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Amendement 1
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is het ermee eens dat doeltreffende 
eenheidsoctrooibescherming in Europa zou 
bijdragen aan de doelstelling van groei 
door innovatie en daarmee het Europese 
bedrijfsleven zou helpen, met name het 
midden- en kleinbedrijf, om de 
economische crisis en de wereldwijde 
concurrentie het hoofd te bieden;

1. is het ermee eens dat doeltreffende 
eenheidsoctrooibescherming in Europa zou 
bijdragen aan de doelstelling van groei 
door innovatie en daarmee het Europese 
bedrijfsleven zou helpen, met name het 
midden- en kleinbedrijf, om de kosten te 
verlagen, octrooirechten effectief toe te 
passen en de economische crisis en de 
wereldwijde concurrentie het hoofd te 
bieden;

Or. lt

Amendement 2
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

10. is het ermee eens dat doeltreffende 
eenheidsoctrooibescherming in Europa zou 
bijdragen aan de doelstelling van groei 
door innovatie en daarmee het Europese 
bedrijfsleven zou helpen, met name het 
midden- en kleinbedrijf, om de 
economische crisis en de wereldwijde 
concurrentie het hoofd te bieden;

10. is het ermee eens dat doeltreffende 
eenheidsoctrooibescherming in Europa zou 
bijdragen aan de doelstelling van groei 
door innovatie en daarmee het Europese 
bedrijfsleven zou helpen, met name het 
midden- en kleinbedrijf, om de 
economische crisis en de wereldwijde 
concurrentie het hoofd te bieden; is van 
mening dat het recht dat hieraan ten 
grondslag ligt, de taalregelingen en de 
juridische aspecten van de regeling voor 
eenheidsoctrooibescherming 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;
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Or. es

Amendement 3
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat een efficiënte 
eenheidsoctrooibescherming alleen kan 
worden gewaarborgd door middel van een 
adequaat functionerend systeem voor 
octrooigeschillenbeslechting; is van 
mening dat een dergelijk systeem het 
primaat van de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen;

2. erkent dat een efficiënte 
eenheidsoctrooibescherming alleen kan 
worden gewaarborgd door middel van een 
adequaat functionerend systeem voor 
octrooigeschillenbeslechting; is van 
mening dat een dergelijk systeem het 
primaat van de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen; wijst erop dat de bestaande 
systemen voor 
octrooigeschillenbeslechting efficiënt 
moeten worden ingezet bij de 
totstandbrenging van een eenheidssysteem 
voor octrooigeschillenbeslechting;  

Or. lt

Amendement 4
Marietta Giannakou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. erkent dat een efficiënte 
eenheidsoctrooibescherming alleen kan 
worden gewaarborgd door middel van een 
adequaat functionerend systeem voor 
octrooigeschillenbeslechting; is van 
mening dat een dergelijk systeem het 
primaat van de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen;

2. erkent dat een efficiënte 
eenheidsoctrooibescherming alleen kan 
worden gewaarborgd door middel van een 
adequaat functionerend gespecialiseerd
systeem voor octrooigeschillenbeslechting; 
is van mening dat een dergelijk systeem het 
primaat van de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen;

Or. el
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Amendement 5
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat de exclusieve 
bevoegdheid voor de behandeling van een 
grote hoeveelheid octrooigeschillen van 
particulieren moet worden overgedragen 
aan het octrooigerecht, met als gevolg dat 
dit gerecht tot veranderingen zou leiden 
bij de nationale rechtbanken op dit gebied 
en nationale rechtbanken afstand zouden 
moeten doen van het recht zich met een 
verzoek om een prejudiciële beslissing tot 
het Hof van Justitie te wenden, zodat het 
octrooigerecht de enige rechtbank zou 
worden die bij de prejudiciële 
beslissingsprocedure in kwesties op het 
gebied van de interpretatie en de 
toepassing van het communautaire recht 
met het Hof van Justitie zou kunnen 
samenwerken;

