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5.12.2012 A7-0001/71 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  71 
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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5.12.2012 A7-0001/72 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  72 
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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5.12.2012 A7-0001/73 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  73 
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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5.12.2012 A7-0001/74 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  74 
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 využívaní 
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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5.12.2012 A7-0001/75 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  75 
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 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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5.12.2012 A7-0001/76 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  76 
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. 



 

AM\921438SK.doc  PE479.467v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 

5.12.2012 A7-0001/77 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  77 
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 8 – odsek 1 – písmeno aa (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (a a) úkony umožnené podľa zmlúv a 
práva Únie; 

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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5.12.2012 A7-0001/78 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  78 
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 8 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (b a) 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. 

 


