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Ändringsförslag 11
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I enlighet med artikel 3.3 i 
EU-fördraget ska unionen upprätta en inre 
marknad, verka för en hållbar utveckling i 
Europa som bygger på välavvägd 
ekonomisk tillväxt och främja 
vetenskapliga och tekniska framsteg. 
Åtgärder för att skapa juridiska villkor för 
företag att anpassa sin verksamhet i fråga 
om tillverkning och distribution av 
produkter över nationsgränserna och ge 
dem större valmöjligheter och möjligheter 
bidrar till att uppnå dessa mål. Ett enhetligt 
patentskydd på den inre marknaden, eller 
åtminstone stora delar av den, bör vara ett 
av de rättsliga instrument som står till 
företagens förfogande.

(1) I enlighet med artikel 3.3 i 
EU-fördraget ska unionen upprätta en inre 
marknad, verka för en hållbar utveckling i 
Europa som bygger på välavvägd 
ekonomisk tillväxt och främja spridande 
av information om vetenskapliga och 
tekniska framsteg. Åtgärder för att skapa 
juridiska villkor för företag att anpassa sin 
verksamhet i fråga om tillverkning och 
distribution av produkter över 
nationsgränserna och ge dem större 
valmöjligheter och möjligheter bidrar till 
att uppnå dessa mål. Ett enhetligt 
patentskydd på den inre marknaden, eller 
åtminstone stora delar av den, bör vara ett 
av de rättsliga instrument som står till 
företagens förfogande.

Or. en

Ändringsförslag 12
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europeiska patentorganisationen 
inrättades genom konventionen om 
meddelande av europeiska patent (den 
europeiska patentkonventionen), i dess 
ändrade lydelse (nedan kallad EPC), och 
fick i uppgift att bevilja EU-patent. Denna 
uppgift utförs av Europeiska patentverket. 
EU-patent som beviljas av Europeiska 

(5) Europeiska patentorganisationen 
inrättades genom konventionen om 
meddelande av europeiska patent (den 
europeiska patentkonventionen), i dess 
ändrade lydelse (nedan kallad EPC), och 
fick i uppgift att bevilja europeiska patent. 
Denna uppgift utförs av Europeiska 
patentverket. Europeiska patent som 
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patentverket enligt de regler och 
förfaranden som anges i EPC bör på 
patenthavarens begäran genom denna 
förordning ha enhetlig verkan på de 
deltagande medlemsstaternas territorium
(nedan kallade EU-patent med enhetlig 
verkan).

beviljas av Europeiska patentverket enligt 
de regler och förfaranden som anges i EPC 
bör, efter en ansökan från patenthavaren 
som lämnats in direkt eller via det 
behöriga nationella patentverket, genom 
denna förordning få enhetlig verkan på de 
deltagande medlemsstaternas territorium
(nedan kallade europeiska patent med 
enhetlig verkan).

Or. pl

Motivering

En upphovsman kan lämna in en patentansökan direkt till Europeiska patentorganisationen, 
men i regel görs det via nationella patentverk.

Ändringsförslag 13
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De rättigheter som är knutna till ett 
EU-patent med enhetlig verkan bör ge 
patenthavaren rätt att förbjuda tredje part 
att utan dennes samtycke direkt eller 
indirekt utnyttja uppfinningen på de 
deltagande medlemsstaternas territorier.
Det finns dock ett antal begränsningar av 
patenthavarens rättigheter som bör ge
tredje part rätt att använda uppfinningen, 
till exempel för privata och icke-
kommersiella syften, i experimentellt syfte, 
för handlingar som uttryckligen är 
tillåtna enligt unionslagstiftningen 
(veterinärmedicinska produkter, 
humanläkemedel, växtförädlarrätter, 
upphovsrättsligt skydd av datorprogram 
och rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar) eller internationell rätt och 
för jordbrukares utnyttjande av skyddade 
djurbesättningar för animalieproduktion.

(10) De rättigheter som är knutna till ett 
europeiskt patent med enhetlig verkan bör 
ge patenthavaren rätt att förbjuda tredje
part att utan patenthavarens samtycke 
direkt eller indirekt utnyttja uppfinningen 
på de deltagande medlemsstaternas 
territorier. Denna rätt får dock inte 
påverka tredje parts rätt att använda
uppfinningar för icke-kommersiella syften
och i vetenskaplig forskning eller att 
använda alla uppfinningar som saknar 
patenterbara särdrag, i enlighet med 
internationell rätt, vilket berör
datorprogram och databaser. Det berör 
även patenterade biotekniska 
uppfinningar, patent inom 
växtskyddsområdet samt patentskyddade
läkemedel, liksom jordbrukares utnyttjande 
av skyddade djurbesättningar för 
animalieproduktion.
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Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget gäller två grupper av uppfinningar: sådana som inte uppfyller kriterierna 
för patenterbarhet och sådana som det enligt EU-rätten är tillåtet att använda trots att de är 
patenterbara.

