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27. 6. 2012 A7-0002/17 

Pozměňovací návrh  17 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V případě sporu, který se týká 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

je oprávněným požadavkem, aby držitel 

patentu poskytl úplný překlad patentu do 

úředního jazyka zúčastněného členského 

státu, ve kterém došlo k údajnému porušení 

nebo ve kterém má údajný porušovatel 

bydliště. Držitel patentu by měl být rovněž 

povinen na žádost soudu, který je 

příslušným soudem na území zúčastněných 

členských států pro spory týkající se 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

poskytnout úplný překlad patentu do 

jazyka řízení dotyčného soudu. Tyto 

překlady by se neměly provádět za použití 

automatizovaných prostředků a měly by 

být poskytnuty na náklady držitele patentu. 

V případě sporu, který se týká nároku na 

náhradu škody, by soud projednávající 
dotyčný spor měl zohlednit, že předtím, 

než mu byl poskytnut překlad do jeho 

jazyka, mohl údajný porušitel jednat 
v dobré víře a možná nevěděl nebo neměl 
dostatečné podklady k tomu, aby věděl, že 
porušuje dotyčný patent. Příslušný soud by 

měl posoudit okolnosti konkrétního 

případu a mimo jiné by měl vzít v úvahu, 

zda údajný porušovatel je malý nebo 

střední podnik, který působí pouze na 

místní úrovni, a dále by měl zohlednit 

jazyk řízení u Evropského patentového 

úřadu a rovněž – během přechodného 

období – překlad předložený spolu 

(8) V případě sporu, který se týká 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

je oprávněným požadavkem, aby držitel 

patentu poskytl úplný překlad patentu do 

úředního jazyka zúčastněného členského 

státu, ve kterém došlo k údajnému porušení 

nebo ve kterém má údajný porušovatel 

bydliště. Držitel patentu by měl být rovněž 

povinen na žádost soudu, který je 

příslušným soudem na území zúčastněných 

členských států pro spory týkající se 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

poskytnout úplný překlad patentu do 

jazyka řízení dotyčného soudu. Tyto 

překlady by se neměly provádět za použití 

automatizovaných prostředků a měly by 

být poskytnuty na náklady držitele patentu. 

V případě sporu, který se týká nároku na 

náhradu škody, se předpokládá, neexistují-
li důkazy o opaku, že předtím, než mu byl 

poskytnut překlad do jeho jazyka, údajný 

porušitel nemohl vědět, že porušuje 
dotyčný patent, a jednal tedy v dobré víře. 
Příslušný soud by měl posoudit okolnosti 

konkrétního případu a mimo jiné by měl 

vzít v úvahu, zda údajný porušovatel je 

malý nebo střední podnik, který působí 

pouze na místní úrovni, a dále by měl 

zohlednit jazyk řízení u Evropského 

patentového úřadu a rovněž – během 

přechodného období – překlad předložený 

spolu s žádostí o jednotný účinek. 
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s žádostí o jednotný účinek. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/18 

Pozměňovací návrh  18 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 9 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) V zájmu osob vyplňujících 
dokumenty v jazyce, který není jedním z 
úředních jazyků Evropského patentového 
úřadu, a s ohledem na praxi Evropské 
unie přijímanou na základě rozsudku 
Evropského soudního dvora ve věci C-
361/01P1, by měl Evropský patentový úřad 
přijmout systém, kdy by se jazyk, v němž 
osoby vyplňují příslušné dokumenty, 
používal pro veškerou korespondenci 
vztahující se k přihlášce, pokud žadatel 
výslovně neuvede, že si přeje, aby 
Evropský patentový úřad používal jeden ze 
svých úředních jazyků. 

 ________________________________ 

 1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 
2003 ve věci C-361/01 P Kik/OHIM 
[2003] ECR I-8283. 

Or. es 

Odůvodnění 

Pokud jde o ochranné známky a průmyslové vzory Společenství rozhodl OHIM na základě 

rozsudku ve věci Kik, že veškerá korespondence bude vedena v jazyce podavatele přihlášky, 

pokud se tento nerozhodně jinak. OHIM vysvětlil, že je to v zájmu podavatelů, kteří 

předkládají přihlášku v jazyce jiném, než je úřední jazyk úřadu, a že to umožní ochranu 

ochranných známek a průmyslových vzorů. Podobná opatření jsou vyžadována v případě 

patentů. 
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27.6.2012 A7-0002/19 

Pozměňovací návrh  19 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 10 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Na podporu dostupnosti patentových 

informací a šíření technických poznatků by 

měly být co nejdříve k dispozici strojové 

překlady patentových přihlášek a spisů do 

všech úředních jazyků Unie. Strojové 

překlady jsou vyvíjeny Evropským 

patentovým úřadem a jsou velmi důležitým 

nástrojem, který má zlepšit přístup 

k patentovým informacím a umožnit 

rozsáhlé šíření technických poznatků. Ze 

včasné dostupnosti vysoce kvalitních 

strojových překladů evropských 

patentových přihlášek a spisů do všech 

úředních jazyků Unie by měli prospěch 

všichni uživatelé evropského patentového 

systému. Strojové překlady jsou hlavním 

prvkem politiky Evropské unie. Tyto 
strojové překlady by měly být pouze 
informativní a neměly by mít žádný právní 
účinek. 

