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Alteração 11

Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

(1) Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 
3, do Tratado da União Europeia, a União 
estabelece um mercado interno, 
empenha-se no desenvolvimento 
sustentável da Europa, assente num 
crescimento económico equilibrado, e 
fomenta o progresso científico e 
tecnológico. A criação das condições 
jurídicas que possibilitem às empresas 
adaptarem as suas actividades de fabrico e 
distribuição de produtos através das 
fronteiras nacionais e lhes proporcionem 
maior escolha e mais oportunidades 
contribuirá para a prossecução destes 
objectivos. A protecção de uma patente 
uniforme no mercado interno, ou pelo 
menos numa parte significativa do mesmo, 
deve ser um dos instrumentos jurídicos ao 
dispor das empresas.

(1) Em conformidade com o artigo 3.º, n.º 
3, do Tratado da União Europeia, a União 
estabelece um mercado interno, empenha-
se no desenvolvimento sustentável da 
Europa, assente num crescimento 
económico equilibrado, e fomenta a 
divulgação de informações sobre o 
progresso científico e tecnológico. A 
criação das condições jurídicas que 
possibilitem às empresas adaptarem as suas 
actividades de fabrico e distribuição de 
produtos através das fronteiras nacionais e 
lhes proporcionem maior escolha e mais 
oportunidades contribuirá para a 
prossecução destes objectivos. A protecção 
de uma patente uniforme no mercado 
interno, ou pelo menos numa parte 
significativa do mesmo, deve ser um dos 
instrumentos jurídicos ao dispor das 
empresas.

Or. en

Alteração 12
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

(5) A Convenção sobre a Concessão de 
Patentes Europeias (Convenção da Patente 
Europeia), tal como modificada 
(seguidamente designada «CPE»), 

(5) A Convenção sobre a Concessão de 
Patentes Europeias (Convenção da Patente 
Europeia), tal como modificada 
(seguidamente designada «CPE»), 
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estabeleceu o Instituto Europeu de Patentes 
e confiou-lhe a missão de concessão de 
patentes europeias. Essa missão é realizada 
pelo Instituto Europeu de Patentes. As 
patentes europeias concedidas pelo 
Instituto Europeu de Patentes, de acordo 
com as regras e procedimentos 
estabelecidos na CPE, devem, a pedido do 
titular da patente, beneficiar de um efeito 
unitário ao abrigo do presente regulamento 
nos territórios dos Estados-Membros 
participantes (seguidamente designadas 
«patentes europeias com efeito unitário»).

estabeleceu o Instituto Europeu de Patentes 
e confiou-lhe a missão de concessão de 
patentes europeias. Essa missão é realizada 
pelo Instituto Europeu de Patentes. As 
patentes europeias concedidas pelo 
Instituto Europeu de Patentes, de acordo 
com as regras e procedimentos 
estabelecidos na CPE, devem, a pedido do 
titular da patente apresentado 
directamente ou através do serviço de 
patentes nacional competente, beneficiar 
de um efeito unitário ao abrigo do presente 
regulamento nos territórios dos 
Estados-Membros participantes 
(seguidamente designadas «patentes 
europeias com efeito unitário»).

Or. pl

Justificação

Os titulares de patentes podem apresentar pedidos directamente ao IEP mas, em geral, devem 
fazê-lo através dos serviços de patentes nacionais.

Alteração 13
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

(10) Os direitos conferidos pela patente 
europeia com efeito unitário devem 
habilitar o seu titular a impedir que 
terceiros utilizem directa e indirectamente, 
sem o seu consentimento, a invenção nos 
territórios dos Estados-Membros 
participantes. No entanto, um certo 
número de limitações aos direitos do 
titular da patente deve permitir a terceiros 
utilizar a invenção, por exemplo para fins 
privado e não comerciais, para fins 
experimentais, para actos especificamente 
permitidos ao abrigo do direito da União 
(no domínio dos medicamentos 

(10) Os direitos conferidos pela patente 
europeia com efeito unitário devem 
habilitar o seu titular a impedir que 
terceiros utilizem directa e indirectamente, 
sem o seu consentimento, a invenção nos 
territórios dos Estados-Membros 
participantes. No entanto, isto não deve 
incluir o direito de terceiros a utilizar as 
invenções para fins não comerciais e de 
investigação científica, bem como todas as 
invenções não patenteáveis ao abrigo do 
direito internacional, incluindo programas 
de computador e bases de dados; isto 
inclui também as invenções 
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veterinários, dos medicamentos para uso 
humano, dos direitos de protecção das 
variedades vegetais, da protecção jurídica 
de programas de computador por direito de 
autor ou da protecção jurídica de
invenções biotecnológicas), ao abrigo do 
direito internacional e para a utilização 
por um agricultor, para fins agrícolas, de 
animais protegidos.

biotecnológicas patenteadas, patentes de 
protecção de vegetais e medicamentos 
protegidos por patentes e a utilização pelos 
agricultores, para fins agrícolas, de 
animais protegidos.

Or. pl

Justificação

Esta alteração abrange dois grupos de invenções: as invenções não patenteáveis e as 
patenteáveis cuja utilização é autorizada ao abrigo do direito europeu.