Ändringsförslag 14
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) De deltagande medlemsstaterna bör ge 
Europeiska patentverket i uppdrag att 
utföra vissa administrativa uppgifter som 
rör EU-patent med enhetlig verkan, till 
exempel att administrera ansökningar om 
enhetlig verkan, registrera den enhetliga 
verkan och eventuella begränsningar, 
licenser, överlåtelser, återkallanden eller 
upphöranden av EU-patent med enhetlig 
verkan, samla in och omfördela 
förnyelseavgifter, offentliggöra 
översättningar i informationssyfte under en 
övergångsperiod och administrera ett 
ersättningssystem för 
översättningskostnader för sökande som 
lämnar in ansökningar om EU-patent på ett 
språk som inte är ett av Europeiska 
patentverkets officiella språk. De 
deltagande medlemsstaterna bör se till att
ansökningar om enhetlig verkan lämnas till 
Europeiska patentverket inom en månad 
från det att beslutet att bevilja patentet 
offentliggörs i Europeiska patenttidningen 
och att de lämnas på förfarandespråket, 
under en övergångsperiod tillsammans 
med en översättning i enlighet med rådets 
förordning …/… 
[översättningsarrangemang].

(15) De deltagande medlemsstaterna bör ge 
Europeiska patentverket i uppdrag att 
utföra vissa administrativa uppgifter som 
rör europeiska patent med enhetlig verkan,
särskilt vad avser ansökningar om
registrering av enhetlig verkan,
genomförande av förfarandet för att
registrera den enhetliga verkan samt en 
analys av eventuella därmed förknippade 
problem, till exempel med att samla in och 
omfördela förnyelseavgifter, offentliggöra 
översättningar i informationssyfte under en 
övergångsperiod och administrera ett 
ersättningssystem för 
översättningskostnader för sökande som 
lämnar in ansökningar om europeiska 
patent på ett språk som inte är ett av 
Europeiska patentverkets officiella språk.
Ansökningar om registrering av enhetlig 
verkan bör lämnas till Europeiska 
patentverket inom en månad från det att 
beslutet att bevilja patentet offentliggörs i 
Europeiska patenttidningen, och de bör
lämnas på förfarandespråket tillsammans 
med erforderlig översättning.

Or. pl
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Motivering

Det går inte att räkna upp alla problem som är förknippade med administrationen av 
europeiska patent i de stater som har kommit överens om ett europeiskt patent med enhetlig 
verkan.

Ändringsförslag 15
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för EU-patent med enhetlig 
verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
EU-patentet och administrera det enhetliga 
patentskyddet. Förnyelseavgifterna bör 
fastställas på en nivå som främjar 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft. De bör även återspegla 
storleken på den marknad som patentet 
omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt EU-patent som får verkan i 
de deltagande medlemsstaterna vid den 
tidpunkt då förnyelseavgifternas storlek 
först fastställs av kommissionen.

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för europeiska patent med 
enhetlig verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
det europeiska patentet och administrera 
det enhetliga patentskyddet. 
Förnyelseavgifterna bör fastställas på en 
nivå som främjar innovation och de 
europeiska företagens konkurrenskraft och 
bör beakta den specifika situationen för 
små och medelstora företag liksom det 
akuta behovet att främja 
energibesparingar och användningen av 
förnybar energi genom lägre avgifter. De 
bör även återspegla storleken på den 
marknad som patentet omfattar och ungefär 
motsvara de nationella förnyelseavgifterna 
för ett genomsnittligt europeiskt patent
som får verkan i de deltagande 
medlemsstaterna vid den tidpunkt då 
förnyelseavgifternas storlek först fastställs 
av kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för EU-patent med enhetlig 
verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
EU-patentet och administrera det enhetliga 
patentskyddet. Förnyelseavgifterna bör 
fastställas på en nivå som främjar 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft. De bör även återspegla 
storleken på den marknad som patentet 
omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt EU-patent som får verkan i 
de deltagande medlemsstaterna vid den 
tidpunkt då förnyelseavgifternas storlek 
först fastställs av kommissionen.

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för europeiska patent med 
enhetlig verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
det europeiska patentet och administrera 
det enhetliga patentskyddet. 
Förnyelseavgifterna bör fastställas på en 
nivå som främjar innovation och de 
europeiska företagens konkurrenskraft med 
särskilt beaktande av mikroföretag och 
små företag så som dessa definieras i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG1. De bör även återspegla 
storleken på den marknad som patentet 
omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt europeiskt patent som får 
verkan i de deltagande medlemsstaterna 
vid den tidpunkt då förnyelseavgifternas 
storlek först fastställs av kommissionen.

_____________
1 Kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en
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Ändringsförslag 17
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för EU-patent med enhetlig 
verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
EU-patentet och administrera det enhetliga 
patentskyddet. Förnyelseavgifterna bör 
fastställas på en nivå som främjar 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft. De bör även återspegla 
storleken på den marknad som patentet 
omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt EU-patent som får verkan i 
de deltagande medlemsstaterna vid den 
tidpunkt då förnyelseavgifternas storlek 
först fastställs av kommissionen.

(16) Patenthavaren bör betala en årlig
förnyelseavgift för europeiska patent med 
enhetlig verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 
och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
det europeiska patentet och administrera 
det enhetliga patentskyddet. 
Förnyelseavgifterna bör fastställas på en 
nivå som främjar innovation och de 
europeiska företagens konkurrenskraft och 
bör beakta de små och medelstora 
företagens ställning och 
finansieringskapacitet. De bör även 
återspegla storleken på den marknad som 
patentet omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt europeiskt patent som får 
verkan i de deltagande medlemsstaterna 
vid den tidpunkt då förnyelseavgifternas 
storlek först fastställs av kommissionen.

