszonych w 
związku z odnowieniem patentów 
europejskich o jednolitym skutku, 
pomniejszonej o koszty związane z 
zarządzaniem jednolitą ochroną patentową, 
o którym mowa w art. 12, zgodnie z 
symulacją określoną w załączniku III.

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik III winny przygotować umawiające się strony.

Poprawka 50
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszym rozdziale, Komisja określa 
sposób podziału opłat za przedłużenie, o 
którym mowa w ust. 1, między 
zaangażowane państwa członkowskie na 
podstawie następujących uczciwych, 
równych i istotnych kryteriów:

2. Aby osiągnąć cele określone w 
niniejszym rozdziale, Komisja określa 
sposób podziału opłat za przedłużenie, o 
którym mowa w ust. 1, między 
zaangażowane państwa członkowskie na 
podstawie następujących uczciwych, 
równych i istotnych kryteriów, zgodnie z 
symulacją określoną w załączniku IV, 
uwzględniającą:

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik IV winny opracować umawiające się strony.

Poprawka 51
Adam Gierek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zaangażowane państwa członkowskie 
wykorzystują kwotę przydzieloną im 
zgodnie z ust. 1 do celów związanych z 
patentami.

3. Zaangażowane państwa członkowskie 
wykorzystują kwotę przydzieloną im 
zgodnie z ust. 1 do celów związanych z 
działalnością patentową na terenie swoich 
państw.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o doprecyzowanie.

Poprawka 52
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Prawo do przyjmowania aktów 
delegowanych nadaje się Komisji z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych w 
niniejszym artykule.

1. Prawo do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 15 i 16 nadaje 
się Komisji z zastrzeżeniem warunków 
ustanowionych w niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 53
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 15 i 16, dokonuje się na czas 

2. Przekazania uprawnień, o którym mowa 
w art. 15 i 16, dokonuje się na czas
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nieokreślony, zaczynając od [data wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia].

określony, nie dłużej niż na jeden rok, z 
chwilą wejścia niniejszego rozporzędzenia 
w życie .

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służy wzmocnieniu rzeczywistej kontroli Parlamentu Europejskiego nad 
wprowadzanymi zmianami w europejskim systemie patentowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników o charakterze ekonomicznym.

Poprawka 54
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przekazanie uprawnień wiążących się 
z wydatkowaniem funduszy następuje pod 
warunkiem każdorazowego zatwierdzenia 
przez Parlament Europejski.

Or. pl

Uzasadnienie

Powyższa poprawka służy wzmocnieniu rzeczywistej kontroli Parlamentu Europejskiego nad 
wprowadzanymi zmianami w europejskim systemie patentowym, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników o charakterze ekonomicznym.

Poprawka 55
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla zastosowania prawa 
konkurencji i prawa dotyczącego 

Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla zastosowania Traktatów i 
prawa Unii, w tym prawa konkurencji i 
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nieuczciwej konkurencji. prawa dotyczącego nieuczciwej 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 56
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co sześć lat.

1. Nie później niż w ciągu dwóch lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co dwa lata.

Or. lt

Poprawka 57
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 

1. Nie później niż w ciągu dwóch lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
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Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co sześć lat.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 
funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co dwa lata.

Or. en

Poprawka 58
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co sześć lat.

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia, a w razie 
potrzeby przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co sześć lat.

Or. ro

Poprawka 59
Adam Gierek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż w ciągu sześciu lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co sześć lat.

1. Nie później niż w ciągu trzech lat od 
dnia, w którym patent europejski o 
jednolitym skutku nabrał mocy 
obowiązującej na terytorium 
zaangażowanych państw członkowskich, 
Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie 
z funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia, a w razie potrzeby 
przedstawia odpowiednie wnioski 
dotyczące jego zmiany. Kolejne 
sprawozdania z funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada co trzy lata.

Or. pl

Uzasadnienie

Umowy tej rangi handlowej w dzisiejszych czasach dynamicznie zmieniającej się gospodarki 
należy podpisywać częściej. Częściej też niezbędne jest sporządzanie sprawozdań z 
działalności.

Poprawka 60
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. O jednolitą ochronę patentową można 
ubiegać się w odniesieniu do dowolnego 
patentu europejskiego przyznanego w 
terminie określonym w ust. 2 lub później.

4. O jednolitą ochronę patentową można 
ubiegać się w odniesieniu do dowolnego 
patentu europejskiego przyznanego na 
podstawie europejskiego zgłoszenia 
patentowego złożonego w terminie 
określonym w ust. 2 lub później.

Or. en

Uzasadnienie

Ten dodany fragment ma wzmocnić pewność prawną i zapewnić państwom członkowskim 
odpowiedni okres przygotowawczy.
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