Alteração 14
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto proposto pela Comissão Alteração

(15) Os Estados-Membros participantes 
devem atribuir ao Instituto Europeu de 
Patentes determinadas tarefas 
administrativas relativas às patentes 
europeias com efeito unitário, em especial 
no que diz respeito à administração dos
pedidos de efeito unitário, ao registo do 
efeito unitário e de qualquer limitação, 
licença, transferência, revogação ou 
caducidade das patentes europeias com 
efeito unitário, à cobrança e repartição das 
taxas anuais de renovação, à publicação 
das traduções para fins informativos 
durante um período transitório e à 
administração de um sistema de 
compensação dos custos de tradução 
aplicável aos requerentes que depositam 
pedidos de patentes europeias numa língua 
que não seja uma das línguas oficiais do 
Instituto Europeu de Patentes. Os 
Estados-Membros participantes devem 

(15) Os Estados-Membros participantes 
devem atribuir ao Instituto Europeu de 
Patentes determinadas tarefas 
administrativas relativas às patentes 
europeias com efeito unitário, em especial 
no que diz respeito aos pedidos de efeito 
unitário, à execução do processo de registo 
do efeito unitário e à análise de quaisquer 
problemas relacionados, como a cobrança
e repartição das taxas anuais de renovação, 
à publicação das traduções para fins 
informativos durante um período 
transitório e à administração de um sistema 
de compensação dos custos de tradução 
aplicável aos requerentes que depositam 
pedidos de patentes europeias numa língua 
que não seja uma das línguas oficiais do 
Instituto Europeu de Patentes. Os pedidos 
de efeito unitário têm de ser registados no 
Instituto Europeu de Patentes no prazo de 
um mês a contar da data de publicação da 
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assegurar que os pedidos de efeito unitário 
sejam registados no Instituto Europeu de 
Patentes no prazo de um mês a contar da 
data de publicação da menção de 
concessão da patente no Boletim Europeu 
de Patentes e que estes sejam apresentados 
na língua do processo ao Instituto Europeu 
de Patentes, juntamente com a tradução 
prevista, durante um período transitório, 
no Regulamento.../... do Conselho [regime 
de tradução].

menção de concessão da patente no 
Boletim Europeu de Patentes e 
apresentados na língua do processo ao 
Instituto Europeu de Patentes, juntamente 
com a tradução prevista.

Or. pl

Justificação

É impossível enumerar todos os problemas que podem surgir relativamente à administração 
das patentes europeias nos países que deram o seu acordo à Patente Unitária Europeia.

Alteração 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias e ter em conta a situação 
específica das pequenas e médias 
empresas, bem como a necessidade 
urgente de promover a economia de 
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uma patente europeia média com efeito nos 
Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

energia e a utilização de energias 
renováveis mediante a aplicação de taxas 
mais baixas. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 
uma patente europeia média com efeito nos 
Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

Or. en

Alteração 16
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 
uma patente europeia média com efeito nos 
Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias, tendo particularmente em conta 
as microempresas e as pequenas 
empresas, tal como definidas na 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão1. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 
uma patente europeia média com efeito nos 
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primeira vez. Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

_____________
1 Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 
de Maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Alteração 17
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 
uma patente europeia média com efeito nos 
Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias e deve ter em conta o estatuto e
a capacidade de financiamento das PME. 
Deve igualmente reflectir a dimensão do 
mercado abrangido pela patente e ser 
similar ao nível das taxas anuais de 
renovação nacionais aplicáveis a uma 
patente europeia média com efeito nos 
Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
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primeira vez.

Or. ro

Alteração 18
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser progressivas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir 
todos os custos associados à concessão da 
patente europeia e à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias. Deve igualmente reflectir a 
dimensão do mercado abrangido pela 
patente e ser similar ao nível das taxas 
anuais de renovação nacionais aplicáveis a 
uma patente europeia média com efeito 
nos Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

(16) Os titulares de patentes devem pagar 
uma taxa anual comum de renovação 
relativa às patentes europeias com efeito 
unitário. As taxas anuais de renovação 
devem ser cobradas ao longo de todo o 
período de protecção da patente e, 
juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão, devem cobrir os 
custos reais associados à administração da 
protecção da patente unitária. O nível da 
taxa anual de renovação deve ser fixado 
com o objectivo de facilitar a inovação e 
promover a competitividade das empresas 
europeias. Deve ser similar ao nível das 
taxas anuais de renovação nacionais 
aplicáveis a uma patente média com efeito 
nos Estados-Membros participantes no 
momento em que o nível das taxas anuais 
de renovação é fixado pela Comissão pela 
primeira vez.

Or. pl

Justificação

Os custos têm de reflectir os custos reais e de ser similares aos custos nacionais.
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Alteração 19
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto proposto pela Comissão Alteração

(17) A fim de determinar o nível adequado 
e a repartição das taxas anuais de 
renovação e de garantir que todos os custos 
decorrentes do desempenho das tarefas 
relativas à protecção de patente unitária 
confiadas ao Instituto Europeu de Patentes 
são plenamente cobertos pelos recursos 
gerados pelas patentes europeias com 
efeito unitário, as receitas provenientes das 
taxas anuais de renovação, juntamente com 
as taxas a pagar à Organização Europeia de 
Patentes durante a fase de pré-concessão, 
devem garantir um orçamento equilibrado 
da Organização Europeia de Patentes.