Or. ro

Ändringsförslag 18
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för EU-patent med enhetlig 
verkan. Förnyelseavgiften bör öka 
successivt under hela patentskyddets löptid 

(16) Patenthavaren bör betala en årlig 
förnyelseavgift för europeiska patent med 
enhetlig verkan. Förnyelseavgiften bör 
beräknas under hela patentskyddets löptid 
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och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka alla kostnader för att bevilja 
EU-patentet och administrera det enhetliga 
patentskyddet. Förnyelseavgifterna bör 
fastställas på en nivå som främjar 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft. De bör även återspegla 
storleken på den marknad som patentet 
omfattar och ungefär motsvara de 
nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt EU-patent som får verkan i 
de deltagande medlemsstaterna vid den 
tidpunkt då förnyelseavgifternas storlek 
först fastställs av kommissionen.

och bör, tillsammans med de avgifter som 
ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, täcka de faktiska kostnaderna för 
att administrera det enhetliga 
patentskyddet. Förnyelseavgifterna bör 
fastställas på en nivå som främjar 
innovation och de europeiska företagens 
konkurrenskraft. De bör ungefär motsvara 
de nationella förnyelseavgifterna för ett 
genomsnittligt patent som får verkan i de 
deltagande medlemsstaterna vid den 
tidpunkt då förnyelseavgifternas storlek 
först fastställs av kommissionen.

Or. pl

Motivering

Kostnaderna måste vara kopplade till de faktiska utgifterna och ungefär motsvara de 
nationella kostnaderna.

Ändringsförslag 19
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att fastställa den lämpliga nivån 
och fördelningen av förnyelseavgifter och 
säkerställa att alla kostnader för de 
arbetsuppgifter avseende det enhetliga 
patentskyddet som Europeiska patentverket 
fått i uppdrag att utföra helt och hållet 
täcks av inkomsterna från EU-patent med 
enhetlig verkan, bör intäkterna från 
förnyelseavgifterna, tillsammans med de 
avgifter som ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, garantera Europeiska 
patentorganisationens budgetbalans.

(17) För att fastställa den lämpliga nivån 
och fördelningen av förnyelseavgifter och 
säkerställa att de faktiska avgifterna för de
årligen förhandlade arbetsuppgifter 
avseende det enhetliga patentskyddet som 
Europeiska patentverket fått i uppdrag att 
utföra helt och hållet täcks av inkomsterna 
från europeiska patent med enhetlig 
verkan, bör intäkterna från 
förnyelseavgifterna, tillsammans med de 
avgifter som ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas, garantera Europeiska 
patentorganisationens budgetbalans.
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Or. pl

Motivering

De uppgifter som ges i uppdrag åt Europeiska patentorganisationen bör bli föremål för årliga 
förhandlingar där hänsyn tas till avgifterna, som bör anpassas efter omfattningen av 
uppgifterna.

Ändringsförslag 20
Alajos Mészáros

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Förnyelseavgifter bör betalas till 
Europeiska patentorganisationen. 
50 procent av dessa minus Europeiska 
patentverkets kostnader för att utföra 
uppgifter som rör det enhetliga 
patentskyddet ska fördelas mellan de 
deltagande medlemsstaterna och bör 
användas för patentrelaterade ändamål. 
Hur andelen fördelas bör fastställas på 
grundval av rimliga, rättvisa och relevanta 
kriterier, till exempel antalet patent och 
marknadens storlek. Fördelningen bör 
kompensera medlemsstaterna om de har ett 
annat officiellt språk än något av 
Europeiska patentverkets officiella språk, 
om de har oproportionerligt få patent och 
om de relativt nyligen har blivit 
medlemmar i Europeiska 
patentorganisationen.

(18) Förnyelseavgifter bör betalas till 
Europeiska patentorganisationen. 
50 procent av dessa minus Europeiska 
patentverkets kostnader för att utföra 
uppgifter som rör det enhetliga 
patentskyddet ska fördelas mellan de 
deltagande medlemsstaterna och bör 
användas för genomförandet av denna 
förordning och för andra patent- och 
innovationsrelaterade ändamål, inklusive 
rådgivning och stöd till små och 
medelstora företag. Hur andelen fördelas 
bör fastställas på grundval av rimliga, 
rättvisa och relevanta kriterier, till exempel 
antalet patent och marknadens storlek. 
Fördelningen bör kompensera 
medlemsstaterna om de har ett annat 
officiellt språk än något av Europeiska 
patentverkets officiella språk, om de har 
oproportionerligt få patent och om de 
relativt nyligen har blivit medlemmar i 
Europeiska patentorganisationen.

Or. en

Motivering

För att se till att de fördelade förnyelseavgifterna används i överensstämmelse med målet för 
förordningen och främjar det förbättrade patentsystemet i Europa måste man ange för vilka 
ändamål de deltagande medlemsstaterna kan använda dem.
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Ändringsförslag 21
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Förnyelseavgifter bör betalas till 
Europeiska patentorganisationen. 50 
procent av dessa minus Europeiska 
patentverkets kostnader för att utföra 
uppgifter som rör det enhetliga 
patentskyddet ska fördelas mellan de 
deltagande medlemsstaterna och bör 
användas för patentrelaterade ändamål. Hur 
andelen fördelas bör fastställas på grundval 
av rimliga, rättvisa och relevanta kriterier, 
till exempel antalet patent och 
marknadens storlek. Fördelningen bör 
kompensera medlemsstaterna om de har ett 
annat officiellt språk än något av 
Europeiska patentverkets officiella språk, 
om de har oproportionerligt få patent och 
om de relativt nyligen har blivit 
medlemmar i Europeiska 
patentorganisationen.

