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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

27. 6. 2012 A7-0002/26 

Pozměňovací návrh  26 
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. 6 – název 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přechodná opatření Doplňující a přechodná opatření týkající se 

překladu 

Or. es 



 

AM\907369CS.doc  PE479.468v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27. 6. 2012 A7-0002/27 

Pozměňovací návrh  27 
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. 6 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Během přechodného období počínaje 

dnem použitelnosti tohoto nařízení 

v souladu s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení se 

žádost o jednotný účinek podle článku 12 

nařízení xx/xx [hmotněprávní ustanovení] 

předkládá společně s těmito dokumenty: 

1. Během přechodného období v délce 

nejvýše čtyř let počínaje dnem 

použitelnosti tohoto nařízení v souladu 

s čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení se žádost 

o jednotný účinek podle článku 12 nařízení 

xx/xx [hmotněprávní ustanovení] 

předkládá společně s těmito dokumenty: 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/28 

Pozměňovací návrh  28 
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. 6 – odst. 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) úplný překlad evropského patentového 

spisu do angličtiny, pokud jazykem řízení 

je francouzština nebo němčina; nebo 

a) úplný právně závazný překlad 

evropského patentového spisu do 

angličtiny, pokud jazykem řízení je 

francouzština nebo němčina; nebo 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/29 

Pozměňovací návrh  29 
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. 6 – odst. 1 – písm. b 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) úplný překlad evropského patentového 

spisu do kteréhokoli úředního jazyka 

zúčastněných členských států, který je 

úředním jazykem Unie, pokud jazykem 

řízení je angličtina. 

b) úplný právně závazný překlad 

evropského patentového spisu do 

kteréhokoli úředního jazyka zúčastněných 

členských států, který je úředním jazykem 

Unie, pokud jazykem řízení je angličtina. 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/30 

Pozměňovací návrh  30 
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. 6 – odst. 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. K žádostem o jednotný účinek, na 

které se vztahuje odstavec 1, musí být 

přiložen kromě překladů uvedených 

v písmenech a) a b) právně závazný 

překlad patentového spisu do jiného 

úředního jazyka Unie.  

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/31 

Pozměňovací návrh  31 
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. 6 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V souladu s článkem 12 nařízení xx/xx 

[hmotněprávní ustanovení] zúčastněné 

členské státy podle článku 143 EPC pověří 

Evropský patentový úřad zveřejněním 

překladů uvedených v odstavci 1 co 

nejdříve po dni, kdy byla podána žádost 

o jednotný účinek podle článku 12 nařízení 

xx/xx [hmotněprávní ustanovení]. Text 

těchto překladů nemá žádnou právní 

hodnotu a je poskytován pouze pro 

informační účely. 

2. V souladu s článkem 12 nařízení xx/xx 

[hmotněprávní ustanovení] zúčastněné 

členské státy podle článku 143 EPC pověří 

Evropský patentový úřad zveřejněním 

překladů uvedených v odstavci 1 co 

nejdříve po dni, kdy byla podána žádost 

o jednotný účinek podle článku 12 nařízení 

xx/xx [hmotněprávní ustanovení]. 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/32 

Pozměňovací návrh  32 
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. 6 – odst. 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Každé dva roky, počínaje šestým rokem 

od data použitelnosti tohoto nařízení, 

provede nezávislá odborná komise 

objektivní zhodnocení dostupnosti vysoce 

kvalitních strojových překladů 

patentových přihlášek a spisů do všech 

úředních jazyků Unie, vypracovaných 

Evropským patentovým úřadem. Tuto 

odbornou komisi zřídí zúčastněné členské 

státy v rámci Evropské patentové 

organizace a bude tvořena představiteli 

Evropského patentového úřadu 

a nevládních organizací zastupujících 

uživatele evropského patentového 

systému, jež pozvala správní rada 

Evropské patentové organizace jakožto 

pozorovatele v souladu s čl. 30 odst. 3 

EPC. 

vypouští se 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/33 

Pozměňovací návrh  33 
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. 6 – odst. 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Na základě zhodnocení uvedeného 

v odstavci 3 předloží Komise každé dva 

roky zprávu Radě a případně navrhne 

přechodné období ukončit. 

4. Nejpozději do čtyř let ode dne 

použitelnosti tohoto nařízení  Komise 

vypracuje nezbytné návrhy na ukončení 

přechodného období a zajištění toho, aby 

jediným jazykem pro předkládání žádostí, 

udělování patentů a vedení řízení byla 

angličtina. 

Or. es 
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27. 6. 2012 A7-0002/34 

Pozměňovací návrh  34 
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. 6 – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud nebude přechodné období 

ukončeno na základě návrhu Komise, 

skončí 12 let ode dne použitelnosti tohoto 

nařízení. 

vypouští se 

Or. es 

 

 


