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Amendamentul 11
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul
(3) din Tratatul privind Uniunea
Europeană, Uniunea instituie o piață 
internă, acționează pentru dezvoltarea 
durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere 
economică echilibrată, și promovează 
progresul științific și tehnic. Crearea 
condițiilor juridice care permit 
întreprinderilor să își adapteze activitățile 
de producție și distribuție dincolo de 
frontierele naționale și care le oferă mai 
multe opțiuni și oportunități contribuie la 
atingerea acestor obiective. Protecția 
uniformă prin brevet în cadrul pieței 
interne, sau cel puțin în cadrul unei părți 
semnificative din această piață, ar trebui să 
figureze printre instrumentele juridice pe 
care întreprinderile le au la dispoziție.

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul
(3) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Uniunea instituie o piață 
internă, acționează pentru dezvoltarea 
durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere 
economică echilibrată, și promovează
diseminarea de informații privind
progresul științific și tehnic. Crearea 
condițiilor juridice care permit 
întreprinderilor să își adapteze activitățile 
de producție și distribuție dincolo de 
frontierele naționale și care le oferă mai 
multe opțiuni și oportunități contribuie la 
atingerea acestor obiective. Protecția 
uniformă prin brevet în cadrul pieței 
interne, sau cel puțin în cadrul unei părți 
semnificative din această piață, ar trebui să 
figureze printre instrumentele juridice pe 
care întreprinderile le au la dispoziție.

Or. en

Amendamentul 12
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Convenția privind eliberarea brevetelor 
europene (Convenția Brevetului 
European), cu modificările ulterioare
(denumită în continuare „CBE”), a înființat 
Organizația Europeană de Brevete, căreia 
i-a încredințat sarcina de a elibera brevete 

(5) Convenția privind eliberarea brevetelor 
europene (Convenția Brevetului 
European), cu modificările ulterioare
(denumită în continuare „CBE”), a înființat 
Organizația Europeană de Brevete, căreia 
i-a încredințat sarcina de a elibera brevete 
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europene. Această sarcină se efectuează de 
către Oficiul European de Brevete.
Brevetele europene acordate de Oficiul 
European de Brevete în conformitate cu 
normele și procedurile stabilite în cadrul 
CBE trebuie, la cererea titularului 
brevetului, să beneficieze de efect unitar în 
temeiul prezentului regulament pe teritoriul 
statelor membre participante (denumite în 
continuare „brevete europene cu efect 
unitar”).

europene. Această sarcină se efectuează de 
către Oficiul European de Brevete.
Brevetele europene acordate de Oficiul 
European de Brevete în conformitate cu 
normele și procedurile stabilite în cadrul 
CBE trebuie, în urma unei cereri din 
partea titularului brevetului, depusă direct 
sau prin intermediul oficiului național de 
brevete competent, să beneficieze de efect 
unitar în temeiul prezentului regulament pe 
teritoriul statelor membre participante
(denumite în continuare „brevete europene 
cu efect unitar”).

Or. pl

Justificare

Titularii brevetului pot depune cereri adresându-se direct OEB, dar acestea ar trebui să fie 
depuse, în general, prin intermediul oficiilor naționale de brevete.

Amendamentul 13
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Drepturile conferite de brevetul 
european cu efect unitar trebuie să permită 
titularului brevetului să împiedice orice 
parte terță care nu deține acordul său să 
utilizeze invenția în mod direct și indirect 
pe teritoriul statelor membre participante.
Cu toate acestea, un anumit număr de 
limitări ale drepturilor titularului 
brevetului trebuie să permită terților să 
utilizeze invenția, de exemplu în scopuri
private și necomerciale, în scopuri 
experimentale, pentru actele permise în 
mod expres în temeiul legislației Uniunii 
Europene (în domeniul produselor 
medicamentoase veterinare, al produselor 
medicamentoase de uz uman, al soiurilor 
de plante, al protecției juridice a 

(10) Drepturile conferite de brevetul 
european cu efect unitar trebuie să permită 
titularului brevetului să împiedice orice 
parte terță care nu deține acordul său să 
utilizeze invenția în mod direct și indirect 
pe teritoriul statelor membre participante.
Cu toate acestea, o astfel de dispoziție nu 
ar trebui să se aplice dreptului unei terțe 
părți de a utiliza invențiile în scopuri
necomerciale și legate de cercetarea 
științifică și nici tuturor invențiilor
nebrevetabile în conformitate cu dreptul 
internațional, inclusiv programelor pentru 
calculator și bazelor de date; sunt incluse, 
de asemenea, invențiile din domeniul 
biotehnologiei, brevetele care au drept 
obiect soiuri de plante și medicamentele
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programelor pentru calculator prin 
dreptul de autor și al protecției juridice a 
invențiilor din domeniul biotehnologiei) 
sau în conformitate cu dreptul internațional 
și în ceea ce privește folosirea de animale
protejate de către un fermier în scopuri 
agricole.

protejate de brevete, precum și utilizarea 
animalelor protejate de către fermieri în 
scopuri agricole.

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament se referă la două categorii de invenții: invențiile nebrevetabile și 
invențiile care sunt brevetabile, dar a căror utilizare este permisă în conformitate cu dreptul 
european.