(18) Förnyelseavgifter bör betalas till 
Europeiska patentorganisationen. 50 
procent av dessa minus Europeiska 
patentverkets kostnader för att utföra 
uppgifter som rör det enhetliga 
patentskyddet ska fördelas mellan de 
deltagande medlemsstaterna och bör 
användas för patentrelaterade ändamål. Hur 
andelen fördelas bör fastställas på grundval 
av rimliga, rättvisa och relevanta kriterier. 
Fördelningen bör kompensera 
medlemsstaterna om de har ett annat 
officiellt språk än något av Europeiska 
patentverkets officiella språk.

Or. pl

Motivering

Om det saknas en definition av hur många patent som menas med ”få”, bör detta kriterium 
tas bort helt och hållet.

Ändringsförslag 22
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera en lämplig nivå och 
fördelning av förnyelseavgifterna i enlighet 

(19) I syfte att garantera en lämplig nivå 
och fördelning av förnyelseavgifterna i 
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med de principer som anges i denna 
förordning bör kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt vad 
gäller förnyelseavgifternas storlek och 
fördelningen av dessa avgifter mellan 
Europeiska patentorganisationen och de 
deltagande medlemsstaterna. Det är mycket 
viktigt att kommissionen under det 
förberedande arbetet genomför lämpliga 
samråd, bland annat på expertnivå. 
Kommissionen bör när den utarbetar och
upprättar delegerade akter se till att 
relevanta dokument samtidigt, i tid och på 
lämpligt sätt översänds till 
Europaparlamentet och rådet.

enlighet med de principer som anges i 
denna förordning bör befogenheterna att 
förhandla med Europeiska patentverket 
och att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på
förnyelseavgifternas storlek och 
fördelningen av dessa avgifter mellan 
Europeiska patentorganisationen och de 
deltagande medlemsstaterna. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den
förbereder och utarbetar delegerade akter,
se till att relevanta handlingar översänds
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. pl

Motivering

Konsekvens med ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 23
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Ett fördjupat partnerskap mellan 
Europeiska patentverket och
medlemsstaternas centrala 
patentmyndigheter bör göra det möjligt för 
Europeiska patentverket att i 
förekommande fall regelbundet använda 
resultatet av patentmyndigheternas 
nyhetsprövningar av nationella 
patentansökningar i senare ansökningar om 
EU-patent där prioritet åberopas. Alla 
centrala patentmyndigheter, inklusive dem 

(20) Ett fördjupat
informationspartnerskap mellan 
Europeiska patentverket och
EU-medlemsstaternas centrala 
patentmyndigheter bör göra det möjligt för 
Europeiska patentverket att i 
förekommande fall regelbundet och mot 
betalning använda resultatet av 
patentmyndigheternas nyhetsprövningar av 
nationella patentansökningar i senare 
ansökningar om europeiska patent där 
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som inte genomför nyhetsprövningar under 
ett nationellt ansökningsförfarande, kan 
spela en viktig roll i det fördjupade 
partnerskapet, bland annat genom att ge 
råd och stöd till potentiella patentsökande, 
särskilt till små och medelstora företag, 
genom att ta emot ansökningar, 
vidarebefordra dem till Europeiska 
patentverket och sprida information om 
patent.

prioritet åberopas. Alla centrala 
patentmyndigheter, inklusive dem som inte 
genomför nyhetsprövningar under ett 
nationellt ansökningsförfarande, kan spela 
en viktig roll, bland annat genom
rådgivning till potentiella patentsökande, 
särskilt till små och medelstora företag, 
genom att ta emot nationella ansökningar
och klassificera dem för vidarebefordran
till Europeiska patentverket och sprida 
information om patent.

Or. pl

Motivering

Under processen för förberedande av patent är det nödvändigt med samarbete, mot betalning, 
med de nationella patentverken.

Ändringsförslag 24
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordningen utgör ett särskilt avtal 
enligt artikel 142 i konventionen om 
meddelande av europeiska patent (den 
europeiska patentkonventionen) i dess 
ändrade lydelse (nedan kallad EPC).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 25
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den …* ska kommissionen lägga 
fram ett förslag till Europaparlamentets 
och rådets direktiv, åtföljt av en 
konsekvensbedömning, för en 
harmonisering av materiell 
patentlagstiftning som är av relevans för 
europeiska patent med enhetlig verkan.
_____________
* Dagen för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europeiska patent med enhetlig 
verkan ska beviljas för alla uppfinningar, 
på alla tekniska områden, under 
förutsättning att uppfinningarna är nya, 
inbegriper uppfinningshöjd och kan bli 
föremål för industriell tillämpning.
I synnerhet följande ska inte anses vara 
uppfinningar enligt första stycket:
a) En upptäckt, vetenskaplig teori eller 
matematisk metod.
b) En konstnärlig skapelse.
c) En plan, regel eller metod för 
intellektuell verksamhet, för spel eller för 
affärsverksamhet eller ett datorprogram.
d) Presentation av information.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En uppsättning instruktioner avseende 
problemlösning genom ett automatiskt 
system som uteslutande består av 
märkeslös hårdvara för databehandling 
(universell dator), även kallade 
datorprogram eller datorlösningar, är inte 
en uppfinning enligt den materiella 
patentlagstiftning som är tillämplig på 
europeiska patent med enhetlig verkan, 
oavsett hur kraven är utformade.
Ett objekt som är föremål för ett krav kan 
vara en uppfinning enligt den materiella 
patentlagstiftning som är tillämplig på 
europeiska patent med enhetlig verkan 
endast om det höjer utvecklingsnivån 
genom ny kunskap på ett område för 
tillämpad naturvetenskap; en uppfinning 
är något som ger ny kunskap om orsak 
och verkan vid utnyttjande av 
kontrollerbara naturkrafter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett EU-patent med enhetlig verkan ska 
vara av enhetlig karaktär. Det ska ge ett
enhetligt skydd och ha samma rättsverkan
i alla deltagande medlemsstater.

