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5. 12. 2012 A7-0001/71 

Pozměňovací návrh  71 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení představuje zvláštní dohodu 
ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování 
evropských patentů (Evropské patentové 
úmluvy) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „EPC“). 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady je normativním aktem zakotveným ve vlastních 
právních předpisech EU a nemůže se řídit mezinárodním právem. Proto toto nařízení nemůže 
představovat zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování evropských patentů. 
Právním základem tohoto nařízení by měl být čl. 118 první pododstavec SFEU. 
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5. 12. 2012 A7-0001/72 

Pozměňovací návrh  72 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Článek 3 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise předloží návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o harmonizaci hmotného patentového 
práva, jimž se řídí evropské patenty 
s jednotným účinkem a který bude 
doprovázen hodnocením jejího dopadu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Evropský parlament a Rada uplatňují své legislativní pravomoci v oblasti hmotného 
patentového práva, jimiž se řídí evropské patenty s jednotným účinkem. Práva získaná 
na základě patentů mohou být v rozporu s jinými oblastmi politiky EU a mohou poškozovat 
důležité zájmy v oblasti svobody, jak uvedl Soudní dvůr. Validaci evropských patentů 
s jednotným účinkem nelze ponechat pouze na Evropském patentovém úřadu či soudech, 
nýbrž ji musí dozorovat tvůrce právních předpisů EU. 
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5. 12. 2012 A7-0001/73 

Pozměňovací návrh  73 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Článek 3 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1. Evropské patenty s jednotným účinkem 
se poskytují na všechny vynálezy ve všech 
oblastech techniky za předpokladu, že 
jsou nové, obsahují inovační prvek a jsou 
průmyslově využitelné. 

 2. Za vynálezy ve smyslu odstavce 1 se 
nepovažují zejména: 

 a) objevy, vědecké teorie a matematické 
metody; 

 b) estetické výtvory; 

 c) programy, pravidla a metody 
uplatňované při duševní činnosti, hraní 
her nebo při podnikání, ani počítačové 
programy; 

 d) předkládání informací. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je kodifikovat v právu EU ustanovení vymezující vynález 
podle Evropské patentové úmluvy a jiných mezinárodních dohod. Znění pozměňovacího 
návrhu je v souladu s Evropskou patentovou úmluvou a navíc zdokonaluje její vlastní znění, 
neboť objasňuje některé nesrovnalosti, které vedly k odlišnému výkladu ze strany různých 
soudů v členských státech. Proto přispívá tento pozměňovací návrh k jednotnému prosazování 
evropských patentů s jednotným účinkem. 
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5. 12. 2012 A7-0001/74 

Pozměňovací návrh  74 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Článek 3 c (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1. Vynálezem ve smyslu hmotného 
patentového práva vztahujícího se 
na evropský patent s jednotným účinkem 
není soubor pokynů k vyřešení problému 
prostřednictvím automatizovaného 
systému sestávajícího jen ze standardního 
hardwaru na zpracování dat (běžný 
počítač), označovaný také jako 
„počítačový program“ nebo „řešení řízené 
počítačem“, a to bez ohledu na podobu, 
na jejímž základě je nárokován. 

 2. Nárokovaný předmět může být 
vynálezem ve smyslu hmotného 
patentového práva vztahujícího se 
na evropský patent s jednotným účinkem 
pouze tehdy, jestliže rozšiřuje stávající 
znalosti v oblasti aplikovaných přírodních 
věd; vynález je něco, co poskytuje nové 
poznatky o vztahu příčiny a následku 
v oblasti využívání ovladatelných 
přírodních sil. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňující návrh vymezuje některá pravidla patentovatelnosti stejným způsobem, jak 
byla odhlasována v Evropském parlamentu dne 24. září 2003 v prvním čtení směrnice 
o počítačových patentech. Znění pozměňovacího návrhu je v souladu s Evropskou patentovou 
úmluvou a navíc zdokonaluje její vlastní znění, neboť objasňuje některé nesrovnalosti, které 
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vedly k odlišnému výkladu ze strany různých soudů v členských státech. Proto tento 
pozměňovací návrh přispívá k jednotnému prosazování evropských patentů s jednotným 
účinkem. 
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5. 12. 2012 A7-0001/75 

Pozměňovací návrh  75 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Evropský patent s jednotným účinkem má 
jednotnou povahu. Poskytuje jednotnou 
ochranu a má stejný účinek ve všech 

zúčastněných členských státech. 

Evropský patent s jednotným účinkem je 
název patentu Evropské unie, který má 

účinek na celém území zúčastněných 

členských států. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu s čl. 118 prvním pododstavcem SFEU, který je právním základem tohoto nařízení, 
by název tohoto opatření EU měl znít Evropský patent s jednotným účinkem. 
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5. 12. 2012 A7-0001/76 

Pozměňovací návrh  76 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Evropský patent s jednotným účinkem má 
autonomní povahu. Patent podléhá pouze 
ustanovením tohoto nařízení, Smlouvám 
a právním předpisům Unie, a pokud toto 
nařízení nestanovuje zvláštní pravidla, 
podléhá také ustanovením Evropské 
patentové úmluvy, jež jsou závazná 
pro každý evropský patent, a jež by tudíž 
měla být považována za ustanovení tohoto 
nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Autonomní povaha jednotného patentu je zakomponována do opatření, jimiž se uplatňuje 
posílená spolupráce a která nastínila Komise ve své důvodové zprávě k návrhu rozhodnutí 
Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany 
(KOM(2010)790). Má-li se zajistit právní jistota tohoto nařízení, kterým se provádí posílená 
spolupráce, je nezbytné, aby toto opatření bylo provedeno. 
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5. 12. 2012 A7-0001/77 

Pozměňovací návrh  77 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) úkony povolené v souladu se 
Smlouvami a právními předpisy Unie; 

Or. en 

Odůvodnění 

Dosažení souladu s právem EU je povinností zajišťující právní jistotu práv, která vyplývají 
z evropského patentu s jednotným účinkem. Toto dosažení souladu s právem EU je podle 
článku 326 a článku 334 SFEU povinné. Proto by mělo být zajištěno, aby evropský patent 
s jednotným účinkem nebránil úkonům povoleným podle stávajících či budoucích právních 
předpisů EU. 
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5. 12. 2012 A7-0001/78 

Pozměňovací návrh  78 
Eva Lichtenberger, Christian Enström 
za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0001/2012 
Bernhard Rapkay 
Vytváření jednotné patentové ochrany 

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

Návrh nařízení 
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) použití biologického materiálu 
za účelem pěstování, objevování 
a šlechtění nových živočišných druhů 
a rostlinných odrůd a za účelem jejich 
komerčního využití; 

Or. en 

Odůvodnění 

Aby byla zajištěna rozmanitost druhů, je nutné poskytnout pěstitelům a chovatelům široké 
výsady týkající se rostlin a živočišných druhů. 

 

 


