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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2012 A7-0001/79 

Muudatusettepanek  79 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – punkt h 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) toimingud, mis vastavalt määruse (EÜ) 
nr 2100/94 artiklile 14 kuuluvad 
põllumajandustootjate suhtes kehtestatud 

erandite alla, mida kohaldatakse mutatis 
mutandis; 

(h) toimingud, mis on seotud sellega, et 
põllumajandustootja kasutab omaenda 

saagist pärit toodet omaenda 

põllumajandusettevõttes 

põllumajanduslikul eesmärgil 

paljundamiseks, või 

põllumajandustootjate vahel selektsiooni 

eesmärgil toimuv seemnete vahetus, 

loodud bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamine või paindlik korraldamine. 

Kui paljundatakse sertifikaadiga kaitstud 

sorte, ei ole see vastuolus määruse (EÜ) nr 
2100/94 artikliga 14; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/80 

Muudatusettepanek  80 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – punkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) kaitstud karja kasutamine 
põllumajandustootja poolt 
põllumajandusettevõtte tarbeks, 
tingimusel et tõuaretusloomad või muu 

loomne paljundusmaterjal müüdi või 

turustati muul viisil 

põllumajandustootjale patendi omaniku 

poolt või tema nõusolekul. Kõnealune 

kasutamine hõlmab loomade või muu 

loomse paljundusmaterjali kättesaadavaks 

tegemist oma põllumajandusettevõtte 

tegevuseks, kuid mitte müüki 

kaubandusliku otstarbega 

loomakasvatuse raames või eesmärgil; 

(i) kaitstud loomade kasutamine 
põllumajandustootja poolt 
põllumajanduslikul eesmärgil, sealhulgas 

paljundamiseks ja kohapealse selektsiooni 

tagamiseks, samuti kohapealse 

selektsiooni tagamise eesmärgil toimuv 

kaitstud loomade järglaste müük 

põllumajandustootjate vahel; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/81 

Muudatusettepanek  81 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – punkt k a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (k a) bioloogilise materjali kasutamine 

põllumajandussektoris asjaoludel, mis on 

kas juhuslikud või mida ei ole tehniliselt 

võimalik vältida. Seega ei ole tavaliselt 

võimalik võtta õiguslikke meetmeid 

põllumajandustootjate suhtes, kes 

kasvatavad seemneid või istutusmaterjali, 

mis ei ole sellise patendiga kaitstud. 

Or. en 

Selgitus 

Kui tegemist on eriasjaoludel toimuva või tehniliselt vältimatu paljundamisega, tõendab 

patendi omanik, et kostja kasutab mittesugulusristamist teadlikult (ega ole näiteks saastumise 

ohver). 
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5.12.2012 A7-0001/82 

Muudatusettepanek  82 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Osalevad liikmesriigid annavad Euroopa 
Patendiametile järgmisi ülesandeid 
Euroopa patendikonventsiooni artikli 143 

tähenduses, mida täidetakse vastavalt 
Euroopa Patendiameti sise-eeskirjadele: 

1. Osalevad liikmesriigid annavad Euroopa 
Patendiametile järgmisi ülesandeid, mida 
täidetakse vastavalt aluslepingutele ja 
liidu õigusaktidele ning Euroopa 
Patendiameti sise-eeskirjadele: 

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 A7-0001/83 

Muudatusettepanek  83 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Euroopa patendikonventsiooni 
osalisriikidena tagavad osalevad 
liikmesriigid Euroopa Patendiametile 
antud, lõikes 1 osutatud ülesannetega 
seotud toimingute juhtimise ja järelevalve. 
Selleks kutsutakse kokku Euroopa 
Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu 
erikomisjon Euroopa 
patendikonventsiooni artikli 145 

tähenduses. 

2. Euroopa patendikonventsiooni 
osalisriikidena tagavad osalevad 
liikmesriigid koos Euroopa Parlamendiga 
Euroopa Patendiametile antud, lõikes 1 
osutatud ülesannetega seotud toimingute 
juhtimise ja järelevalve. Selleks kutsutakse 
kokku Euroopa Patendiorganisatsiooni 
haldusnõukogu erikomisjon. Erikomisjon 
teeb otsuseid vastavalt Euroopa 

Parlamendi antud mandaadile ning 

annab Euroopa Parlamendile aru. 

Erikomisjoni liikmed läbivad kuulamise 

enne heakskiitmist Euroopa Parlamendi 

poolt. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Parlament kaasatakse Euroopa Patendiameti teostatavate haldustoimingute 

juhtimisse ja järelevalvesse. Lisaks tuleks vastavalt eeltoodud muudatusettepanekule 1 jätta 

välja viide Euroopa patendikonventsiooni artiklile 143. 
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5.12.2012 A7-0001/84 

Muudatusettepanek  84 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Osalevad liikmesriigid tagavad tõhusa 
õiguskaitse riiklikes kohtutes seoses 
otsustega, mis on teinud Euroopa 
Patendiamet, kes täidab lõikes 1 osutatud 
ülesandeid. 

3. Osalevad liikmesriigid tagavad tõhusa 
õiguskaitse riiklikes kohtutes seoses mis 
tahes haldusotsusega, mille on teinud 
Euroopa Patendiamet. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Liit ei tohiks delegeerida volitusi rahvusvahelisele asutusele ega võtta oma 

õigussüsteemi üle rahvusvahelise asutuse väljaantud akte, ilma et oleks tagatud, et on olemas 

tulemuslik kohtulik kontroll, mida teostab sõltumatu kohus, kes peab järgima liidu õigust ja 

kellel on õigus taotleda Euroopa Kohtult eelotsust otsuse langetamiseks, kui see on 

asjakohane. 
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5.12.2012 A7-0001/85 

Muudatusettepanek  85 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimuste. 

1. Artiklite 15 ja 16 kohased delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/86 

Muudatusettepanek  86 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus ei piira 
konkurentsiõiguse ja ebaausat konkurentsi 
käsitleva õiguse kohaldamist. 

Käesolev määrus ei piira aluslepingute ja 
liidu õiguse, sealhulgas konkurentsiõiguse 
ja ebaausat konkurentsi käsitleva õiguse 
kohaldamist. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõla ELi õigusega on kohustuslik ühtse mõjuga Euroopa patendist tulenevate õiguste 

õiguskindluse jaoks. 
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5.12.2012 A7-0001/87 

Muudatusettepanek  87 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mitte hiljem kui kuus aastat pärast 
kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga 
Euroopa patent jõustub osalevate 
liikmesriikide territooriumil, esitab 
komisjon nõukogule aruande käesoleva 
määruse toimimise kohta ning vajaduse 
korral teeb selle muutmiseks vajalikud 
ettepanekud. Komisjon esitab järgnevad 
aruanded käesoleva määruse toimimise 
kohta iga kuue aasta järel. 

1. Mitte hiljem kui kaks aastat pärast 
kuupäeva, mil esimene ühtse mõjuga 
Euroopa patent jõustub osalevate 
liikmesriikide territooriumil, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva määruse 
toimimise kohta ning vajaduse korral teeb 
selle muutmiseks vajalikud ettepanekud. 
Komisjon esitab järgnevad aruanded 
käesoleva määruse toimimise kohta iga 
kahe aasta järel. 

Or. en 

 
 
 