Amendamentul 14
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Statele membre participante trebuie să 
confere Oficiului European de Brevete 
anumite sarcini administrative referitoare 
la brevetele europene cu efect unitar, în 
special în ceea ce privește administrarea 
cererilor de efect unitar, înregistrarea
efectului unitar, a oricărei limitări și 
licențe, a transferului, revocării sau 
expirării brevetelor europene cu efect 
unitar, precum și în ceea ce privește
colectarea și redistribuirea taxelor de 
reînnoire, publicarea traducerilor în scop 
informativ în timpul unei perioade de 
tranziție și administrarea unui sistem de 
compensare a costurilor de traducere 
pentru solicitanții care depun cereri de 
brevet european în altă limbă decât una 
dintre limbile oficiale ale Oficiului 
European de Brevete. Statele membre 
participante trebuie să se asigure că
cererile de efect unitar sunt depuse la 
Oficiul European de Brevete în termen de o 

(15) Statele membre participante trebuie să 
confere Oficiului European de Brevete 
anumite sarcini administrative referitoare 
la brevetele europene cu efect unitar, în 
special în ceea ce privește cererile de efect 
unitar, desfășurarea procesului de 
înregistrare a efectului unitar și realizarea 
analizelor privind orice probleme 
aferente, precum colectarea și 
redistribuirea taxelor de reînnoire, 
publicarea traducerilor în scop informativ 
în timpul unei perioade de tranziție și 
administrarea unui sistem de compensare a 
costurilor de traducere pentru solicitanții 
care depun cereri de brevet european în altă 
limbă decât una dintre limbile oficiale ale 
Oficiului European de Brevete. Cererile de 
efect unitar trebuie depuse la Oficiul 
European de Brevete în termen de o lună 
de la data publicării mențiunii acordării 
brevetului european în Buletinul European 
de Brevete în limba procedurii în fața 
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lună de la data publicării mențiunii 
acordării brevetului european în Buletinul 
European de Brevete și că acestea sunt 
depuse în limba procedurii în fața Oficiului 
European de Brevete, împreună cu 
traducerea prevăzută, pe parcursul unei 
perioade de tranziție, prin Regulamentul 
…/… al Consiliului[dispoziții în materie 
de traducere].

Oficiului European de Brevete, împreună 
cu traducerea prevăzută.

Or. pl

Justificare

Nu este posibil să se enumere toate problemele care ar putea apărea în legătură cu 
administrarea brevetelor europene în țările care au aderat la brevetul unitar european.

Amendamentul 15
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea și să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene. Acesta trebuie să reflecte, de 
asemenea, dimensiunea pieței căreia se i 
adresează brevetul și să fie similar cu 
nivelul taxelor naționale de reînnoire 
pentru un brevet european mediu care 
produce efecte în statele membre 

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea, să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene și să țină seama de situația 
specifică întreprinderilor mici și mijlocii, 
precum și de necesitatea urgentă de a 
promova economia de energie și utilizarea 
surselor de energie regenerabilă, aplicând 
taxe mai reduse. Acesta trebuie să reflecte, 
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participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

de asemenea, dimensiunea pieței căreia se i 
adresează brevetul și să fie similar cu 
nivelul taxelor naționale de reînnoire 
pentru un brevet european mediu care 
produce efecte în statele membre 
participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

Or. en

Amendamentul 16
Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea și să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene. Acesta trebuie să reflecte, de 
asemenea, dimensiunea pieței căreia se i 
adresează brevetul și să fie similar cu 
nivelul taxelor naționale de reînnoire 
pentru un brevet european mediu care 
produce efecte în statele membre 
participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea și să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene, acordând o atenție deosebită 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE1 a Comisiei.
Acesta trebuie să reflecte, de asemenea, 
dimensiunea pieței căreia se i adresează 
brevetul și să fie similar cu nivelul taxelor 
naționale de reînnoire pentru un brevet 
european mediu care produce efecte în 
statele membre participante în momentul în 
care nivelul taxelor de reînnoire este 
stabilit pentru prima dată de Comisie.
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_____________
1Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p.
36).

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea și să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene. Acesta trebuie să reflecte, de 
asemenea, dimensiunea pieței căreia i se 
adresează brevetul și să fie similar cu 
nivelul taxelor naționale de reînnoire 
pentru un brevet european mediu care 
produce efecte în statele membre 
participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate acordării 
brevetului european și administrării 
protecției unitare prin brevet. Nivelul 
taxelor de reînnoire trebuie să fie stabilit 
astfel încât să faciliteze inovarea, să 
încurajeze competitivitatea întreprinderilor 
europene și să țină cont de statutul și 
capacitatea de finanțare a IMM-urilor. 
Acesta trebuie să reflecte, de asemenea, 
dimensiunea pieței căreia se i adresează 
brevetul și să fie similar cu nivelul taxelor 
naționale de reînnoire pentru un brevet 
european mediu care produce efecte în 
statele membre participante în momentul în 
care nivelul taxelor de reînnoire este 
stabilit pentru prima dată de Comisie.

