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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2012 A7-0001/71 

Muudatusettepanek  71 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus kujutab endast 
erikokkulepet Euroopa patentide 
väljaandmise (muudetud) konventsiooni 
(Euroopa patendikonventsioon) artikli 
142 tähenduses. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus on ELi õigusesse kuuluv normatiivakt ja seda ei saa 
reguleerida rahvusvahelise õigusega. Seetõttu ei saa määrus kujutada endast erikokkulepet 
Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni artikli 142 tähenduses. Käesoleva määruse 
õiguslikuks aluseks peaks olema ELi toimimise lepingu artikli 118 lõige 1. 
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5.12.2012 A7-0001/72 

Muudatusettepanek  72 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Komisjon esitab koos mõjuhinnanguga 
ettepaneku võtta vastu direktiiv ühtse 
mõjuga Euroopa patendi suhtes 
asjakohase materiaalse patendiõiguse 
ühtlustamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Parlament ja nõukogu kasutavad ühtse mõjuga Euroopa patendiga seoses oma 
seadusandlikke volitusi patendiõiguse materiaalõigusliku osa ühtlustamiseks. Patendiga 
antud õigused võivad minna konflikti teiste ELi poliitikavaldkondadega ja kahjustada olulisi 
vabadusi, nagu on osutanud Euroopa Kohus. Ühtse mõjuga Euroopa patentide kinnitamist ei 
saa jätta Euroopa Patendiameti või kohtute ülesandeks, vaid selle üle peab teostama 
korrapärast järelevalvet ELi seadusandja. 
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5.12.2012 A7-0001/73 

Muudatusettepanek  73 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 b 

 1. Ühtse mõjuga Euroopa patent antakse 
mis tahes leiutisele kõigist 
tehnoloogiavaldkondadest, tingimusel et 
see on uus ning omab leiutustaset ja on 
tööstuslikult kasutatav. 

 2. Leiutiseks lõike 1 tähenduses ei loeta 
eelkõige järgmist: 

 a) avastused, teaduslikud teooriad ja 
matemaatilised meetodid; 

 b) esteetiline looming; 

 c) majandus- ja mõttetegevuse ning 
mängude plaanid, reeglid ja meetodid 
ning arvutiprogrammid; 

 d) teabeesitus. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on kodifitseerida ELi õigusesse Euroopa patendikonventsiooni 
ja muude rahvusvaheliste lepingute leiutist määratlevad sätted. Muudatusettepanekus 
kasutatud sõnastus on kooskõlas Euroopa patendikonventsiooniga ning tõhustab seda, 
esitades täpsustused seoses mõnede probleemidega, mis on viinud siseriiklike kohtute 
lahknevate tõlgendusteni. Seetõttu aitab muudatusettepanek kaasa ühtse mõjuga Euroopa 
patentide ühtsele jõustamisele. 
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5.12.2012 A7-0001/74 

Muudatusettepanek  74 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 c 

 1. Probleemi lahendamiseks ainult 
üldisest andmetöötlusriistvarast 
(universaalarvuti) koosneva 
automatiseeritud süsteemi abil mõeldud 
juhiste kogum, mida kutsutakse ka 
„arvutitele mõeldud programmiks” või 
„arvutipõhiseks lahenduseks”, ei ole 
leiutis ühtse mõjuga Euroopa patendi 
suhtes kohaldatava patendiõiguse 
materiaalõigusliku osa mõistes, 
olenemata sellest, millisel kujul taotlus 
esitatakse. 

 2. Taotluse objekt võib olla leiutis ühtse 
mõjuga Euroopa patendi suhtes 
kohaldatava patendiõiguse 
materiaalõigusliku osa mõistes üksnes 
siis, kui see suurendab tipptasemel 
teadmisi rakendusliku loodusteaduse 
valdkonnas; leiutis on midagi sellist, mis 
annab teadmisi põhjuslike seoste kohta 
juhitavate loodusjõudude kasutamisel. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas muudatusettepanekus määratletakse mõned patentsuse eeskirjad samal kujul, 
nagu need Euroopa Parlamendis 24. septembril 2003. aastal tarkvarapatente käsitleval 
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esimesel lugemisel hääletusele pandi. Muudatusettepanekus kasutatud sõnastus on kooskõlas 
Euroopa patendikonventsiooniga ning tõhustab seda, esitades täpsustused seoses mõnede 
probleemidega, mis on viinud siseriiklike kohtute lahknevate tõlgendusteni. Seetõttu aitab 
muudatusettepanek kaasa ühtse mõjuga Euroopa patentide ühtsele jõustamisele. 
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5.12.2012 A7-0001/75 

Muudatusettepanek  75 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühtse mõjuga Euroopa patendil on ühtsed 
tunnused. See tagab ühetaolise kaitse 
ning sellel on ühesugune mõju kõigis 
osalevates liikmesriikides. 

Ühtse mõjuga Euroopa patent on Euroopa 
Liidu patenditunnistus, millel on mõjud 
kõigi osalevate liikmesriikide 
territooriumil. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtse mõjuga Euroopa patent peaks olema käesoleva määruse õiguslikuks aluseks oleva ELi 
toimimise lepingu artikli 118 lõike 1 kohane tunnistus. 
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5.12.2012 A7-0001/76 

Muudatusettepanek  76 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ühtse mõjuga Euroopa patent on 
autonoomse olemusega. Selle suhtes 
kohaldatakse üksnes käesoleva määruse 
sätteid, aluslepinguid ja liidu õigusakte ja 
juhul kui käesoleva määrusega ei ole 
sätestatud erieeskirju, siis neid Euroopa 
patendikonventsiooni sätteid, mis on 
siduvad iga Euroopa patendi suhtes ja 
mida seetõttu loetakse käesoleva määruse 
säteteks. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtse patendi autonoomne olemus on lisatud tõhustatud koostöö rakendamise meetmetesse, 
mille komisjon kavandas seletuskirjas ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus, millega 
lubatakse tõhustatud koostööd ühtse patendikaitse loomise valdkonnas (COM(2010) 790). 
Selle meetme rakendamine on oluline, et tagada tõhustatud koostöö rakendamist käsitleva 
käesoleva määruse õiguskindlus. 
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5.12.2012 A7-0001/77 

Muudatusettepanek  77 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) toimingud, mis on lubatud vastavalt 
aluslepingutele ja liidu õigusele; 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõla ELi õigusega on kohustuslik ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevate õiguste 
õiguskindluse jaoks. Niisugune kooskõla on kohustuslik vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 326 ja ELi toimimise lepingu artiklile 334. Siit tulenevalt peaks olema tagatud, et 
ühtse mõjuga Euroopa patent ei takista toiminguid, mis on lubatud mis tahes kehtivate või 
tulevaste ELi õigusaktidega. 
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5.12.2012 A7-0001/78 

Muudatusettepanek  78 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas 
COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) bioloogilise materjali kasutamine 
uute taimesortide ja loomatõugude 
aretamise, avastamise ja väljatöötamise 
ning turustamise eesmärgil; 

Or. en 

Selgitus 

Liigilise mitmekesisuse tagamiseks tuleb taimesortide ja loomatõugude aretajatele ulatuslik 
eesõigus jätta. 

 
 