(17) A fim de determinar o nível adequado 
e a repartição das taxas anuais de 
renovação e de garantir que as taxas reais 
aplicáveis às tarefas renegociadas 
anualmente relativas à protecção de 
patente unitária confiadas ao Instituto 
Europeu de Patentes são plenamente 
cobertos pelos recursos gerados pelas 
patentes europeias com efeito unitário, as 
receitas provenientes das taxas anuais de 
renovação, juntamente com as taxas a 
pagar à Organização Europeia de Patentes 
durante a fase de pré-concessão, devem 
garantir um orçamento equilibrado da 
Organização Europeia de Patentes.

Or. pl

Justificação

As tarefas atribuídas ao IEP devem ser renegociadas anualmente tendo em conta as taxas 
envolvidas, as quais devem ser adaptadas em conformidade.  

Alteração 20
Alajos Mészáros

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto proposto pela Comissão Alteração

(18) As taxas anuais de renovação devem 
ser pagas à Organização Europeia de 
Patentes. Cinquenta por cento dessas taxas, 
deduzidas das despesas incorridas pelo 
Instituto Europeu de Patentes no 
desempenho das tarefas relativas à 
protecção de patente unitária, devem ser 

(18) As taxas anuais de renovação devem 
ser pagas à Organização Europeia de 
Patentes. Cinquenta por cento dessas taxas, 
deduzidas das despesas incorridas pelo 
Instituto Europeu de Patentes no 
desempenho das tarefas relativas à 
protecção de patente unitária, devem ser 
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repartidos entre os Estados-Membros 
participantes, devendo ser utilizados para 
fins relacionados com patentes. A 
percentagem da repartição deve ser 
estabelecida com base em critérios justos, 
equitativos e relevantes, nomeadamente o 
nível da actividade de registo de patentes e 
a dimensão do mercado. A repartição deve 
proporcionar uma compensação caso a 
língua oficial não seja uma das línguas 
oficiais do Instituto Europeu de Patentes, 
caso se verifique um nível 
desproporcionadamente baixo de 
actividade de registo de patentes e caso a 
adesão à Organização Europeia de Patentes 
seja relativamente recente.

repartidos entre os Estados-Membros 
participantes, devendo ser utilizados para 
dar aplicação ao presente regulamento e 
para outros fins relacionados com patentes 
e inovação, incluindo a prestação de 
aconselhamento e apoio às pequenas e 
médias empresas. A percentagem da 
repartição deve ser estabelecida com base 
em critérios justos, equitativos e relevantes, 
nomeadamente o nível da actividade de 
registo de patentes e a dimensão do 
mercado. A repartição deve proporcionar 
uma compensação caso a língua oficial não 
seja uma das línguas oficiais do Instituto 
Europeu de Patentes, caso se verifique um 
nível desproporcionadamente baixo de 
actividade de registo de patentes e caso a 
adesão à Organização Europeia de Patentes 
seja relativamente recente.

Or. en

Justificação

Para que as taxas anuais de renovação contribuam para a realização do objectivo do 
regulamento e para a melhoria do sistema de patentes, é necessário indicar os fins para os 
quais os Estados-Membros participantes as podem utilizar.

Alteração 21
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto proposto pela Comissão Alteração

(18) As taxas anuais de renovação devem 
ser pagas à Organização Europeia de 
Patentes. Cinquenta por cento dessas taxas, 
deduzidas das despesas incorridas pelo 
Instituto Europeu de Patentes no 
desempenho das tarefas relativas à 
protecção de patente unitária, devem ser 
repartidos entre os Estados-Membros 
participantes, devendo ser utilizados para 
fins relacionados com patentes. A 

(18) As taxas anuais de renovação devem 
ser pagas à Organização Europeia de 
Patentes. Cinquenta por cento dessas taxas, 
deduzidas das despesas incorridas pelo 
Instituto Europeu de Patentes no 
desempenho das tarefas relativas à 
protecção de patente unitária, devem ser 
repartidos entre os Estados-Membros 
participantes, devendo ser utilizados para 
fins relacionados com patentes. A 
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percentagem da repartição deve ser 
estabelecida com base em critérios justos, 
equitativos e relevantes, nomeadamente o 
nível da actividade de registo de patentes e 
a dimensão do mercado. A repartição deve 
proporcionar uma compensação caso a 
língua oficial não seja uma das línguas 
oficiais do Instituto Europeu de Patentes, 
caso se verifique um nível 
desproporcionadamente baixo de 
actividade de registo de patentes e caso a 
adesão à Organização Europeia de 
Patentes seja relativamente recente.

percentagem da repartição deve ser 
estabelecida com base em critérios justos, 
equitativos e relevantes. A repartição deve 
proporcionar uma compensação caso a 
língua oficial não seja uma das línguas 
oficiais do Instituto Europeu de Patentes.

Or. pl

Justificação

Caso não exista uma definição de “nível baixo de actividade de registo de patentes” esta 
expressão deve ser suprimida do texto.

