
 

AM\921468CS.doc  PE479.467v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5. 12. 2012 A7-0001/79 

Pozměňovací návrh  79 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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 – písm. h 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) úkony, na které se vztahuje výsada 
zemědělců podle článku 14 nařízení (ES) 
č. 2100/94, jež se použije obdobně; 

h) úkony zemědělce a využívání výsledků 
sklizně k reprodukci nebo rozmnožování 
v rámci vlastní farmy nebo k výměně osiva 
určeného k selekci mezi zemědělci, 
k zachování a dynamickému řízení 
pěstované biologické rozmanitosti. 
V případě rozmnožování odrůd 
chráněných certifikátem by to bylo 
v rozporu s článkem 14 nařízení (ES) 

č. 2100/94; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0001/80 

Pozměňovací návrh  80 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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 – písm. i 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) případy, kdy zemědělec používá 

chráněná zvířata k hospodářským účelům, 

a to pod podmínkou, že chovná zvířata 
nebo jiný zvířecí reprodukční materiál byl 
prodán nebo jinak obchodně 
zprostředkován dotyčnému zemědělci 
držitelem patentu nebo s jeho souhlasem. 
Takové použití zahrnuje i poskytnutí 
zvířete nebo jiného zvířecího 
reprodukčního materiálu pro účely 
zemědělské činnosti zemědělce, ale nikoli 
prodej v rámci nebo za účelem obchodní 
reprodukční činnosti; 

i) případy, kdy zemědělec používá 

chráněná zvířata k zemědělským účelům, 
včetně reprodukce a provádění selekce 
v rámci zemědělského podniku, i k prodeji 
potomků chráněných zvířat mezi 
zemědělci, s cílem provádění selekce 
v rámci zemědělského podniku; 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0001/81 

Pozměňovací návrh  81 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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 – bod. k a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ka) případy, kdy se v oblasti zemědělství 
používá biologický materiál, který je 
náhodný nebo z technického hlediska 
nevyhnutelný. Proto obvykle není možné 
zahájit řízení proti zemědělci, který 
vypěstoval osivo nebo sadební materiál, 
na něž se nevztahuje ochrana podle 
tohoto patentu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Za zvláštních okolností nebo v případě technicky nevyhnutelného rozmnožování nese majitel 

patentu důkazní břemeno dokazující, že žalovaný úmyslně používá výsledky křížení (a že není 

např. obětí kontaminace). 
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5. 12. 2012 A7-0001/82 

Pozměňovací návrh  82 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 12 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zúčastněné členské státy pověří 

Evropský patentový úřad ve smyslu 
článku 143 EPC těmito úkoly, které mají 

být prováděny v souladu s vnitřními 

předpisy Evropského patentového úřadu: 

1. Zúčastněné členské státy pověří 

Evropský patentový úřad těmito úkoly, 

které mají být prováděny v souladu 

se Smlouvami a právem Unie a s vnitřními 

předpisy Evropského patentového úřadu: 

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 A7-0001/83 

Pozměňovací návrh  83 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 12 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zúčastněné členské státy jakožto 

smluvní státy EPC zajistí, aby Evropský 

patentový úřad prováděl řízení činností 

souvisejících s úkoly uvedenými 

v odstavci 1 a dohled nad nimi. Za tím 

účelem zřídí v rámci správní rady 

Evropské patentové organizace výběrový 

výbor ve smyslu článku 145 EPC. 

2. Zúčastněné členské státy jakožto 

smluvní státy EPC společně s Evropským 
parlamentem zajistí, aby Evropský 

patentový úřad prováděl řízení činností 

souvisejících s úkoly uvedenými 

v odstavci 1 a dohled nad nimi. Za tím 

účelem zřídí v rámci správní rady 

Evropské patentové organizace výběrový 

výbor. Tento výběrový výbor rozhoduje 
na základě mandátu, který mu svěřil 
Evropský parlament, jemuž podléhá. 
Členové výběrového výboru se podrobí 
slyšení před tím, než je Evropský 
parlament potvrdí ve funkci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Evropský parlament se musí podílet na řízení správních úkonů, které Evropský patentový úřad 

provádí, a na dohledu nad nimi. V souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem 1 by 

se navíc měl vypustit odkaz na článek 143 EPC. 
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5. 12. 2012 A7-0001/84 

Pozměňovací návrh  84 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 12 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou 

právní ochranu u vnitrostátního soudu proti 

rozhodnutím přijatým Evropským 

patentovým úřadem při provádění úkolů 
uvedených v odstavci 1. 

3. Zúčastněné členské státy zajistí účinnou 

právní ochranu u vnitrostátního soudu proti 

jakýmkoli správním rozhodnutím přijatým 

Evropským patentovým úřadem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Evropská unie by neměla delegovat pravomoci na mezinárodní orgán, ani transformovat 

do svého právního systému předpisy, které vydal mezinárodní orgán, aniž by zajistila účinnou 

soudní kontrolu, kterou by vykonával nezávislý soud, jenž musí dodržovat právní předpisy 

Unie a který případně smí postoupit předběžnou záležitost Soudnímu dvoru k rozhodnutí. 
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5. 12. 2012 A7-0001/85 

Pozměňovací návrh  85 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 17 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Oprávnění Komise přijímat akty 

v přenesené pravomoci podléhá 

podmínkám stanoveným v tomto článku. 

1. Oprávnění přijímat akty v přenesené 

pravomoci svěřené Komisi podle článku 
15 a 16 podléhá podmínkám stanoveným 

v tomto článku. 

Or. en 
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5. 12. 2012 A7-0001/86 

Pozměňovací návrh  86 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 19 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování 

práva hospodářské soutěže a práva, které se 

týká nekalé soutěže. 

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování 

Smluv a práva Unie včetně práva 
hospodářské soutěže a práva, které se týká 

nekalé soutěže. 

Or. en 

Odůvodnění 

Dosažení souladu s právem EU je povinností zajišťující právní jistotu práv, která vyplývají 

z evropského patentu s jednotným účinkem. 



 

AM\921468CS.doc  PE479.467v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5. 12. 2012 A7-0001/87 

Pozměňovací návrh  87 
Eva Lichtenberger, Christian Engström 
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. 20 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději do šesti let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 

účinkem nabude účinnosti na území 

zúčastněných členských států, předloží 

Komise Radě zprávu o působení tohoto 

nařízení a v případě potřeby předloží 

příslušné návrhy na jeho změnu. Následné 

zprávy o působení tohoto nařízení Komise 

předloží každých šest let. 

1. Nejpozději do dvou let ode dne, kdy 
první evropský patent s jednotným 

účinkem nabude účinnosti na území 

zúčastněných členských států, předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o působení tohoto nařízení 

a v případě potřeby předloží příslušné 

návrhy na jeho změnu. Následné zprávy 

o působení tohoto nařízení Komise 

předloží každé dva roky. 

Or. en 

 

 


