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27.6.2012 A7-0001/52 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Toto nariadenie predstavuje osobitnú 
dohodu v zmysle článku 142 Dohovoru o 
udeľovaní európskych patentov 
(Európsky patentový dohovor) v znení 
zmien a doplnení (ďalej len „EPD“). 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je normatívny akt zaradený do vnútorného práva 
EÚ a nemôže sa riadiť medzinárodným právom. Preto toto nariadenie nemôže predstavovať 
osobitnú dohodu v zmysle článku 142 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov. Právnym 
základom tohto nariadenia by mal byť článok 118 ods. 1 ZFEÚ. 
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27.6.2012 A7-0001/53 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Európsky patent s jednotným účinkom 

musí mať jednotný charakter. Poskytuje 
jednotnú ochranu a má rovnaký účinok 
vo všetkých zúčastnených členských 

štátoch. 

Európsky patent s jednotným účinkom je 
patentovým titulom Európskej únie, ktorý 
má účinky na územiach zúčastnených 

členských štátov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európsky patent s jednotným účinkom by mal byť titulom EÚ v súlade s článkom 118 ods. 1 
ZFEÚ, ktorý je právnym základom tohto nariadenia. 
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27.6.2012 A7-0001/54 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Európsky patent s jednotným účinkom má 
autonómny charakter. Vzťahujú sa naň 
len ustanovenia tohto nariadenia, zmluvy 
a právo Únie a pokiaľ toto nariadenie 
neuvádza osobitné pravidlá, ustanovenia 
Európskeho patentového dohovoru, ktoré 
sú záväzné pre každý európsky patent 
a ktoré sa preto považujú za ustanovenia 
tohto nariadenia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Autonómny charakter jednotného patentu patrí medzi opatrenia, ktorými sa vykonáva 
posilnená spolupráca a ktoré Komisia načrtla vo svojej dôvodovej správe k návrhu 
rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti vytvárania jednotnej 
ochrany patentov (COM(2010)0790). Toto opatrenie je dôležité zaviesť preto, aby sa zaručila 
právna istota tohto nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca. 
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27.6.2012 A7-0001/55 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 3a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Komisia predloží návrh smernice s cieľom 
harmonizovať základné patentové právo 
relevantné pre európske patenty 
s jednotným účinkom a posúdenie jej 
vplyvu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európsky parlament a Rada vykonávajú svoju legislatívnu právomoc v oblasti hmotného 
patentového práva vo vzťahu k európskemu patentu s jednotným účinkom. Práva, ktoré 
vyplývajú z patentov, by mohli byť v rozpore s inými oblasťami politiky EÚ a mohli by 
poškodiť významné záujmy v oblasti slobody, ako to uviedol Súdny dvor. Validácia 
európskych patentov s jednotným účinkom sa nemôže ponechať na Európskom patentovom 
úrade alebo súdoch, potrebuje pravidelný dohľad zákonodarcu EÚ. 
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27.6.2012 A7-0001/56 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 3b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 3b 

 1. Európske patenty s jednotným účinkom 
sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí 
techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú 
vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 
využiteľné. 

 2. Za vynálezy podľa odseku 1 sa 
nepovažujú najmä: 

 (a) objavy, vedecké teórie a matematické 
metódy; 

 (b) estetické výtvory; 

 (c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania 
duševnej činnosti, hrania hier alebo 
vykonávania obchodnej činnosti a 
počítačové programy; 

 (d) podávanie informácií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je kodifikovať do práva EÚ ustanovenia 
vymedzujúce vynález podľa Európskeho patentového dohovoru a iných medzinárodných 
dohôd . Znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je v plnom súlade s EPD a navyše 
zlepšuje vlastné znenie EPD tým, že objasňuje niektoré problémy, ktoré viedli k rozdielnym 
výkladom rozličnými vnútroštátnymi súdmi. Preto tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
prispieva k cieľu zjednotiť presadzovanie európskych patentov s jednotným účinkom. 
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27.6.2012 A7-0001/57 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 3c (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 3c 

 1. Súbor inštrukcií na riešenie problému 
prostredníctvom automatizovaného 
systému zloženého len z generického 
hardvéru na spracovanie dát (univerzálny 
počítač), tiež nazývaný „program pre 
počítače“ alebo „riešenie realizované 
počítačom“, nie je vynálezom v zmysle 
hmotného patentového práva 
uplatniteľného na európsky patent s 
jednotným účinkom, a to bez ohľadu na 
to, akou formou sa uplatňuje nárok na 
tento patent. 