2. Ett europeiskt patent med enhetlig 
verkan är ett patent i Europeiska unionen 
som har verkan på alla de deltagande 
medlemsstaternas territorier.
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Or. en

Ändringsförslag 29
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett europeiskt patent med enhetlig verkan 
ska vara av autonom karaktär. Det ska 
omfattas endast av bestämmelserna i 
denna förordning, de allmänna 
principerna i unionslagstiftningen och – i 
den mån inga specifika bestämmelser 
föreskrivs i denna förordning – de 
bestämmelser i den europeiska 
patentkonventionen som är bindande för 
varje europeiskt patent och som 
följaktligen anses vara bestämmelser i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande kan inte beaktas för patent 
med enhetlig verkan:
– Upptäckter och vetenskapliga teorier 
samt matematiska metoder.
– Konstnärliga skapelser.
– Planer, regler och metoder för 
presentation av intellektuell verksamhet, 
för spel eller för affärsverksamhet.
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– Presentation av information.

Or. pl

Motivering

Man bör inte bevilja patent på områden som inte omfattar tekniska lösningar med en 
materiell dimension, eftersom detta skulle äventyra den i internationell rätt etablerade 
principen om patenterbarhet.

Ändringsförslag 31
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett EU-patent med enhetlig verkan ska 
få verkan på de deltagande 
medlemsstaternas territorier samma dag 
som Europeiska patentverket i Europeiska 
patenttidningen offentliggör beslutet att 
bevilja EU-patentet.

1. Ett europeiskt patent med enhetlig 
verkan ska få verkan på de deltagande 
medlemsstaternas territorier 14 dagar efter 
det att Europeiska patentverket i 
Europeiska patenttidningen offentliggör 
beslutet att bevilja det europeiska patentet.

Or. pl

Motivering

Denna formulering medger en anpassningsperiod i de stater där det berörda europeiska 
patentet ska få verkan, vilket gör det praktiskt möjligt för utgivaren att göra efterforskningar.

Ändringsförslag 32
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett EU-patent med enhetlig verkan ger 
patenthavaren rätt att förbjuda tredje part 
att göra följande utan patenthavarens 
tillstånd

Ett europeiskt patent med enhetlig verkan 
ger patenthavaren en lagstadgad rätt som 
gör det olagligt för tredje part att göra 
följande utan patenthavarens tillstånd
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Or. da

Ändringsförslag 33
Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innehavaren av ett EU-patent med 
enhetlig verkan ska ha rätt att förbjuda
tredje part att utan patenthavarens tillstånd 
i de deltagande medlemsstaterna 
tillhandahålla eller erbjuda andra personer 
än dem som är berättigade att utnyttja den 
patentskyddade uppfinningen medel för att 
använda uppfinningen som hänför sig till 
någon väsentlig del av uppfinningen, om 
tredje part känner till eller borde ha känt 
till att medlen är lämpade och avsedda för 
utnyttjande av uppfinningen.

1. Innehavaren av ett europeiskt patent
med enhetlig verkan ska ha en lagstadgad 
rätt som gör det olagligt för tredje part att 
utan patenthavarens tillstånd i de 
deltagande medlemsstaterna tillhandahålla 
eller erbjuda andra personer än dem som är 
berättigade att utnyttja den patentskyddade 
uppfinningen medel för att använda 
uppfinningen som hänför sig till någon 
väsentlig del av uppfinningen, om tredje 
part känner till eller borde ha känt till att 
medlen är lämpade och avsedda för 
utnyttjande av uppfinningen.

Or. da

Ändringsförslag 34
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Handlingar som är tillåtna enligt 
fördragen och unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Användning av biologiskt material i 
syfte att odla fram, upptäcka eller 
utveckla en ny växtsort.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skapa ett begränsat odlarprivilegium så att man garanterar friheten att 
bedriva verksamhet med biologiska material i syfte att utveckla och upptäcka nya växtsorter.

Ändringsförslag 36
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 8 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Användning av den patentskyddade 
uppfinningen ombord på fartyg från andra 
stater än de deltagande medlemsstaterna, 
på själva fartyget, i maskiner, 
styranordningar, utrustning och andra 
tillbehör, när fartygen tillfälligt eller 
oavsiktligt kommer in på de deltagande 
medlemsstaternas farvatten, förutsatt att 
användningen sker enbart för fartygets 
behov.