Alteração 22
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto proposto pela Comissão Alteração

(19) A fim de assegurar um nível e 
repartição adequados das taxas anuais de 
renovação em conformidade com os 
princípios estabelecidos no presente 
regulamento, a competência para a 
adopção de actos, em conformidade com o 
estabelecido no artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
deve ser delegada na Comissão no que diz 
respeito à fixação do nível das taxas anuais 
de renovação de patentes europeias com 
efeito único e à repartição dessas taxas 
entre a Organização Europeia de Patentes e 
os Estados-Membros participantes. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 

(19) A fim de assegurar um nível e 
repartição adequados das taxas anuais de 
renovação em conformidade com os 
princípios estabelecidos no presente 
regulamento, a competência para negociar 
com o IEP e para a adopção de actos, em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, deve 
ser delegada na Comissão no que diz 
respeito à fixação do nível das taxas anuais 
de renovação de patentes europeias com 
efeito único e à repartição dessas taxas 
entre a Organização Europeia de Patentes e 
os Estados-Membros participantes. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
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de peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de actos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de actos delegados, deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. pl

Justificação

Coloca o texto em conformidade com a alteração 6.

Alteração 23
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) Uma parceria reforçada entre o 
Instituto Europeu de Patentes e os serviços 
centrais de propriedade industrial dos 
Estados-Membros deve permitir ao 
Instituto Europeu de Patentes utilizar 
regularmente, quando adequado, o 
resultado das pesquisas efectuadas pelos 
serviços centrais de propriedade industrial 
sobre um pedido de patente nacional, cuja 
prioridade seja reivindicada num 
subsequente pedido de patente europeia. 
Todos os serviços centrais de propriedade 
industrial, incluindo os que não procedem a 
pesquisas no âmbito de um processo de 
concessão de patentes nacionais, podem ter 
um papel essencial no âmbito da parceria 
reforçada, nomeadamente prestando 
aconselhamento e apoio aos potenciais 
requerentes de patentes, em particular as 
pequenas e médias empresas, recebendo os 
pedidos, transmitindo os pedidos ao 
Instituto Europeu de Patentes e divulgando 
informações sobre patentes.

(20) Uma parceria de comunicação
reforçada entre o Instituto Europeu de 
Patentes e os serviços centrais de 
propriedade industrial dos Estados-
Membros da UE deve permitir ao Instituto 
Europeu de Patentes utilizar regularmente, 
quando adequado e com base no 
pagamento duma taxa, o resultado das 
pesquisas efectuadas pelos serviços 
centrais de propriedade industrial sobre um 
pedido de patente nacional, cuja prioridade 
seja reivindicada num subsequente pedido 
de patente europeia. Todos os serviços 
centrais de propriedade industrial, 
incluindo os que não procedem a pesquisas 
no âmbito de um processo de concessão de 
patentes nacionais, podem ter um papel 
essencial, nomeadamente prestando 
aconselhamento aos potenciais requerentes 
de patentes, em particular as pequenas e 
médias empresas, recebendo os pedidos 
nacionais e determinando se estes devem 
ou não ser transmitidos ao Instituto 
Europeu de Patentes e divulgando 
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informações sobre patentes.

Or. pl

Justificação

A cooperação com os serviços de patentes nacionais com base no pagamento duma taxa é 
essencial no processo de preparação de patentes.

Alteração 24
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

O presente regulamento constitui um 
acordo particular na acepção do 
artigo 142.º da Convenção sobre a 
Concessão de Patentes Europeias 
(Convenção da Patente Europeia), tal 
como modificada (seguidamente 
designada «CPE»).

Suprimido

Or. en

Alteração 25
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

A Comissão apresenta, até …*, uma 
proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho, juntamente com 
uma avaliação de impacto, relativa à 
harmonização do direito material de 
patentes aplicável às patentes europeias 
com efeito unitário.
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_____________
* Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 26
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. As patentes europeias com efeito 
unitário são concedidas para quaisquer 
invenções, em todos os domínios da 
tecnologia, desde que essas invenções 
constituam uma novidade, envolvam uma 
actividade inventiva e sejam susceptíveis 
de aplicação industrial.
Não se consideram invenções para efeitos 
do primeiro parágrafo, em particular:
a) Descobertas, teorias científicas e 
métodos matemáticos;
b) Criações estéticas;
c) Planos, regras e métodos para a 
execução de actividades intelectuais, jogos 
ou actividades comerciais e programas 
informáticos;
d) Apresentação de informações.

Or. en

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

1-B. Não é considerado invenção na 
acepção do direito material de patentes 
aplicável a uma patente europeia com 
efeito unitário um conjunto de instruções 
para a resolução de um problema por 
meio de um sistema automatizado que 
consista apenas em equipamento 
informático para tratamento de dados 
(computador universal), também 
denominado “programa informático” ou 
“solução aplicada por computador”, 
independentemente da forma em que seja 
reivindicado. 
O objecto da reivindicação só pode ser 
considerado uma invenção na acepção do 
direito material de patentes aplicável à 
patente europeia com efeito unitário se 
contribuir para a obtenção de 
conhecimentos de ponta num domínio das 
ciências naturais aplicadas; uma 
invenção é algo que traz novos 
conhecimentos sobre as relações causa e 
efeito na utilização das forças 
controláveis da natureza.

Or. en

Alteração 28
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A patente europeia com efeito unitário 
tem um carácter unitário. Proporciona 
uma protecção uniforme e produz os 
mesmos efeitos em todos os Estados-
Membros participantes.