Or. lt

Amendement 6
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst; onderstreept 
echter dat het gemeenschappelijke 
octrooigerecht de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen; vindt dat dit respect voor het 
primaat en de correcte toepassing van de 
EU-wetgeving onder andere moet worden 
gegarandeerd door te voorzien in de 

5. is van mening dat gezien het 
bovengenoemde advies van het Hof en 
rekening houdend met het feit dat de 
Europese Unie geen partij is bij het 
Europese Octrooiverdrag, goed moet 
worden onderzocht of een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst, zoals nu 
wordt voorgesteld, vooral ook met oog op 
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mogelijkheid om prejudiciële beslissingen 
aan te vragen bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie conform artikel 267 
VWEU;

de juridische structuur die wordt genoemd 
in het Voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad tot 
het aangaan van nauwere samenwerking 
op het gebied van de instelling van 
eenheidsoctrooibescherming, met name 
artikel 1; onderstreept dat het 
gemeenschappelijke octrooigerecht de EU-
wetgeving moet eerbiedigen; vindt dat dit 
respect voor het primaat en de correcte 
toepassing van de EU-wetgeving onder 
andere moet worden gegarandeerd door te 
voorzien in de mogelijkheid om 
prejudiciële beslissingen aan te vragen bij 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
conform artikel 267 VWEU;

Or. en

Amendement 7
Gerald Häfner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst; onderstreept 
echter dat het gemeenschappelijke 
octrooigerecht de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen; vindt dat dit respect voor het 
primaat en de correcte toepassing van de 
EU-wetgeving onder andere moet worden 
gegarandeerd door te voorzien in de 
mogelijkheid om prejudiciële beslissingen 
aan te vragen bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie conform artikel 267 
VWEU;

5. is van mening dat gezien het 
bovengenoemde advies van het Hof 
precies moet worden onderzocht hoe een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst; onderstreept 
dat het gemeenschappelijke octrooigerecht 
de EU-wetgeving moet eerbiedigen; vindt 
dat dit respect voor het primaat en de 
correcte toepassing van de EU-wetgeving 
onder andere moet worden gegarandeerd 
door te voorzien in de mogelijkheid om 
prejudiciële beslissingen aan te vragen bij 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
conform artikel 267 VWEU; dringt 
daarom aan op een diepgaand juridisch 
onderzoek naar de vraag of een 
internationale overeenkomst waarbij de 
Unie geen partij is het Europese Hof van 
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Justitie ertoe kan verplichten prejudiciële 
beslissingen te nemen in kwesties die het 
krijgt voorgelegd, en of met een dergelijke 
overeenkomst de lidstaten 
aansprakelijkheid kan worden opgelegd 
wegens schendingen van de EU-
wetgeving;  

Or. en

Amendement 8
Alexandra Thein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst; onderstreept 
echter dat het gemeenschappelijke 
octrooigerecht de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen; vindt dat dit respect voor het 
primaat en de correcte toepassing van de 
EU-wetgeving onder andere moet worden 
gegarandeerd door te voorzien in de 
mogelijkheid om prejudiciële beslissingen 
aan te vragen bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie conform artikel 267 
VWEU;

5. is van mening dat een 
gemeenschappelijk octrooigerecht kan 
worden ingesteld door middel van een 
internationale overeenkomst; onderstreept 
echter dat het gemeenschappelijke 
octrooigerecht de EU-wetgeving moet 
eerbiedigen; vindt dat dit respect voor het 
primaat en de correcte toepassing van de 
EU-wetgeving onder andere moet worden 
gegarandeerd door te voorzien in de 
mogelijkheid om prejudiciële beslissingen 
aan te vragen bij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie conform artikel 267 
VWEU; is verder van mening dat moet 
worden gegarandeerd dat een beslissing 
van het Europees Octrooigerecht die 
indruist tegen de EU-wetgeving kan 
leiden tot een vorm van financiële 
aansprakelijkheid bij een of meer 
lidstaten;

Or. de