Or. ro
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Amendamentul 18
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie progresive pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere toate costurile asociate
acordării brevetului european și
administrării protecției unitare prin brevet.
Nivelul taxelor de reînnoire trebuie să fie 
stabilit astfel încât să faciliteze inovarea și 
să încurajeze competitivitatea 
întreprinderilor europene. Acesta trebuie să
reflecte, de asemenea, dimensiunea pieței 
căreia se i adresează brevetul și să fie 
similar cu nivelul taxelor naționale de 
reînnoire pentru un brevet european mediu 
care produce efecte în statele membre 
participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

(16) Titularii brevetelor trebuie să 
plătească o taxă anuală comună de 
reînnoire pentru brevetele europene cu 
efect unitar. Taxele de reînnoire trebuie să 
fie percepute pe toată durata protecției 
conferite de brevet și, împreună cu taxele 
care trebuie plătite către Organizația 
Europeană de Brevete în etapa 
premergătoare acordării brevetului, trebuie 
să acopere costurile reale asociate
administrării protecției unitare prin brevet.
Nivelul taxelor de reînnoire trebuie să fie 
stabilit astfel încât să faciliteze inovarea și 
să încurajeze competitivitatea 
întreprinderilor europene. Acesta trebuie să 
fie similar cu nivelul taxelor naționale de 
reînnoire pentru un brevet mediu care 
produce efecte în statele membre 
participante în momentul în care nivelul 
taxelor de reînnoire este stabilit pentru 
prima dată de Comisie.

Or. pl

Justificare

Costurile trebuie să reflecte cheltuielile reale suportate și ar trebuie să fie similare cu 
costurile naționale.

Amendamentul 19
Adam Gierek
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a determina nivelul adecvat și 
distribuirea taxelor de reînnoire și pentru a 
garanta că toate costurile pe care le 
implică sarcinile legate de protecția unitară
prin brevet încredințate Oficiului European 
de Brevete sunt în întregime acoperite prin 
resursele generate de brevetele europene cu 
efect unitar, veniturile obținute din taxele 
de reînnoire, împreună cu taxele care 
trebuie plătite către Organizația Europeană 
de Brevete în etapa premergătoare 
acordării brevetului, trebuie să asigure un 
buget echilibrat al Organizației Europene 
de Brevete.

(17) Pentru a determina nivelul adecvat și 
distribuirea taxelor de reînnoire și pentru a 
garanta că toate taxele reale datorate 
pentru sarcinile renegociate anual legate 
de protecția unitară prin brevet încredințate 
Oficiului European de Brevete sunt în 
întregime acoperite prin resursele generate 
de brevetele europene cu efect unitar, 
veniturile obținute din taxele de reînnoire, 
împreună cu taxele care trebuie plătite 
către Organizația Europeană de Brevete în 
etapa premergătoare acordării brevetului, 
trebuie să asigure un buget echilibrat al 
Organizației Europene de Brevete.

Or. pl

Justificare

Sarcinile încredințate OEB ar trebui renegociate anual pe baza taxelor aferente, care, la 
rândul lor, ar trebui adaptate în consecință.   

Amendamentul 20
Alajos Mészáros

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Taxele de reînnoire trebuie plătite 
către Organizația Europeană de Brevete.
50% din aceste taxe, minus cheltuielile 
suportate de Oficiul European de Brevete 
pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la 
protecția unitară prin brevet se distribuie 
între statele membre participante; aceste 
fonduri trebuie utilizate în scopuri care țin
de brevete. Cotele de distribuire trebuie să 
fie stabilite pe baza unor criterii corecte, 
echitabile și relevante, adică nivelul 

(18) Taxele de reînnoire trebuie plătite 
către Organizația Europeană de Brevete.
50% din aceste taxe, minus cheltuielile 
suportate de Oficiul European de Brevete 
pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la 
protecția unitară prin brevet se distribuie 
între statele membre participante; aceste 
fonduri trebuie utilizate pentru aplicarea 
prezentului regulament și în alte scopuri
legate de brevete și inovare, inclusiv 
pentru acordarea de consultanță și sprijin 
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activității de brevetare și dimensiunea 
pieței. Distribuirea trebuie să prevadă 
compensații pentru statele cu o altă limbă 
oficială decât una dintre limbile oficiale ale 
Oficiului European de Brevete, pentru cele 
cu o activitate de brevetare disproporționat 
de redusă și pentru cele care au dobândit 
calitatea de membru al Organizației 
Europene de Brevete relativ recent.

întreprinderilor mici și mijlocii. Cotele de 
distribuire trebuie să fie stabilite pe baza 
unor criterii corecte, echitabile și relevante, 
adică nivelul activității de brevetare și 
dimensiunea pieței. Distribuirea trebuie să 
prevadă compensații pentru statele cu o 
altă limbă oficială decât una dintre limbile 
oficiale ale Oficiului European de Brevete, 
pentru cele cu o activitate de brevetare 
disproporționat de redusă și pentru cele 
care au dobândit calitatea de membru al 
Organizației Europene de Brevete relativ 
recent.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că taxele de reînnoire distribuite contribuie la obiectivul regulamentului și 
sunt utile sistemului îmbunătățit de brevetare în Europa, trebuie indicate scopurile în care 
statele membre participante pot folosi aceste taxe.

