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5.12.2012 A7-0001/79 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  79 
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 – písmeno h 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(h) akty, na ktoré sa vzťahuje výsada 
poľnohospodárov podľa článku 14 

nariadenia (ES) č. 2100/94, ktorá sa 
uplatňuje mutatis mutandis; 

(h) činnosť a použitie produktu z vlastnej 
úrody na reprodukciu alebo propagáciu 
na vlastnej farme poľnohospodára na 
poľnohospodárske účely alebo 
vymieňanie si osív poľnohospodármi na 
selekciu, zachovanie druhov a dynamické 
riadenie pestovateľskej biodiverzity. 
Rozmnožovanie odrôd chránených 
osvedčením nie je v rozpore s článkom 14 

nariadenia (ES) č. 2100/94; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

 

5.12.2012 A7-0001/80 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  80 
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 – písmeno i 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(i) na použitie poľnohospodárom 

chovajúcim chránené hospodárske 
zvieratá na poľnohospodárske účely 

s podmienkou, že chovné zvieratá alebo 
iný živočíšny reprodukčný materiál predal 
alebo iným komerčným spôsobom postúpil 
poľnohospodárovi majiteľ patentových 
práv alebo sa tak stalo s jeho súhlasom. 
Takéto použitie zahŕňa poskytnutie 
zvieraťa alebo iného živočíšneho 
reprodukčného materiálu na účely 
jeho/jej poľnohospodárskej činnosti, ale 
nie na predaj v rámci komerčnej 
reprodukčnej činnosti alebo na jej účel; 

(i) na použitie chráneného zvieraťa 
poľnohospodárom na poľnohospodárske 

účely vrátane reprodukcie a vlastnej 
selekcie na farme a tiež vzájomný predaj 
potomkov chránených zvierat medzi 
poľnohospodármi na účely vlastnej 
selekcie na farme. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/81 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  81 
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 – bod ka (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ka) činnosť a použitie biologického 
materiálu v poľnohospodárskom odvetví, 
ktoré bolo náhodné alebo technicky 
neodvrátiteľné. V dôsledku toho nie je 
obvykle možné začať konanie voči 
poľnohospodárovi, ktorý pestuje osivo 
alebo rastlinný materiál, ktoré nie sú 
chránené takýmto patentom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V osobitných prípadoch alebo pri technicky neodvrátiteľnej propagácii musí majiteľ patentu 
dokázať, že protistrana úmyselne využíva kríženie (a nedošlo ku kontaminácii). 
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5.12.2012 A7-0001/82 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  82 
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 12 – odsek 1 – uvádzacia veta 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Zúčastnené členské štáty v zmysle 
článku 143 EPD dávajú Európskemu 

patentovému úradu nasledujúce úlohy, 

ktoré má vykonávať v súlade s vnútornými 

pravidlami Európskeho patentového úradu: 

1. Zúčastnené členské štáty dávajú 

Európskemu patentovému úradu 

nasledujúce úlohy, ktoré má vykonávať 

v súlade so zmluvami a právom Únie 
a s vnútornými pravidlami Európskeho 

patentového úradu: 

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 A7-0001/83 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  83 
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 12 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Zúčastnené členské štáty vo svojom 

postavení zmluvných štátov EPD 

zabezpečia riadenie činností súvisiacich s 

úlohami uvedenými v odseku 1 Európskym 

patentovým úradom a jeho dohľad nad 

nimi. S týmto cieľom zriadia užší výbor 

správnej rady Európskej patentovej 

organizácie v zmysle článku 145 EPD. 

2. Zúčastnené členské štáty vo svojom 

postavení zmluvných štátov EPD spolu 
s Európskym parlamentom zabezpečia 

riadenie činností súvisiacich s úlohami 

uvedenými v odseku 1 Európskym 

patentovým úradom a dohľad nad nimi. S 

týmto cieľom zriadia užší výbor správnej 

rady Európskej patentovej organizácie. 
Tento užší výbor prijíma rozhodnutia 
podľa mandátu udeleného Európskym 
parlamentom a podáva Európskemu 
parlamentu správy. Členovia užšieho 
výboru podstúpia pred svojím schválením 
Európskym parlamentom vypočutie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európsky parlament musí byť zapojený do riadenia a dohľadu nad administratívnymi úkonmi 
Európskeho patentového úradu. Okrem toho by sa v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom 1 uvedeným vyššie mal vypustiť odkaz na článok 143 EPD. 
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5.12.2012 A7-0001/84 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  84 
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 12 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú 

právnu ochranu pred vnútroštátnym súdom 

proti rozhodnutiam Európskeho 

patentového úradu, ktoré urobil pri 
vykonávaní úloh uvedených v odseku 1. 

3. Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú 

právnu ochranu pred vnútroštátnym súdom 

proti akýmkoľvek administratívnym 

rozhodnutiam Európskeho patentového 

úradu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Európska únia by nemala delegovať právomoci na medzinárodnú inštitúciu alebo 
transformovať akty medzinárodnej inštitúcie do svojho právneho systému bez zabezpečenia 
existencie účinného súdneho dohľadu, ktorý vykonáva nezávislý súd, ktorý musí dodržiavať 
právo Únie a má právo podľa okolností postúpiť vec na rozhodnutie Súdnemu dvoru. 
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5.12.2012 A7-0001/85 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  85 
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 17 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 

udeľuje Komisii pod podmienkami 

ustanovenými v tomto článku. 

1. Právomoc prijímať delegované akty 

podľa článkov 15 a 16 sa udeľuje Komisii 

pod podmienkami ustanovenými v tomto 

článku. 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0001/86 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  86 
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 19 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 

bol dotknutý zákon o hospodárskej súťaži a 

zákon o nekalej súťaži. 

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 

bolo dotknuté uplatňovanie zmlúv a práva 
Únie vrátane práva hospodárskej súťaže 
a práva v oblasti nekalej súťaže. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pre právnu istotu v oblasti práv priznávaných európskym patentom s jednotným účinkom je 
nutný súlad s právom EÚ. 
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5.12.2012 A7-0001/87 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  87 
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 20 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia predloží Rade najneskôr do 

šiestich rokov odo dňa, keď prvý európsky 

patent s jednotným účinkom nadobudol 
platnosť na území zúčastnených členských 

štátov, správu o fungovaní tohto 

nariadenia, a tam, kde je to potrebné, 

navrhne primerané návrhy na zmenu 

a doplnenie. Následné správy o 

uplatňovaní tohto nariadenia predkladá 

Komisia každých šesť rokov. 

1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr do dvoch 

rokov odo dňa, keď prvý európsky patent 

s jednotným účinkom nadobudne platnosť 

na území zúčastnených členských štátov, 

správu o funkčnosti tohto nariadenia, a tam, 

kde je to potrebné, navrhne primerané 

návrhy na zmenu a doplnenie. Následné 

správy o uplatňovaní tohto nariadenia 

predkladá Komisia každé dva roky. 

Or. en 

 

 

 