2. A patente europeia com efeito unitário é 
uma patente da União Europeia que 
produz efeitos em todos os territórios dos 
Estados-Membros participantes
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Or. en

Alteração 29
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

A patente europeia com efeito unitário 
tem um carácter autónomo. Está apenas 
sujeita às disposições do presente 
regulamento, aos princípios gerais do 
direito da União e, na medida em que o 
presente regulamento não preveja normas 
específicas, às disposições da Convenção 
sobre a Patente Europeia que são 
vinculativas para qualquer patente 
europeia e que, por essa razão, são 
consideradas disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 30
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. Não podem ser concedidas patentes 
europeias com efeito unitário nos casos 
seguintes:
- teorias e descobertas científicas e 
métodos matemáticos;
- criações estéticas;
- sistemas, normas e métodos de 
apresentação de actos mentais, jogar 
jogos ou fazer negócios;
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- apresentação de informações.

Or. pl

Justificação

Em conformidade com o direito internacional relativo à patenteabilidade, não podem ser 
concedidas patentes nos casos onde não existe evolução tecnológica material.

Alteração 31
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A patente europeia com efeito unitário 
produz efeitos nos territórios dos 
Estados-Membros participantes na data de
publicação, pelo Instituto Europeu de 
Patentes, da menção da concessão da 
patente europeia no Boletim Europeu de 
Patentes.

1. A patente europeia com efeito unitário 
produz efeitos nos territórios dos 
Estados-Membros participantes no 14.º dia 
após a publicação, pelo Instituto Europeu 
de Patentes, da menção da concessão da 
patente europeia no Boletim Europeu de 
Patentes.

Or. pl

Justificação

A alteração visa introduzir um período de transição nos países onde a patente europeia em 
questão irá entrar em vigor, permitindo efectuar pesquisas em matéria de publicação.

Alteração 32
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A patente europeia com efeito unitário 
confere ao seu titular o direito de impedir a
terceiros que não tenham o consentimento 
do titular:

1. A patente europeia com efeito unitário 
confere ao seu titular um direito 
legalmente executável de considerar ilegal 
que terceiros que não tenham o 
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consentimento do titular:

Or. da

Alteração 33
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A patente europeia com efeito unitário 
confere ao titular da patente o direito de 
impedir a terceiros a entrega ou a oferta de 
entrega, sem o seu consentimento, nos 
Estados-Membros participantes, a qualquer 
outra pessoa que não seja a habilitada a 
explorar a invenção patenteada, dos meios 
para executar, nesse território, a referida 
invenção no que se refere a um seu 
elemento essencial, se o terceiro tem ou 
devia ter conhecimento que tais meios são 
adequados e destinados a essa execução.

1. A patente europeia com efeito unitário 
confere ao titular da patente um direito 
legalmente executável de considerar ilegal 
que terceiros procedam à entrega ou à
oferta de entrega, sem o seu 
consentimento, nos Estados-Membros 
participantes, a qualquer outra pessoa que 
não seja a habilitada a explorar a invenção 
patenteada, dos meios para executar, nesse 
território, a referida invenção no que se 
refere a um seu elemento essencial, se o 
terceiro tem ou devia ter conhecimento que 
tais meios são adequados e destinados a 
essa execução.

Or. da

Alteração 34
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea a-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a-A) Actos permitidos ao abrigo dos 
Tratados e do direito da União;

Or. en
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Alteração 35
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea b-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-A) A utilização de material biológico 
para fins de cultivo, descoberta e 
desenvolvimento de uma nova variedade 
vegetal;

Or. en

Justificação

É importante prever um privilégio limitado para os horticultores para lhes garantir liberdade 
de acção em relação aos materiais biológicos usados para efeitos de desenvolvimento e 
descoberta de uma nova variedade vegetal.

Alteração 36
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea e)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e) Utilização, a bordo dos navios de países 
que não sejam Estados-Membros 
participantes, do objecto da invenção 
patenteada, no corpo do navio, nas 
máquinas, aparelhos de mastreação, 
apresto e outros acessórios, se esses navios 
penetrarem temporária ou acidentalmente 
nas águas dos Estados-Membros 
participantes, sob reserva de que o referido 
objecto aí seja utilizado exclusivamente 
para as necessidades do navio;

e) Utilização, a bordo dos navios de países 
que não sejam Estados-Membros 
participantes, do objecto da invenção 
patenteada, no corpo do navio, nas 
máquinas, aparelhos de mastreação, 
apresto e outros acessórios, se esses navios 
penetrarem temporária ou acidentalmente 
nas águas dos Estados-Membros
participantes, sob reserva de que o referido 
objecto aí seja utilizado exclusivamente 
para as necessidades do navio e desde que 
a invenção patenteada em causa não seja 
usada comercialmente para os fins 
socioeconómicos a que se destina no 
território dos Estados-Membros;

Or. pl
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Justificação

A alteração visa impedir que os convidados possam interferir - mesmo passivamente - no 
mercado de acolhimento.