Amendamentul 21
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Taxele de reînnoire trebuie plătite 
către Organizația Europeană de Brevete.
50% din aceste taxe, minus cheltuielile 
suportate de Oficiul European de Brevete 
pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la 
protecția unitară prin brevet se distribuie 
între statele membre participante; aceste 
fonduri trebuie utilizate în scopuri care țin 
de brevete. Cotele de distribuire trebuie să 
fie stabilite pe baza unor criterii corecte, 
echitabile și relevante, adică nivelul 
activității de brevetare și dimensiunea 
pieței. Distribuirea trebuie să prevadă 
compensații pentru statele cu o altă limbă
oficială decât una dintre limbile oficiale 
ale Oficiului European de Brevete, pentru 

(18) Taxele de reînnoire trebuie plătite 
către Organizația Europeană de Brevete.
50% din aceste taxe, minus cheltuielile 
suportate de Oficiul European de Brevete 
pentru îndeplinirea sarcinilor referitoare la 
protecția unitară prin brevet se distribuie 
între statele membre participante; aceste 
fonduri trebuie utilizate în scopuri care țin 
de brevete. Cotele de distribuire trebuie să 
fie stabilite pe baza unor criterii corecte, 
echitabile și relevante. Distribuirea trebuie 
să prevadă compensații pentru cazurile în 
care limba oficială este diferită de limbile 
oficiale ale Oficiului European de Brevete.
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cele cu o activitate de brevetare 
disproporționat de redusă și pentru cele 
care au dobândit calitatea de membru al 
Organizației Europene de Brevete relativ 
recent.

Or. pl

Justificare

Având în vedere că nu se enunță nicio definiție a „activității de brevetare reduse”, 
formularea în cauză ar trebui eliminată din text.

Amendamentul 22
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării nivelului și 
distribuției adecvate a taxelor de reînnoire, 
în conformitate cu principiile prevăzute de 
prezentul regulament, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
nivelul taxelor de reînnoire pentru 
brevetele europene cu efect unitar și 
distribuirea acestor taxe între Organizația 
Europeană de Brevete și statele membre 
participante. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(19) În vederea asigurării nivelului și 
distribuției adecvate a taxelor de reînnoire, 
în conformitate cu principiile prevăzute de 
prezentul regulament, competența de a
negocia cu Oficiul European de Brevete și 
de adopta acte legislative în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene trebuie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
nivelul taxelor de reînnoire pentru 
brevetele europene cu efect unitar și 
distribuirea acestor taxe între Organizația 
Europeană de Brevete și statele membre 
participante. Este deosebit de important ca, 
în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. pl
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Justificare

Alinierea textului la amendamentul 6.

Amendamentul 23
Adam Gierek

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Un parteneriat consolidat între Oficiul 
European de Brevete și oficiile centrale în 
domeniul proprietății industriale din statele 
membre trebuie să permită Oficiului 
European de Brevete să utilizeze cu 
regularitate, dacă este cazul, rezultatele 
oricăror cercetări efectuate de oficiile 
centrale în domeniul proprietății industriale 
cu privire la o cerere de brevet național a 
cărei prioritate este revendicată într-o 
cerere ulterioară de brevet european. Toate 
oficiile centrale în domeniul proprietății 
industriale, inclusiv cele care nu efectuează 
cercetări în cursul procedurii de acordare a 
brevetelor naționale, pot avea un rol 
esențial în cadrul parteneriatului 
consolidat, inter alia prin consiliere și 
sprijin acordat potențialilor solicitanți de 
brevete, în special întreprinderilor mici și 
mijlocii, prin primirea de cereri, prin 
transmiterea cererilor către Oficiul 
European de Brevete și prin diseminarea 
informațiilor privind brevetele.

(20) Un parteneriat consolidat în materie 
de comunicare între Oficiul European de 
Brevete și oficiile centrale în domeniul 
proprietății industriale din statele membre
ale UE trebuie să permită Oficiului 
European de Brevete să utilizeze cu 
regularitate, dacă este cazul, contra plății 
unor taxe, rezultatele oricăror cercetări 
efectuate de oficiile centrale în domeniul 
proprietății industriale cu privire la o cerere 
de brevet național a cărei prioritate este 
revendicată într-o cerere ulterioară de 
brevet european. Toate oficiile centrale în 
domeniul proprietății industriale, inclusiv 
cele care nu efectuează cercetări în cursul 
procedurii de acordare a brevetelor 
naționale, pot avea un rol esențial, inter alia
acordând consiliere potențialilor solicitanți 
de brevete, în special întreprinderilor mici 
și mijlocii, primind cereri naționale,
stabilind dacă cererile în cauză ar trebui 
transmise către Oficiul European de 
Brevete și diseminând informațiile privind 
brevetele.

Or. pl

Justificare

Cooperarea cu oficiile naționale de brevete, contra achitării unor taxe, este esențială în 
procesul de pregătire a brevetelor.
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Amendamentul 24
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament constituie un acord 
special în sensul articolul 142 din 
Convenția privind eliberarea brevetelor 
europene (Convenția brevetului 
european), cu modificările ulterioare 
(denumită în continuare „CBE”).

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la …*, Comisia prezintă o 
propunere de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului, însoțită de o 
evaluare a impactului, în vederea 
armonizării dreptului material al
brevetelor relevant pentru brevetele 
europene cu efect unitar.
_____________
* Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 26
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Brevetele europene cu efect unitar se 
acordă tuturor invențiilor, în toate 
domeniile tehnologice, cu condiția să 
prezinte un caracter de noutate, să 
presupună o activitate inovatoare și să 
aibă aplicabilitate industrială.
Nu trebuie considerate invenții, în sensul 
primului paragraf:
(a) descoperirile, teoriile științifice și 
metodele matematice;
(b) creațiile estetice;
(c)  schemele, regulile și metodele de 
exercitare a actelor mentale, de practicare 
a jocurilor sau a activităților de afaceri și 
nici programele informatice;
(d) formele de prezentare a informațiilor.