(e) Användning av den patentskyddade 
uppfinningen ombord på fartyg från andra 
stater än de deltagande medlemsstaterna, 
på själva fartyget, i maskiner, 
styranordningar, utrustning och andra 
tillbehör, när fartygen tillfälligt eller 
oavsiktligt kommer in på de deltagande 
medlemsstaternas farvatten, förutsatt att 
användningen sker enbart för fartygets 
behov och i den mån de berörda 
patenterade uppfinningarna inte används 
kommersiellt för de socioekonomiska 
ändamål som de är avsedda för inom 
medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

Syftet är att i sådana fall fullständigt utesluta till och med en passiv inblandning från gästens 
sida på värdmarknaden.
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Ändringsförslag 37
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 8 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Handlingar som omfattas av 
jordbrukarnas privilegier enligt artikel 14 
i förordning (EG) nr 2100/94 som gäller i 
tillämpliga delar.

(h) Jordbrukares utnyttjande av sin 
skördeprodukt för förökning eller 
mångfaldigande inom sitt eget företag 
i fall där växtförökningsmaterial sålts av 
patenthavaren, eller med dennes 
samtycke, till jordbrukaren för att 
utnyttjas i jordbruket, i överensstämmelse 
med artikel 14 i förordning 
(EG) nr 2100/94.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till jordbrukarens privilegium är det viktigt att anpassa begränsningens 
ordalydelse till ordalydelsen i direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar.

Ändringsförslag 38
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 8 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Jordbrukares utnyttjande av skyddade 
djurbesättningar för animalieproduktion, 
förutsatt att avelsdjuren eller annat 
animaliskt förökningsmaterial sålts eller på 
annat sätt saluförts till jordbrukaren av 
patenthavaren eller med dennes samtycke. 
Sådant utnyttjande omfattar 
tillhandahållande av djur eller annat 
animaliskt förökningsmaterial inom 
ramen för den egna 
jordbruksverksamheten, men inte 
försäljning som ett led i kommersiell 
uppfödningsverksamhet eller med sådan 

(i) Jordbrukares utnyttjande av ett djur
eller animaliskt förökningsmaterial i fall 
där avelsbesättningar eller annat 
animaliskt förökningsmaterial sålts av 
patenthavaren, eller med dennes samtycke, 
till jordbrukaren för att utnyttjas i 
jordbruket och där dessa utgörs av eller 
inbegriper den patentskyddade 
uppfinningen. Detta omfattar inte 
försäljning som ett led i kommersiell 
förökningsverksamhet eller med sådan 
som syfte.
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som syfte.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till jordbrukarens privilegium är det viktigt att anpassa begränsningens 
ordalydelse till ordalydelsen i direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska 
uppfinningar.

Ändringsförslag 39
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 8 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Jordbrukares utnyttjande av skyddade 
djurbesättningar för animalieproduktion, 
förutsatt att avelsdjuren eller annat 
animaliskt förökningsmaterial sålts eller 
på annat sätt saluförts till jordbrukaren av 
patenthavaren eller med dennes samtycke. 
Sådant utnyttjande omfattar 
tillhandahållande av djur eller annat 
animaliskt förökningsmaterial inom 
ramen för den egna 
jordbruksverksamheten, men inte 
försäljning som ett led i kommersiell 
uppfödningsverksamhet eller med sådan 
som syfte.

(i) Jordbrukares utnyttjande av skyddade 
djurbesättningar eller skyddat 
förökningsmaterial för 
animalieproduktion, förutsatt att
förökningsmaterialet sålts eller på annat 
sätt saluförts till jordbrukaren av 
patenthavaren eller med dennes samtycke.
Sådant utnyttjande omfattar 
tillhandahållande av sådant material inom 
ramen för den egna 
jordbruksverksamheten, men inte för
försäljning som ett led i kommersiell 
uppfödningsverksamhet eller med sådan 
som syfte.

Or. pl

Motivering

Det bör göras en åtskillnad mellan kommersiell verksamhet och jordbrukarens användning 
för eget bruk.

Ändringsförslag 40
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De deltagande medlemsstaterna ska 
enligt artikel 143 i EPC ge Europeiska 
patentverket i uppdrag att utföra följande 
arbetsuppgifter i enlighet med Europeiska 
patentverkets interna regler:

1. De deltagande medlemsstaterna ska ge 
Europeiska patentverket i uppdrag att 
utföra följande arbetsuppgifter i enlighet 
med fördragen och unionslagstiftningen 
samt Europeiska patentverkets interna 
regler:

Or. en

Ändringsförslag 41
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De deltagande medlemsstaterna ska som 
fördragsslutande stater i EPC se till att 
Europeiska patentverket fullgör de 
arbetsuppgifter som avses i punkt 1. De ska 
för detta ändamål inrätta ett särskilt utskott 
inom Europeiska patentorganisationens 
förvaltningsråd enligt artikel 145 i EPC.

2. De deltagande medlemsstaterna ska som 
fördragsslutande stater i EPC och i 
samarbete med Europaparlamentet se till 
att Europeiska patentverket fullgör de 
arbetsuppgifter som avses i punkt 1. De ska 
för detta ändamål inrätta ett särskilt utskott 
inom Europeiska patentorganisationens 
förvaltningsråd. Detta särskilda utskott bör 
fatta beslut i enlighet med ett mandat som 
Europaparlamentet gett och rapportera 
till Europaparlamentet. Medlemmarna av 
det särskilda utskottet ska innan de 
godkänns av Europaparlamentet delta i 
en utfrågning inför Europaparlamentets 
ansvariga utskott.