 2. Predmet, vo vzťahu ku ktorému bol 
uplatnený nárok, môže byť patentom 
v zmysle hmotného patentového práva 
uplatniteľného na európsky patent 
s jednotným účinkom len vtedy, ak 
rozširuje poznatky oproti súčasnému 
stavu v oblasti aplikovaných prírodných 
vied; vynález poskytuje poznatky 
o príčinných súvislostiach pri používaní 
ovládateľných prírodných síl. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vymedzuje niektoré pravidlá patentovateľnosti 
rovnakým spôsobom, ako 24. septembra 2003 odhlasoval Európsky parlament pri prvom 
čítaní v súvislosti s patentmi na softvér.  Znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je 
v plnom súlade s EPD a navyše zlepšuje vlastné znenie EPD tým, že objasňuje niektoré 
problémy, ktoré viedli k rozdielnym výkladom rozličnými vnútroštátnymi súdmi. Cieľom tohto 
PDN je jednotné presadzovanie európskych patentov s jednotným účinkom. 
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27.6.2012 A7-0001/58 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 
Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 
Christian Engström, Catherine Grèze 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ba) používanie biologického materiálu na 
účely šľachtenia rastlín a zvierat, 
objavovania a vyvíjania nových 
rastlinných odrôd a ich komercializácie; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Chovatelia by mali mať rozsiahle výsady, pokiaľ ide o rastliny a zvieratá, aby bola zaručená 
rozmanitosť druhov. 



 

AM\907367SK.doc  PE479.467v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 

27.6.2012 A7-0001/59 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 
Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 
Christian Engström, Catherine Grèze 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 – písmeno h 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(h) akty, na ktoré sa vzťahuje výsada 
poľnohospodárov podľa článku 14 

nariadenia (ES) č. 2100/94, ktorá sa 
uplatňuje mutatis mutandis; 

(h) činnosť a použitie produktu z vlastnej 
úrody na reprodukciu alebo propagáciu 
na vlastnej farme poľnohospodára na 
poľnohospodárske účely alebo 
vymieňanie si osív poľnohospodármi na 
selekciu, zachovanie druhov a dynamické 
riadenie pestovateľskej biodiverzity.  
Rozmnožovanie odrôd chránených 
osvedčením nie je v rozpore s článkom 14 

nariadenia (ES) č. 2100/94 

Or. en 



 

AM\907367SK.doc  PE479.467v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 

27.6.2012 A7-0001/60 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 
Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 – písmeno i 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(i) použitie poľnohospodárom chovajúcim 
chránené hospodárske zvieratá na 
poľnohospodárske účely s podmienkou, 
že chovné zvieratá alebo iný živočíšny 
reprodukčný materiál predal alebo iným 
komerčným spôsobom postúpil 
poľnohospodárovi majiteľ patentových 
práv alebo sa tak stalo s jeho súhlasom. 
Takéto použitie zahŕňa poskytnutie 
zvieraťa alebo iného živočíšneho 
reprodukčného materiálu na účely 
poľnohospodárskej činnosti tohto 
poľnohospodára, ale nie na predaj 
v rámci komerčnej reprodukčnej činnosti 
alebo na jej účel; 

(i) použitie chráneného zvieraťa 
poľnohospodárom na poľnohospodárske 
účely vrátane reprodukcie a vlastnej 
selekcie na farme a tiež vzájomný predaj 
potomkov chránených zvierat medzi 
poľnohospodármi na účely vlastnej 
selekcie na farme. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/61 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 
Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 
Christian Engström, Catherine Grèze 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ka (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ka) činnosť a použitie biologického 
materiálu v poľnohospodárskom odvetví, 
ktoré bolo náhodné alebo technicky 
neodvrátiteľné. V dôsledku toho nie je 
obvykle možné začať konanie voči 
poľnohospodárovi, ktorý pestuje osivo 
alebo rastlinný materiál, ktoré nie sú 
chránené takýmto patentom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V osobitných prípadoch alebo pri technicky neodvrátiteľnej propagácii musí majiteľ patentu 
dokázať, že protistrana úmyselne využíva kríženie (a nedošlo ku kontaminácii).  
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27.6.2012 A7-0001/62 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 1 – uvádzacia veta 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Zúčastnené členské štáty v zmysle 
článku 143 EPD dávajú Európskemu 

patentovému úradu nasledujúce úlohy, 

ktoré má vykonávať v súlade s vnútornými 

pravidlami Európskeho patentového úradu: 