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) O serie de instrucțiuni pentru 
rezolvarea unei probleme cu ajutorul unui 
sistem automatizat care este compus doar 
din componente hardware de prelucrare 
generică a datelor (calculator universal), 
denumită și „program pentru calculator” 
sau „soluție aplicată de calculator”, nu 
constituie o invenție în sensul dreptului 
material al brevetelor aplicabil unui 
brevet european cu efect unitar, indiferent 
de forma în care este prezentată 
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revendicarea.
Un obiect revendicat poate fi considerat 
drept invenție în sensul dreptului material 
al brevetelor aplicabil brevetului 
european cu efect unitar doar dacă aduce 
o contribuție sub formă de cunoștințe la 
cel mai avansat nivel actual dintr-un 
domeniu al științelor naturale aplicate; 
prin invenție se înțelege un element care 
aduce noi cunoștințe în legătură cu 
legăturile cauză-efect în utilizarea forțelor 
controlabile ale naturii. 

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un brevet european cu efect unitar are 
un caracter unitar. Acesta asigură o 
protecție uniformă și produce aceleași
efecte în toate statele membre participante.

(2) Un brevet european cu efect unitar este 
un brevet al Uniunii Europene care
produce efecte pe întregul teritoriu al 
statelor membre participante.

Or. en

Amendamentul 29
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un brevet european cu efect unitar are un 
caracter autonom. Nu este supus decât 
dispozițiilor prezentului regulament, 
principiilor generale ale dreptului Uniunii 
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și, în măsura în care prezentul 
regulament nu stabilește norme specifice, 
acelor dispoziții ale Convenției Brevetului 
European care sunt obligatorii pentru 
fiecare brevet european și sunt 
considerate, prin urmare, dispoziții ale 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 30
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nu se pot acorda brevete cu efect 
unitar pentru:
- descoperiri și teorii științifice și metode 
matematice;
- creații estetice;
- scheme, reguli și metode de prezentare a 
actelor mentale, de practicare a jocurilor 
sau legate de activități de afaceri;
- formele de prezentare a informațiilor :

Or. pl

Justificare

În conformitate cu legislația internațională privind brevetarea, nu se pot acorda brevete în 
domenii în care nu se înregistrează evoluții tehnologice cu caracter material.

Amendamentul 31
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un brevet european cu efect unitar intră 
în vigoare pe teritoriile statelor membre 
participante la data publicării, de către 
Oficiul European de Brevete, a mențiunii 
de acordare a brevetului european în 
Buletinul european de brevete.

(1) Un brevet european cu efect unitar intră 
în vigoare pe teritoriile statelor membre 
participante în cea de-a paisprezecea zi de
la data publicării, de către Oficiul 
European de Brevete, a mențiunii de 
acordare a brevetului european în Buletinul 
european de brevete.

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament urmărește să instituie o perioadă de tranziție în țările în care va intra 
în vigoare brevetul european în cauză, oferind posibilitatea de a adresa solicitări de 
publicare. 

Amendamentul 32
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Brevetul european cu efect unitar 
conferă titularului dreptul de a împiedica
orice terță parte care nu deține acordul 
titularului:

(1) Brevetul european cu efect unitar 
conferă titularului un drept care poate fi 
exercitat în justiție în temeiul căruia este 
ilegal ca orice terță parte care nu deține 
acordul titularului:

Or. da

Amendamentul 33
Bendt Bendtsen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Brevetul european cu efect unitar 
conferă titularului dreptul de a împiedica
orice terță parte să furnizeze sau să ofere 
spre furnizare, fără acordul titularului, în 
statele membre participante oricărei 
persoane, alta decât o parte care are dreptul 
de a exploata o invenție brevetată, mijloace 
legate de un element esențial al respectivei 
invenții, pentru exploatarea acesteia, atunci 
când terța parte știe sau ar fi trebuit să știe 
că respectivele mijloace sunt adecvate și 
sunt destinate exploatării invenției în 
cauză.

(1) Brevetul european cu efect unitar 
conferă titularului un drept care poate fi 
exercitat în justiție în temeiul căruia este 
ilegal ca orice terță parte să furnizeze sau 
să ofere spre furnizare, fără acordul 
titularului, în statele membre participante 
oricărei persoane, alta decât o parte care 
are dreptul de a exploata o invenție 
brevetată, mijloace legate de un element 
esențial al respectivei invenții, pentru 
exploatarea acesteia, atunci când terța parte 
știe sau ar fi trebuit să știe că respectivele 
mijloace sunt adecvate și sunt destinate 
exploatării invenției în cauză.

Or. da

Amendamentul 34
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acte permise în temeiul tratatelor și al 
dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 35
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) utilizarea de material biologic în 
scopul cultivării, descoperirii și dezvoltării 
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unui nou soi de plante; 

Or. en

Justificare

Este important să se prevadă o limitare a privilegiului producătorilor de soiuri de plante 
pentru a asigura libertatea de acțiune în ceea ce privește materialul biologic în scopul 
dezvoltării și descoperirii unui nou soi de plante.