(10) Na podporu dostupnosti patentových 

informací a šíření technických poznatků by 

měly být co nejdříve k dispozici strojové 

překlady patentových přihlášek a spisů do 

všech úředních jazyků Unie. Strojové 

překlady jsou vyvíjeny Evropským 

patentovým úřadem a jsou velmi důležitým 

nástrojem, který má zlepšit přístup 

k patentovým informacím a umožnit 

rozsáhlé šíření technických poznatků. Ze 

včasné dostupnosti vysoce kvalitních 

strojových překladů evropských 

patentových přihlášek a spisů do všech 

úředních jazyků Unie by měli prospěch 

všichni uživatelé evropského patentového 

systému. Ty jsou zveřejněny on-line a 
zdarma v souvislosti se zveřejněním 
patentové přihlášky a chráněného 
patentu. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/20 

Pozměňovací návrh  20 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 11 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Během přechodného období, než 
bude k dispozici systém vysoce kvalitních 
strojových překladů do všech úředních 
jazyků Unie, musí být k žádosti o jednotný 
účinek podle článku 12 nařízení xx/xx 

[hmotněprávní ustanovení] přiložen úplný 

překlad patentového spisu do angličtiny, 

pokud jazykem řízení u Evropského 

patentového úřadu je francouzština nebo 

němčina, nebo do kteréhokoli úředního 

jazyka zúčastněných členských států, který 
je úředním jazykem Unie, pokud jazykem 

řízení u Evropského patentového úřadu je 

angličtina. Tato ujednání by zajistila, aby 

během přechodného období byly všechny 
evropské patenty s jednotným účinkem 

dostupné v angličtině, která je obvyklým 

jazykem v oblasti mezinárodního 

technického výzkumu a publikací. Kromě 

toho by zajistila, aby se v souvislosti 

s evropskými patenty s jednotným účinkem 

překlady zveřejňovaly v dalších úředních 
jazycích zúčastněných členských států. 
Tyto překlady by se neměly provádět za 
použití automatizovaných prostředků 
a jejich vysoká kvalita by měla přispět ke 
zdokonalování překladačů Evropským 
patentovým úřadem. Zlepšily by rovněž 

šíření patentových informací. Přechodné 

období by mělo skončit, jakmile budou 
k dispozici vysoce kvalitní strojové 
překlady do všech úředních jazyků Unie 

(11) K žádosti o jednotný účinek musí být 
podle článku 12 nařízení xx/xx 

[hmotněprávní ustanovení] přiložen úplný 

právně závazný překlad patentového spisu 
do angličtiny, pokud jazykem řízení u 

Evropského patentového úřadu je 

francouzština nebo němčina, nebo do 

kteréhokoli úředního jazyka členských 

států, který je úředním jazykem Unie, 

pokud jazykem řízení u Evropského 

patentového úřadu je angličtina. Během 
přechodného období musí být k žádostem 
o jednotný účinek přiložen také právně 
závazný překlad spisu evropského patentu 
do jiného úředního jazyka Unie. Tato 
ujednání by zajistila, aby byly všechny 

evropské patenty s jednotným účinkem 

dostupné v angličtině, která je obvyklým 

jazykem v oblasti mezinárodního 

technického výzkumu a publikací. Kromě 

toho by během přechodného období 
zajistila, aby se v souvislosti s evropskými 

patenty s jednotným účinkem překlady 

zveřejňovaly v různých úředních jazycích 
členských států v závislosti na jednotlivých 
případech. Zlepšily by rovněž šíření 
patentových informací. V tomto případě se 
nesmí jednat o strojový překlad. 
Přechodné období by nemělo být delší než 
čtyři roky od data použitelnosti tohoto 
nařízení. 
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za předpokladu objektivního hodnocení 
kvality. Kvalitu strojových překladů by 
měla pravidelně a objektivně hodnotit 
nezávislá odborná komise zřízená 
zúčastněnými členskými státy v rámci 
Evropské patentové organizace a složená 
z představitelů Evropského patentového 
úřadu a uživatelů evropského patentového 
systému. S ohledem na technický rozvoj 
lze mít za to, že vývoj vysoce kvalitních 
strojových překladů nebude trvat déle než 
12 let. Proto by mělo přechodné období 
skončit 12 let od data použitelnosti tohoto 
nařízení, pokud nebylo o ukončení tohoto 
období rozhodnuto již dříve. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/21 

Pozměňovací návrh  21 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě sporu, který se týká 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

poskytne držitel patentu na žádost a podle 

volby údajného porušovatele úplný překlad 

patentu do úředního jazyka zúčastněného 

členského státu, ve kterém došlo 

k údajnému porušení nebo ve kterém má 

údajný porušovatel bydliště. 