1. Zúčastnené členské štáty dávajú 

Európskemu patentovému úradu 

nasledujúce úlohy, ktoré má vykonávať 

v súlade so zmluvami a právom Únie 
a s vnútornými pravidlami Európskeho 

patentového úradu: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pre právnu istotu v oblasti práv priznávaných európskym patentom s jednotným účinkom je 
nutný súlad s právom EÚ. Tento súlad je povinný podľa článku 326 ZFEÚ a článku 334 
ZFEÚ. Preto by sa malo zaručiť, aby európsky patent s jednotným účinkom nebránil úkonom 
povoleným súčasnými alebo budúcimi právnymi predpismi EÚ. 
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27.6.2012 A7-0001/63 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Zúčastnené členské štáty vo svojom 

postavení zmluvných štátov EPD 

zabezpečia riadenie činností súvisiacich s 

úlohami uvedenými v odseku 1 Európskym 

patentovým úradom a jeho dohľad nad 

nimi. S týmto cieľom zriadia užší výbor 

správnej rady Európskej patentovej 

organizácie v zmysle článku 145 EPD. 

2. Zúčastnené členské štáty vo svojom 

postavení zmluvných štátov EPD spolu 
s Európskym parlamentom zabezpečia 

riadenie činností súvisiacich s úlohami 

uvedenými v odseku 1 Európskym 

patentovým úradom a jeho dohľad nad 

nimi. S týmto cieľom zriadia užší výbor 

správnej rady Európskej patentovej 

organizácie. Tento užší výbor prijíma 
rozhodnutia podľa mandátu udeleného 
Európskym parlamentom a podáva 
Európskemu parlamentu správy. Členovia 
užšieho výboru podstúpia pred svojím 
schválením Európskym parlamentom 
vypočutie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európsky parlament musí byť zapojený do riadenia a dohľadu nad administratívnymi úkonmi 
Európskeho patentového úradu. Okrem toho by sa v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom 1 uvedeným vyššie mal vypustiť odkaz na článok 143 EPD. 
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27.6.2012 A7-0001/64 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  64 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 12 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú 

právnu ochranu pred vnútroštátnym súdom 

proti rozhodnutiam Európskeho 

patentového úradu, ktoré urobil pri 

vykonávaní úloh uvedených v odseku 1. 

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú 

právnu ochranu pred vnútroštátnym súdom 

proti administratívnym rozhodnutiam 

Európskeho patentového úradu, ktoré 

urobil pri vykonávaní úloh uvedených 

v odseku 1. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európska únia by nemala delegovať právomoci na medzinárodnú inštitúciu alebo 
transformovať akty medzinárodnej inštitúcie do svojho právneho systému bez zabezpečenia 
existencie účinného súdneho dohľadu, ktorý vykonáva nezávislý súd, ktorý musí dodržiavať 
právo Únie a má právo podľa okolností postúpiť vec na rozhodnutie Súdnemu dvoru.  
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27.6.2012 A7-0001/65 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 17 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 

udeľuje Komisii pod podmienkami 

ustanovenými v tomto článku. 

1. Právomoc prijímať delegované akty 

podľa článkov 15 a 16 sa udeľuje Komisii 

pod podmienkami ustanovenými v tomto 

článku. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/66 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 19 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 

bol dotknutý zákon o hospodárskej súťaži 

a zákon o nekalej súťaži. 

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 

bolo dotknuté uplatňovanie zmlúv a práva 
Únie vrátane práva hospodárskej súťaže 

a práva v oblasti nekalej súťaže. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pre právnu istotu v oblasti práv priznávaných európskym patentom s jednotným účinkom je 
nutný súlad s právom EÚ. 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 

27.6.2012 A7-0001/67 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 20 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia predloží Rade najneskôr do 

šiestich rokov odo dňa, keď prvý európsky 

patent s jednotným účinkom nadobudol 

platnosť na území zúčastnených členských 

štátov, správu o fungovaní tohto 

nariadenia, a tam, kde je to potrebné, 

navrhne primerané návrhy na zmenu 

a doplnenie. Následné správy o 

uplatňovaní tohto nariadenia predkladá 

Komisia každých šesť rokov. 

1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do dvoch 

rokov odo dňa, keď prvý európsky patent 

s jednotným účinkom nadobudne platnosť 

na území zúčastnených členských štátov, 

správu o funkčnosti tohto nariadenia, a tam, 

kde je to potrebné, navrhne primerané 

návrhy na zmenu a doplnenie. Následné 

správy o uplatňovaní tohto nariadenia 

predkladá Komisia každých šesť rokov. 

Or. en 

 

 

 