Amendamentul 36
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) utilizarea invenției brevetate la bordul 
navelor din alte țări în afară de statele 
membre participante, la corpul navei, 
mașini, unelte, dispozitive și alte accesorii, 
în cazul în care aceste nave pătrund 
temporar sau accidental în apele statelor 
membre participante, cu condiția ca 
respectiva invenție să fie utilizată în 
exclusivitate pentru necesitățile navei;

(e) utilizarea invenției brevetate la bordul 
navelor din alte țări în afară de statele 
membre participante, la corpul navei, 
mașini, unelte, dispozitive și alte accesorii, 
în cazul în care aceste nave pătrund 
temporar sau accidental în apele statelor 
membre participante, cu condiția ca 
respectiva invenție să fie utilizată în 
exclusivitate pentru necesitățile navei și în 
măsura în care respectivele invenții 
brevetate nu sunt utilizate în scopuri 
comerciale pentru destinația 
socioeconomică prevăzută pe teritoriul 
statelor membre;

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament urmărește să elimine complet posibilitatea unor ingerințe din partea 
terților pe piața gazdă, chiar dacă sunt exercitate în mod pasiv. 

Amendamentul 37
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Articolul 8 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) actele care fac obiectul privilegiului 
agricultorilor în temeiul articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 2100/94 care se 
aplică mutatis mutandis;

(h) utilizarea de către un fermier a 
producției agricole pentru propagare sau 
multiplicare prin propriile mijloace, în 
propria exploatare, în cazul în care
titularul brevetului i-a vândut fermierului 
material de înmulțire și plantare sau și-a 
exprimat consimțământul pentru 
utilizarea acestuia în scopuri agricole, în 
conformitate cu articolul 14 al 
Regulamentului (CE) nr. 2100/94;

Or. en

Justificare

În ceea ce privește privilegiul fermierului, este important să se alinieze formularea limitării la 
formularea din Directiva 98/44/CE privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice.

Amendamentul 38
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) utilizarea de animale protejate de către 
un fermier în scopuri agricole, cu condiția 
ca animalele de reproducere sau alte 
materiale de reproducere animală să fi fost 
vândute sau comercializate în alt mod 
fermierului de către titularul brevetului 
sau cu consimțământul acestuia. O astfel 
de utilizare include furnizarea animalelor 
sau a altor materiale de reproducere 
animală în scopul activității sale agricole, 
dar nu pentru vânzare în cadrul sau în 
scopul unei activități reproductive de 
natură comercială;

(i) utilizarea unui animal sau a unor 
materiale de reproducere animală de către 
un fermier în scopuri agricole, în cazul în 
care titularul brevetului i-a vândut 
fermierului animale de reproducere sau 
alte materiale de reproducere animală care 
constituie sau conțin o invenție brevetată 
sau şi-a dat consimțământul pentru 
utilizarea acestora. Aceasta nu include
orice vânzare în cadrul sau în scopul unei 
activități reproductive de natură 
comercială;

Or. en



PE473.869v01-00 22/33 AM\879879RO.doc

RO

Justificare

În ceea ce privește privilegiul fermierului, este important să se alinieze formularea limitării la 
formularea din Directiva 98/44/CE privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice.

Amendamentul 39
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) utilizarea de animale protejate de către 
un fermier în scopuri agricole, cu condiția 
ca animalele de reproducere sau alte 
materiale de reproducere animală să fi 
fost vândute sau comercializate în alt mod 
fermierului de către titularul brevetului sau 
cu consimțământul acestuia. O astfel de 
utilizare include furnizarea animalelor sau 
a altor materiale de reproducere animală
în scopul activității sale agricole, dar nu
pentru vânzare în cadrul sau în scopul unei 
activități reproductive de natură 
comercială;

(i) utilizarea de animale sau materiale de 
reproducere protejate de către un fermier 
în scopuri agricole, cu condiția ca
materialele de reproducere să fi fost 
vândute sau comercializate în alt mod 
fermierului de către titularul brevetului sau 
cu consimțământul acestuia. O astfel de 
utilizare include furnizarea acestor
materiale în scopul activității sale agricole, 
dar nu pentru vânzare în cadrul sau în 
scopul unei activități reproductive de 
natură comercială;

Or. pl

Justificare

Trebuie să se facă o distincție între activitatea comercială și activitatea agricolă desfășurată 
de către fermier pentru propriul său uz.

Amendamentul 40
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre participante conferă 
Oficiului European de Brevete , în sensul 

(1) Statele membre participante conferă 
Oficiului European de Brevete următoarele 
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articolului 143 din CBE, următoarele 
atribuții care vor fi efectuate în 
conformitate cu normele interne ale 
Oficiului European de Brevete:

atribuții care vor fi efectuate în 
conformitate cu tratatele și dreptul 
Uniunii, precum și cu normele interne ale 
Oficiului European de Brevete:

Or. en

Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În calitate de state contractante la CBE, 
statele membre participante asigură 
guvernanța și supravegherea activităților 
legate de sarcinile menționate la alineatul
(1) desfășurate de către Oficiul European 
de Brevete. În acest scop, ele instituie un 
comitet restrâns al Consiliului de 
administrație al Organizației Europene de 
Brevete în sensul articolului 145 din CBE.

(2) În calitate de state contractante la CBE, 
statele membre participante, împreună cu 
Parlamentul European, asigură 
guvernanța și supravegherea activităților 
legate de sarcinile menționate la alineatul
(1) desfășurate de către Oficiul European 
de Brevete. În acest scop, ele instituie un 
comitet restrâns al Consiliului de 
administrație al Organizației Europene de 
Brevete. Comitetul restrâns trebuie să ia 
decizii în conformitate cu un mandat 
acordat de Parlamentul European și 
trebuie să raporteze Parlamentului 
European. Membrii comitetului restrâns 
se prezintă la o audiere în fața comisiei 
competente a Parlamentului European 
prealabil obținerii aprobării din partea 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre participante asigură 
protecția juridică eficientă în fața 
instanțelor naționale împotriva deciziilor
luate de Oficiul European de Brevete în 
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la 
alineatul (1).