1. V případě sporu, který se týká 

evropského patentu s jednotným účinkem, 

poskytne držitel patentu na žádost a podle 

volby údajného porušovatele úplný překlad 

patentu a dokumentace vytvořené 
v průběhu procesu udělování patentu do 
úředního jazyka zúčastněného členského 

státu, ve kterém došlo k údajnému porušení 

nebo ve kterém má údajný porušovatel 

bydliště. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/22 

Pozměňovací návrh  22 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V případě sporu, který se týká nároku na 

náhradu škody, vezme soud projednávající 
dotyčný spor v úvahu, že předtím, než mu 

byl poskytnut překlad podle odstavce 1, 

mohl údajný porušitel jednat, aniž by věděl 
nebo aniž by měl dostatečné podklady 
k tomu, aby věděl, že porušuje dotyčný 
patent. 

4. V případě sporu, který se týká nároku na 

náhradu škody, se předpokládá, neexistují-
li důkazy o opaku, že předtím, než mu byl 

poskytnut překlad podle odstavce 1, údajný 

porušitel nemohl vědět, že porušuje 
dotyčný patent, a jednal tedy v dobré víře. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/23 

Pozměňovací návrh  23 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vzhledem k tomu, že evropské patentové 
přihlášky lze podat v jakémkoli jazyce 
podle čl. 14 odst. 2 EPC, v souladu 
s článkem 12 nařízení xx/xx [hmotněprávní 

ustanovení] zúčastněné členské státy podle 

článku 143 EPC pověří Evropský 

patentový úřad správou systému náhrad 

všech nákladů na překlad do určité 

maximální výše z poplatků uvedených v 

článku 13 uvedeného nařízení pro žadatele 

podávající patentové přihlášky 

u Evropského patentového úřadu 

v některém z úředních jazyků Unie, který 

není úředním jazykem Evropského 

patentového úřadu. 

1. Žadatelé, kteří nemají společný jazyk s 
jedním z úředních jazyků Evropského 
patentového úřadu mají možnost vyplnit 
své patentové přihlášky a jakékoli další 
procesní dokumenty u Evropského 
patentového úřadu v kterémkoli jiném 
úředním jazyce Unie. V souladu s článkem 

12 nařízení xx/xx [hmotněprávní 

ustanovení] zúčastněné členské státy podle 

článku 143 EPC pověří Evropský 

patentový úřad správou systému náhrad 

všech nákladů na překlad do určité 

maximální výše z poplatků uvedených v 

článku 13 uvedeného nařízení pro žadatele 

podávající patentové přihlášky u 

Evropského patentového úřadu v některém 

z úředních jazyků Unie, který není úředním 

jazykem Evropského patentového úřadu. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/24 

Pozměňovací návrh  24 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a. Systém náhrad uvedený v odstavci 1 
zajišťuje plné uhrazení nákladů na 
překlad až do stropu stanoveného tak, aby 
odrážel průměrnou tržní cenu překladů 
a bránil tak zneužívání tohoto systému. 
Tyto náklady se nehradí, pokud Evropský 
patentový úřad stanoví, že překlad do 
úředního jazyka není nutný. 

Or. es 
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27.6.2012 A7-0002/25 

Pozměňovací návrh  25 
Antonio López-Istúriz White, Luis de Grandes Pascual a další 
 

Zpráva A7-0002/2012 
Raffaele Baldassarre 
Jednotná patentová ochrana 

COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) 

Návrh nařízení 
Čl. 5 – odst. 1 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1b. V zájmu osob používajících pro 
vyplnění dokumentů jazyk, který není 
jedním z úředních jazyků Evropského 
patentového úřadu, a s ohledem na praxi 
Evropské unie přijímanou po rozsudku 
Soudního dvora ve věci C-361/01 P1, 
zavede Evropský patentový úřad systém, v 
němž se jazyk pro vyplnění dokumentů 
použije pro veškerou korespondenci 
vztahující se k přihlášce, pokud žadatel 
výslovně neuvede, že si přeje, aby 
Evropský patentový úřad použil jeden ze 
svých úředních jazyků 

 ________________________________ 

 
1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. září 
2003 ve věci C-361/01 P Kik/OHIM 
[2003] ECR I-8283. 

Or. es 

 

 