Or. en

Ändringsförslag 42
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De deltagande medlemsstaterna ska se 
till att det finns ett effektivt rättsligt skydd i 
en nationell domstol mot de beslut som 
Europeiska patentverket fattar när det 
utför de arbetsuppgifter som avses i 
punkt 1.

3. De deltagande medlemsstaterna ska se 
till att det finns ett effektivt rättsligt skydd i 
en nationell domstol mot administrativa
beslut som Europeiska patentverket fattar.

Or. en

Ändringsförslag 43
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De utgifter som Europeiska patentverket 
har för att utföra de extra arbetsuppgifter 
som medlemsstaterna har gett patentverket 
i uppdrag att utföra enligt artikel 143 i EPC 
ska finansieras med avgifterna från 
EU-patent med enhetlig verkan.

De utgifter som Europeiska patentverket 
har för att utföra de extra arbetsuppgifter 
som medlemsstaterna har gett patentverket 
i uppdrag att utföra enligt artikel 143 i EPC 
ska finansieras med avgifterna från 
europeiska patent med enhetlig verkan i 
enlighet med den simulering som anges i 
bilaga I.

Or. pl

Motivering

De avtalsslutande parterna bör utarbeta bilaga I.

Ändringsförslag 44
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Patenthavaren ska betala 
förnyelseavgifter och tilläggsavgifter vid 
för sent betalda förnyelseavgifter för 
EU-patent med enhetlig verkan till 
Europeiska patentorganisationen. 
Avgifterna ska betalas för åren efter det år 
då uppgift om EU-patentet med enhetlig 
verkan genom denna förordning förs in i 
det europeiska patentregistret.

1. Patenthavaren ska betala 
förnyelseavgifter och tilläggsavgifter vid 
för sent betalda förnyelseavgifter för 
europeiska patent med enhetlig verkan till 
Europeiska patentorganisationen som en 
del av de medel som är nödvändiga för 
utförandet av de uppgifter som avses i 
artikel 13. Avgifterna ska betalas för åren 
efter det år då uppgift om det europeiska 
patentet med enhetlig verkan genom denna 
förordning förs in i det europeiska 
patentregistret.

Or. pl

Motivering

Syftet är att ange vad som ska hända med överskottet från avgifterna. Ska detta bli en vinst 
för Europeiska patentorganisationen? Det ligger ju i gemenskapens intresse att sänka 
kostnaderna för att erhålla patent.

Ändringsförslag 45
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) vara tillräckliga för att, tillsammans 
med de avgifter som ska betalas till 
Europeiska patentorganisationen innan 
patentet beviljas, garantera Europeiska 
patentorganisationens budgetbalans.

(c) erläggas tillsammans med de avgifter 
som ska betalas till Europeiska 
patentorganisationen innan patentet 
beviljas.

Or. pl

Motivering

Det bör inte vara EU:s roll att särskilt sörja för Europeiska patentorganisationens budget.
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Ändringsförslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) beakta de små och medelstora 
företagens ställning och 
finansieringskapacitet.

Or. ro

Ändringsförslag 47
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förnyelseavgifterna ska fastställas på en 
nivå som

2. Förnyelseavgifterna ska, i enlighet med 
den simulering som anges i bilaga II, 
fastställas på en nivå som

Or. pl

Motivering

De avtalsslutande parterna bör utarbeta bilaga II.

Ändringsförslag 48
Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) genom lägre avgifter beaktar den 
specifika situationen för mikroföretag och 
små företag så som de definieras i 
kommissionens rekommendation 
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2003/361/EG,

Or. en

Ändringsförslag 49
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den del av de insamlade 
förnyelseavgifterna som ska fördelas 
mellan de deltagande medlemsstaterna och 
som avses i artikel 12.1 e ska uppgå till 50 
procent av de förnyelseavgifter som avses i 
artikel 14 och som betalas för EU-patent
med enhetlig verkan minus kostnaderna för 
att administrera det enhetliga patentskydd 
som avses i artikel 12.

1. Den del av de insamlade 
förnyelseavgifterna som ska fördelas 
mellan de deltagande medlemsstaterna och 
som avses i artikel 12.1 e ska uppgå till 50 
procent av de förnyelseavgifter som avses i 
artikel 14 och som betalas för europeiska 
patent med enhetlig verkan minus 
kostnaderna för att administrera det 
enhetliga patentskydd som avses i 
artikel 12, i enlighet med den simulering 
som anges i bilaga III.

Or. pl

Motivering

De avtalsslutande parterna bör utarbeta bilaga III.

Ändringsförslag 50
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att nå de mål som anges i detta 
kapitel ska kommissionen fastställa hur den 
andel av förnyelseavgifterna som avses i 
punkt 1 ska fördelas mellan de deltagande 
medlemsstaterna på grundval av följande 
rimliga, rättvisa och relevanta kriterier:

2. För att nå de mål som anges i detta 
kapitel ska kommissionen fastställa hur den 
andel av förnyelseavgifterna som avses i 
punkt 1 ska fördelas mellan de deltagande 
medlemsstaterna på grundval av följande 
rimliga, rättvisa och relevanta kriterier, i
enlighet med den simulering som anges i 
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bilaga IV, med hänsyn till:

Or. pl

Motivering

De avtalsslutande parterna bör utarbeta bilaga IV.