Alteração 37
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea h)

Texto proposto pela Comissão Alteração

h) Actos abrangidos pelo privilégio de 
agricultor, nos termos do artigo 14.º do
Regulamento (CE) n.º 2100/94, cujas 
disposições são aplicáveis mutatis 
mutandis;

h) A utilização por um agricultor do 
produto da sua colheita para proceder, ele 
próprio, à reprodução ou multiplicação 
na sua exploração, quando o material de 
reprodução vegetal tenha sido vendido 
pelo titular da patente, ou com o seu 
consentimento, a um agricultor para fins 
de exploração agrícola, nos termos do 
artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 
2100/94;

Or. en

Justificação

No que se refere ao privilégio de agricultor, é importante adaptar a formulação da limitação 
ao texto da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas. 

Alteração 38
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Utilização por um agricultor, para fins 
agrícolas, de animais protegidos, desde 
que os animais de criação ou outro 
material de reprodução animal tenham sido 
vendidos ao agricultor, ou comercializados 
de qualquer outro modo, pelo titular da 

i) Utilização por um agricultor, para fins 
agrícolas, de um animal ou material de 
reprodução animal, caso tenham sido 
vendidos ao agricultor pelo titular da 
patente, ou com o seu consentimento, 
animais de criação ou outro material de 
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patente ou com o seu consentimento. Essa 
utilização inclui a disponibilização do 
animal ou de outro material de 
reprodução animal para fins da sua 
actividade agrícola, mas não a venda 
tendo em vista uma actividade de 
reprodução com fins comerciais ou no 
âmbito da mesma;

reprodução animal que constitua ou 
contenha a invenção patenteada. Tal não
inclui a venda tendo em vista uma 
actividade de reprodução com fins 
comerciais ou no âmbito da mesma;

Or. en

Justificação

No que se refere ao privilégio de agricultor, é importante adaptar a formulação da limitação 
ao texto da Directiva 98/44/CE relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas. 

Alteração 39
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 8 – alínea i)

Texto proposto pela Comissão Alteração

i) Utilização por um agricultor, para fins 
agrícolas, de animais protegidos, desde que 
os animais de criação ou outro material de 
reprodução animal tenham sido vendidos
ao agricultor, ou comercializados de 
qualquer outro modo, pelo titular da 
patente ou com o seu consentimento. Essa 
utilização inclui a disponibilização do 
animal ou de outro material de reprodução 
animal para fins da sua actividade agrícola, 
mas não a venda tendo em vista uma 
actividade de reprodução com fins 
comerciais ou no âmbito da mesma;

i) Utilização por um agricultor, para fins 
agrícolas, de animais protegidos ou 
material de reprodução, desde que o
material de reprodução tenha sido vendido
ao agricultor, ou comercializado de 
qualquer outro modo, pelo titular da 
patente ou com o seu consentimento. Essa 
utilização inclui a disponibilização desse
material de reprodução animal para fins da 
sua actividade agrícola, mas não para
venda tendo em vista uma actividade de 
reprodução com fins comerciais ou no 
âmbito da mesma;

Or. pl

Justificação

É necessário distinguir entre a actividade comercial e a própria actividade agrícola do 
agricultor.
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Alteração 40
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros participantes 
devem atribuir, na acepção do artigo 143.º 
da Convenção sobre a Patente Europeia,
as seguintes tarefas ao Instituto Europeu de 
Patentes, em conformidade com as normas 
internas do Instituto Europeu de Patentes:

1. Os Estados-Membros participantes 
devem atribuir as seguintes tarefas ao 
Instituto Europeu de Patentes, em 
conformidade com os Tratados e o direito 
da União e com as normas internas do 
Instituto Europeu de Patentes:

Or. en

Alteração 41
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Na sua qualidade de Estados 
Contratantes da CPE, os Estados-Membros 
participantes devem assegurar a 
governação e supervisão das actividades 
realizadas pelo Instituto Europeu de 
Patentes relacionadas com as tarefas 
referidas no n.º 1. Para o efeito, criarão um 
Comité Restrito do Conselho de 
Administração da Organização Europeia de 
Patentes, na acepção do artigo 145.º da 
CPE.

2. Na sua qualidade de Estados 
Contratantes da CPE, os Estados-Membros 
participantes, juntamente com o 
Parlamento Europeu, devem assegurar a 
governação e supervisão das actividades 
realizadas pelo Instituto Europeu de 
Patentes relacionadas com as tarefas 
referidas no n.º 1. Para o efeito, criarão um 
Comité Restrito do Conselho de 
Administração da Organização Europeia de 
Patentes. Este Comité Restrito deve tomar 
decisões com base num mandato 
conferido pelo Parlamento Europeu e 
prestar informações a este último. Os 
membros do Comité Restrito devem 
comparecer numa audição da comissão 
competente do Parlamento Europeu antes 
de receberem a aprovação deste último.
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Or. en

Alteração 42
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros participantes 
devem assegurar uma protecção jurídica 
eficaz perante um tribunal nacional 
relativamente às decisões do Instituto 
Europeu de Patentes tomadas no 
desempenho das tarefas referidas no n.º 1.

3. Os Estados-Membros participantes 
devem assegurar uma protecção jurídica 
eficaz perante um tribunal nacional 
relativamente a qualquer decisão 
administrativa do Instituto Europeu de 
Patentes.

Or. en

Alteração 43
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto proposto pela Comissão Alteração

As despesas incorridas pelo Instituto 
Europeu de Patentes no desempenho das 
tarefas suplementares que lhe foram 
atribuídas pelos Estados-Membros, na 
acepção do artigo 143.º da CPE, serão 
cobertas pelas taxas geradas pelas patentes 
europeias com efeito unitário.