(3) Statele membre participante asigură 
protecția juridică eficientă în fața 
instanțelor naționale împotriva oricărei 
decizii administrative luate de Oficiul 
European de Brevete.

Or. en

Amendamentul 43
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile suportate de către Oficiul 
European de Brevete în realizarea 
sarcinilor suplimentare care i-au fost 
alocate, în sensul articolului 143 din CBE, 
de către statele membre sunt acoperite din 
taxele generate de brevetele europene cu 
efect unitar.

Cheltuielile suportate de către Oficiul 
European de Brevete în realizarea 
sarcinilor suplimentare care i-au fost 
alocate, în sensul articolului 143 din CBE, 
de către statele membre sunt acoperite din 
taxele generate de brevetele europene cu 
efect unitar, în conformitate cu simularea 
descrisă în anexa I.

Or. pl

Justificare

Anexa I ar trebui să fie elaborată de către părțile contractante.

Amendamentul 44
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxele de reînnoire și taxele (1) Taxele de reînnoire și taxele 
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suplimentare pentru plata cu întârziere a 
taxelor de reînnoire pentru brevetele 
europene cu efect unitar sunt plătite 
Organizației Europene de Brevete de către 
titularul brevetului. Taxele sunt exigibile 
pentru anii următori celui în care se 
menționează în Registrul european de 
brevete acordarea brevetului european care 
beneficiază de efect unitar în temeiul 
prezentului regulament.

suplimentare pentru plata cu întârziere a 
taxelor de reînnoire pentru brevetele 
europene cu efect unitar sunt plătite 
Organizației Europene de Brevete de către 
titularul brevetului ca parte a resurselor 
necesare pentru desfășurarea sarcinilor 
menționate la articolul 13. Taxele sunt 
exigibile pentru anii următori celui în care 
se menționează în Registrul european de 
brevete acordarea brevetului european care 
beneficiază de efect unitar în temeiul 
prezentului regulament.

Or. pl

Justificare

Ar trebui indicate, sub o formă sau alta, modalitățile în care trebuie utilizate surplusurile. Ar 
trebui, oare, să constituie o sursă de profit pentru OEB? Reducerea costurilor legate de 
obținerea brevetelor este în interesul Comunității.

Amendamentul 45
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) suficiente, împreună cu taxele care 
trebuie plătite către Organizația Europeană 
de Brevete în perioada premergătoare 
acordării brevetului, pentru a se asigura 
un buget echilibrat al Organizației 
Europene de Brevete.

(c) achitate împreună cu taxele care trebuie 
plătite către Organizația Europeană de 
Brevete în perioada premergătoare 
acordării brevetului.

Or. pl

Justificare

Bugetul OEB nu ar trebui să constituie un motiv de preocupare specială pentru UE. 

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să țină cont de statutul și capacitatea 
de finanțare a IMM-urilor.

Or. ro

Amendamentul 47
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nivelul taxelor de reînnoire se 
stabilește cu scopul de

(2) Nivelul taxelor de reînnoire se 
stabilește, în conformitate cu simularea 
descrisă la anexa II, cu scopul de

Or. pl

Justificare

Anexa II ar trebui să fie elaborată de către părțile contractante.

Amendamentul 48
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) a ține seama de situația specifică 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, 
aplicând taxe mai reduse; 

Or. en
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Amendamentul 49
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partea taxelor de reînnoire colectate 
care urmează a fi distribuită statelor 
membre participante menționată la 
articolul 12 alineatul (1) litera (e) este de 
50% din taxele de reînnoire prevăzute la 
articolul 14 plătite pentru brevetele 
europene cu efect unitar minus costurile 
asociate administrării protecției unitare 
prin brevet menționate la articolul 12.

(1) Partea taxelor de reînnoire colectate 
care urmează a fi distribuită statelor 
membre participante menționată la 
articolul 12 alineatul (1) litera (e) este de 
50% din taxele de reînnoire prevăzute la 
articolul 14 plătite pentru brevetele 
europene cu efect unitar minus costurile
asociate administrării protecției unitare 
prin brevet menționate la articolul 12, în 
conformitate cu simularea descrisă la 
anexa III.

Or. pl

Justificare

Anexa III ar trebui să fie elaborată de către părțile contractante.

Amendamentul 50
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru atingerea obiectivelor stabilite în 
prezentul capitol, Comisia stabilește cota 
de distribuire a taxelor de reînnoire 
prevăzută la alineatul (1) pentru statele 
membre participante pe baza următoarelor 
criterii corecte, echitabile și pertinente:

(2) Pentru atingerea obiectivelor stabilite în 
prezentul capitol, Comisia stabilește cota 
de distribuire a taxelor de reînnoire 
prevăzută la alineatul (1) pentru statele 
membre participante pe baza următoarelor 
criterii corecte, echitabile și pertinente, în 
conformitate cu simularea descrisă la 
anexa IV, luând în considerare:

Or. pl
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Justificare

Anexa IV ar trebui să fie elaborată de către părțile contractante.

Amendamentul 51
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre participante utilizează 
suma alocată în conformitate cu alineatul
(1) în scopuri legate de brevete.

(3) Statele membre participante utilizează 
suma alocată în conformitate cu alineatul
(1) în scopuri legate de activitatea de 
brevetare desfășurată pe teritoriul lor.