Ändringsförslag 51
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De deltagande medlemsstaterna ska 
använda det belopp som tilldelats dem i 
enlighet med punkt 1 för patentrelaterade
ändamål.

3. De deltagande medlemsstaterna ska 
använda det belopp som tilldelats dem i 
enlighet med punkt 1 för ändamål med 
koppling till patentverksamhet på deras 
territorier.

Or. pl

Motivering

En precisering.

Ändringsförslag 52
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenhet att anta delegerade akter ges 
till kommissionen enligt de villkor som 
anges i denna artikel.

1. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 15 och 16 ges till 
kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 15 och 16 ska ges på obestämd 
tid från och med den [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 15 och 16 ska 
ges för en begränsad tid, högst ett år, från 
och med dagen för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att åstadkomma en verklig kontroll för Europaparlamentet 
över de ändringar som görs i det europeiska patentsystemet, särskilt vad avser ekonomiska 
faktorer.

Ändringsförslag 54
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ett villkor för att befogenheter med 
koppling till utbetalning av medel ska få 
delegeras är att Europaparlamentets 
godkännande inhämtas varje gång.

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att åstadkomma en verklig kontroll för Europaparlamentet 
över de ändringar som görs i det europeiska patentsystemet, särskilt vad avser ekonomiska 
faktorer.

Ändringsförslag 55
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordningen påverkar inte tillämpningen 
av konkurrenslagstiftningen och 
lagstiftningen om illojal konkurrens.

Förordningen påverkar inte tillämpningen 
av fördragen och unionslagstiftningen, 
inklusive konkurrenslagstiftningen och 
lagstiftningen om illojal konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 56
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska högst sex år från det 
att det första EU-patentet med enhetlig 
verkan får verkan på de deltagande 
medlemsstaternas territorier för rådet 
presentera en rapport om tillämpningen av 
denna förordning, och i förekommande fall 
lägga fram förslag till ändringar. Därefter 
ska kommissionen vart sjätte år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

1. Kommissionen ska högst tre år från det 
att det första europeiska patentet med 
enhetlig verkan får verkan på de 
deltagande medlemsstaternas territorier för 
rådet och Europaparlamentet presentera 
en rapport om tillämpningen av denna 
förordning, och i förekommande fall lägga 
fram förslag till ändringar. Därefter ska 
kommissionen vart tredje år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

Or. lt

Ändringsförslag 57
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska högst sex år från det 1. Kommissionen ska högst två år från det 
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att det första EU-patentet med enhetlig 
verkan får verkan på de deltagande 
medlemsstaternas territorier för rådet 
presentera en rapport om tillämpningen av 
denna förordning, och i förekommande fall 
lägga fram förslag till ändringar. Därefter 
ska kommissionen vart sjätte år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

att det första europeiska patentet med 
enhetlig verkan får verkan på de 
deltagande medlemsstaternas territorier för 
Europaparlamentet och rådet presentera 
en rapport om tillämpningen av denna 
förordning, och i förekommande fall lägga 
fram förslag till ändringar. Därefter ska 
kommissionen vartannat år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska högst sex år från det 
att det första EU-patentet med enhetlig 
verkan får verkan på de deltagande 
medlemsstaternas territorier för rådet 
presentera en rapport om tillämpningen av 
denna förordning, och i förekommande fall 
lägga fram förslag till ändringar. Därefter 
ska kommissionen vart sjätte år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

1. Kommissionen ska högst sex år från det 
att det första europeiska patentet med 
enhetlig verkan får verkan på de 
deltagande medlemsstaternas territorier för 
Europaparlamentet och rådet presentera 
en rapport om tillämpningen av denna 
förordning, och i förekommande fall lägga 
fram förslag till ändringar. Därefter ska 
kommissionen vart sjätte år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

Or. ro

Ändringsförslag 59
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska högst sex år från det 
att det första EU-patentet med enhetlig 
verkan får verkan på de deltagande 

1. Kommissionen ska högst tre år efter det 
att det första europeiska patentet med 
enhetlig verkan får verkan på de 
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medlemsstaternas territorier för rådet 
presentera en rapport om tillämpningen av 
denna förordning, och i förekommande fall 
lägga fram förslag till ändringar. Därefter 
ska kommissionen vart sjätte år lägga fram 
rapporter om förordningens tillämpning.

deltagande medlemsstaternas territorier, för 
rådet presentera en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, och i 
förekommande fall lägga fram förslag till 
ändringar. Därefter ska kommissionen vart 
tredje år lägga fram rapporter om 
förordningens tillämpning.

Or. pl

Motivering

I dagens snabbt föränderliga ekonomi bör avtal av denna kommersiella tyngd ingås oftare. 
Det är också nödvändigt att rapporterna utarbetas oftare.

Ändringsförslag 60
Alajos Mészáros

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett enhetligt patentskydd kan sökas för 
alla EU-patent som beviljas från och med
den dag som anges i punkt 2.

4. Ett enhetligt patentskydd kan sökas för 
alla europeiska patent som beviljas på 
grundval av en ansökan om ett europeiskt 
patent inlämnad den dag som anges i 
punkt 2 eller senare.

Or. en

Motivering

I detta tillägg handlar det om att öka klarheten om rättsläget så att man garanterar en 
lämplig förberedelseperiod för medlemsstaterna.