As despesas incorridas pelo Instituto 
Europeu de Patentes no desempenho das 
tarefas suplementares que lhe foram 
atribuídas pelos Estados-Membros, na 
acepção do artigo 143.º da CPE, serão 
cobertas pelas taxas geradas pelas patentes 
europeias com efeito unitário, em 
conformidade com a simulação descrita 
no anexo I.

Or. pl

Justificação

O anexo I deve ser elaborado pelas partes contratantes.
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Alteração 44
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. As taxas anuais de renovação e as taxas 
suplementares geradas por atrasos no 
pagamento das taxas anuais de renovação 
de patentes europeias com efeito unitário 
serão pagas à Organização Europeia de 
Patentes pelo titular da patente. Essas taxas 
são devidas relativamente aos anos 
subsequentes ao ano em que o Registo 
Europeu de Patentes menciona a concessão 
da patente europeia que beneficia de efeito 
unitário por força do presente regulamento.

1. As taxas anuais de renovação e as taxas 
suplementares geradas por atrasos no 
pagamento das taxas anuais de renovação 
de patentes europeias com efeito unitário 
serão pagas à Organização Europeia de 
Patentes pelo titular da patente, sendo 
parte dos recursos necessários para 
efectuar as tarefas referidas no artigo 
13.º. Essas taxas são devidas relativamente 
aos anos subsequentes ao ano em que o 
Registo Europeu de Patentes menciona a 
concessão da patente europeia que 
beneficia de efeito unitário por força do 
presente regulamento.

Or. pl

Justificação

Deve haver alguma indicação do uso dado às taxas excedentárias.  O IEP deve beneficiar 
delas? É do interesse comunitário reduzir os custos envolvidos na obtenção de patentes.

Alteração 45
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) Suficientes, juntamente com as taxas a 
pagar à Organização Europeia de Patentes 
durante a fase de pré-concessão, para
garantir um orçamento equilibrado da 
Organização Europeia de Patentes.

c) Pagos juntamente com as taxas a pagar à 
Organização Europeia de Patentes durante 
a fase de pré-concessão.
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Or. pl

Justificação

O orçamento do IEP não deve ser motivo de preocupação especial para a UE. 

Alteração 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) de molde a ter em conta o estatuto e 
a capacidade de financiamento das PME.

Or. ro

Alteração 47
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 15.º – n.º 2 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. O nível das taxas anuais de renovação é 
fixado com vista a:

2. O nível das taxas anuais de renovação, 
em conformidade com a simulação 
descrita no anexo II, é fixado com vista a:

Or. pl

Justificação

O anexo II deve ser elaborado pelas partes contratantes.

Alteração 48
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto proposto pela Comissão Alteração

b-A) Ter em conta a situação específica 
das microempresas e das pequenas 
empresas, tal como definidas na 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, mediante taxas mais baixas;

Or. en

Alteração 49
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A percentagem das taxas anuais de 
renovação a repartir pelos Estados-
Membros participantes a que se refere o 
artigo 12. °, n.° 1, alínea e), será de 50% 
das taxas anuais de renovação referidas no 
artigo 14.º pagas relativamente a patentes 
europeias com efeito unitário, deduzidas 
dos custos associados à administração da 
protecção de patente unitária a que se 
refere o artigo 12.º.

1. A percentagem das taxas anuais de 
renovação a repartir pelos Estados-
Membros participantes a que se refere o 
artigo 12.°, n.° 1, alínea e), será de 50% 
das taxas anuais de renovação referidas no 
artigo 14.º pagas relativamente a patentes 
europeias com efeito unitário, deduzidas 
dos custos associados à administração da 
protecção de patente unitária a que se 
refere o artigo 12.º, em conformidade com 
a simulação descrita no anexo III.

Or. pl

Justificação

O anexo III deve ser elaborado pelas partes contratantes.

Alteração 50
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 16.º – n.º 2 – parte introdutória
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Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A fim de atingir os objectivos definidos 
no presente capítulo, a Comissão fixa a 
percentagem de repartição entre os 
Estados-Membros participantes das taxas 
anuais de renovação referidas no n.º 1 com 
base nos seguintes critérios justos, 
equitativos e relevantes:

2. A fim de atingir os objectivos definidos 
no presente capítulo, a Comissão fixa a 
percentagem de repartição entre os 
Estados-Membros participantes das taxas 
anuais de renovação referidas no n.º 1 com 
base nos seguintes critérios justos, 
equitativos e relevantes, em conformidade 
com a simulação descrita no anexo IV e 
tendo em conta:

Or. pl

Justificação

O anexo IV deve ser elaborado pelas partes contratantes.

Alteração 51
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros participantes 
devem utilizar o montante que lhes é 
atribuído em conformidade com o disposto 
no n.º 1 para fins relacionados com 
patentes.

3. Os Estados-Membros participantes 
devem utilizar o montante que lhes é 
atribuído em conformidade com o disposto 
no n.º 1 para fins relacionados com a 
actividade de registo de patentes no seu 
território.

Or. pl

Justificação

Simples clarificação.