Or. pl

Justificare

O simplă clarificare.

Amendamentul 52
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate, cu respectarea condițiilor stabilite 
în prezentul articol.

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în temeiul articolelor 15 și 16, cu 
respectarea condițiilor stabilite în prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 53
Adam Gierek
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 15 și 16 se acordă pentru o 
perioadă nedeterminată de la [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 15 și 16 se acordă pentru o 
perioadă determinată de cel mult un an de
la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament urmărește să consolideze controlul Parlamentului European asupra 
modificărilor aduse sistemului european de brevete, îndeosebi în cazurile în care intervin 
factori economici.

Amendamentul 54
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Delegarea de competențe legate de 
punerea la dispoziție a fondurilor trebuie 
să fie supusă spre aprobare 
Parlamentului European.

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament urmărește să consolideze controlul Parlamentului European asupra 
modificărilor aduse sistemului european de brevete, îndeosebi în cazurile în care intervin 
factori economici.

Amendamentul 55
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu aduce atingere 
punerii în aplicare a legislației în domeniul 
concurenței și a legislației în materie de 
concurență neloială.

Prezentul regulament nu aduce atingere 
punerii în aplicare a tratatelor și a 
dreptului Uniunii, şi nici a legislației în 
domeniul concurenței și a legislației în 
materie de concurență neloială.

Or. en

Amendamentul 56
Zigmantas Balčytis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult șase ani de la 
data la care primul brevet european cu 
efect unitar produce efecte pe teritoriul 
statelor membre participante, Comisia 
prezintă Consiliului un raport privind 
funcționarea prezentului regulament și, în 
cazul în care este necesar, prezintă 
propuneri adecvate de modificare a 
acestuia. La fiecare șase ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

(1) În termen de cel mult trei ani de la data 
la care primul brevet european cu efect 
unitar produce efecte pe teritoriul statelor 
membre participante, Comisia prezintă 
Consiliului și Parlamentului European un 
raport privind funcționarea prezentului 
regulament și, în cazul în care este necesar, 
prezintă propuneri adecvate de modificare 
a acestuia. La fiecare trei ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

Or. lt

Amendamentul 57
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult șase ani de la 
data la care primul brevet european cu 
efect unitar produce efecte pe teritoriul 
statelor membre participante, Comisia 
prezintă Consiliului un raport privind 
funcționarea prezentului regulament și, în 
cazul în care este necesar, prezintă 
propuneri adecvate de modificare a 
acestuia. La fiecare șase ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

(1) În termen de cel mult doi ani de la data 
la care primul brevet european cu efect 
unitar produce efecte pe teritoriul statelor 
membre participante, Comisia prezintă
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea prezentului 
regulament și, în cazul în care este necesar, 
prezintă propuneri adecvate de modificare 
a acestuia. La fiecare doi ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult șase ani de la data 
la care primul brevet european cu efect 
unitar produce efecte pe teritoriul statelor 
membre participante, Comisia prezintă 
Consiliului un raport privind funcționarea 
prezentului regulament și, în cazul în care 
este necesar, prezintă propuneri adecvate 
de modificare a acestuia. La fiecare șase 
ani, Comisia prezintă rapoarte ulterioare 
privind funcționarea prezentului 
regulament.

(1) În termen de cel mult șase ani de la data 
la care primul brevet european cu efect 
unitar produce efecte pe teritoriul statelor 
membre participante, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea prezentului 
regulament și, în cazul în care este necesar, 
prezintă propuneri adecvate de modificare 
a acestuia. La fiecare șase ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

Or. ro

Amendamentul 59
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1



PE473.869v01-00 32/33 AM\879879RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult șase ani de la 
data la care primul brevet european cu 
efect unitar produce efecte pe teritoriul 
statelor membre participante, Comisia 
prezintă Consiliului un raport privind 
funcționarea prezentului regulament și, în 
cazul în care este necesar, prezintă 
propuneri adecvate de modificare a 
acestuia. La fiecare șase ani, Comisia 
prezintă rapoarte ulterioare privind 
funcționarea prezentului regulament.

(1) În termen de cel mult trei ani de la data 
la care primul brevet european cu efect 
unitar produce efecte pe teritoriul statelor 
membre participante, Comisia prezintă 
Consiliului un raport privind funcționarea 
prezentului regulament și, în cazul în care 
este necesar, prezintă propuneri adecvate 
de modificare a acestuia. La fiecare trei
ani, Comisia prezintă rapoarte ulterioare 
privind funcționarea prezentului 
regulament.

Or. pl

Justificare

Într-o perioadă marcată de schimbări economice rapide, ar trebui să se încheie mai des 
acorduri comerciale de această amploare. De asemenea, este important ca prezentarea 
rapoartelor să aibă loc cu o mai mare regularitate.

Amendamentul 60
Alajos Mészáros

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protecția unitară prin brevet poate fi 
solicitată pentru orice brevet european 
acordat la sau după data prevăzută la 
alineatul (2).

(4) Protecția unitară prin brevet poate fi 
solicitată pentru orice brevet european 
acordat în temeiul unei cereri de brevet 
european depuse la sau după data 
prevăzută la alineatul (2).

Or. en

Justificare

Această adăugire urmărește să consolideze certitudinea juridică și să asigure o perioadă 
pregătitoare adecvată la dispoziția statelor membre. 
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