Alteração 52
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A competência conferida à Comissão 
para a adopção de actos delegados está 
sujeita às condições estabelecidas no 
presente artigo.

1. A competência conferida à Comissão 
para a adopção de actos delegados, em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º,
está sujeita às condições estabelecidas no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 53
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. A delegação de competências referida 
nos artigos 15.º e 16.º é concedida por um 
período de tempo indeterminado, a partir 
de [data de entrada em vigor do presente 
regulamento].

2. A delegação de competências referida 
nos artigos 15.º e 16.º é concedida por um 
período de tempo fixo mas não superior a 
um ano a partir da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. pl

Justificação

A alteração visa melhorar o escrutínio, pelo Parlamento Europeu, das modificações feitas no 
sistema de patente europeia, em particular, quando estão envolvidos factores económicos.

Alteração 54
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

5-A. A delegação de competências 
relativamente ao pagamento de fundos 
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ficará sempre subordinada à aprovação 
pelo Parlamento Europeu.

Or. pl

Justificação

A alteração visa melhorar o escrutínio, pelo Parlamento Europeu, das modificações feitas no 
sistema de patente europeia, em particular, quando estão envolvidos factores económicos.

Alteração 55
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto proposto pela Comissão Alteração

O presente regulamento em nada prejudica 
a aplicação do direito da concorrência e da
legislação relativa a concorrência desleal.

O presente regulamento em nada prejudica 
a aplicação dos Tratados e do direito da 
União, incluindo o direito da concorrência 
e a legislação relativa a concorrência 
desleal.

Or. en

Alteração 56
Zigmantas Balčytis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Num prazo máximo de seis anos a 
contar da data de produção de efeitos da 
primeira patente europeia com efeito 
unitário nos territórios dos Estados-
Membros participantes, a Comissão 
apresentará ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento e, se 
necessário, propostas adequadas para a sua 
alteração. Os relatórios subsequentes sobre 

1. Num prazo máximo de três anos a 
contar da data de produção de efeitos da 
primeira patente europeia com efeito 
unitário nos territórios dos Estados-
Membros participantes, a Comissão 
apresentará ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento e, se necessário, 
propostas adequadas para a sua alteração. 
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a aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de seis em 
seis anos.

Os relatórios subsequentes sobre a 
aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de três em 
três anos.

Or. lt

Alteração 57
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Num prazo máximo de seis anos a 
contar da data de produção de efeitos da 
primeira patente europeia com efeito 
unitário nos territórios dos Estados-
Membros participantes, a Comissão 
apresentará ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento e, se 
necessário, propostas adequadas para a sua 
alteração. Os relatórios subsequentes sobre 
a aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de seis em 
seis anos.

1. Num prazo máximo de dois anos a 
contar da data de produção de efeitos da
primeira patente europeia com efeito 
unitário nos territórios dos Estados-
Membros participantes, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento e, se necessário, 
propostas adequadas para a sua alteração. 
Os relatórios subsequentes sobre a 
aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de dois em 
dois anos.

Or. en

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Num prazo máximo de seis anos a contar 
da data de produção de efeitos da primeira 
patente europeia com efeito unitário nos 
territórios dos Estados-Membros 

1. Num prazo máximo de três anos a contar 
da data de produção de efeitos da primeira 
patente europeia com efeito unitário nos 
territórios dos Estados-Membros 
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participantes, a Comissão apresentará ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento e, se necessário, 
propostas adequadas para a sua alteração. 
Os relatórios subsequentes sobre a 
aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de seis em 
seis anos.

participantes, a Comissão apresentará ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento e, se necessário, propostas 
adequadas para a sua alteração. Os 
relatórios subsequentes sobre a aplicação 
do presente regulamento devem ser 
apresentados pela Comissão de seis em seis 
anos.

Or. ro

Alteração 59
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Num prazo máximo de seis anos a contar 
da data de produção de efeitos da primeira 
patente europeia com efeito unitário nos 
territórios dos Estados-Membros 
participantes, a Comissão apresentará ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento e, se necessário, 
propostas adequadas para a sua alteração. 
Os relatórios subsequentes sobre a 
aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de seis em 
seis anos.

1. Num prazo máximo de três anos a contar 
da data de produção de efeitos da primeira 
patente europeia com efeito unitário nos 
territórios dos Estados-Membros 
participantes, a Comissão apresentará ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento e, se necessário, 
propostas adequadas para a sua alteração. 
Os relatórios subsequentes sobre a 
aplicação do presente regulamento devem 
ser apresentados pela Comissão de três em 
três anos.

Or. pl

Justificação

Numa época de mudanças económicas rápidas, acordos comerciais desta dimensão deviam 
ser celebrados com mais frequência. Também é importante que os relatórios sejam 
apresentados mais regularmente.

Alteração 60
Alajos Mészáros
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A protecção de patente unitária pode ser 
solicitada relativamente a qualquer patente 
europeia concedida a partir da data 
indicada no n.º 2.

4. A protecção de patente unitária pode ser 
solicitada relativamente a qualquer patente 
europeia concedida com base num pedido 
de patente europeia apresentado na data 
indicada no n.º 2 ou numa data posterior.

Or. en

Justificação

Este aditamento destina-se a reforçar a segurança jurídica e a garantir aos 
Estados-Membros um período de preparação adequado.


