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Poprawka 1
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przyznaje, że skuteczna jednolita 
ochrona patentowa w Europie może 
przyczynić się do realizacji celu wzrostu 
gospodarczego dzięki innowacji i 
w konsekwencji pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim, przezwyciężyć kryzys 
gospodarczy i globalną konkurencję;

1. przyznaje, że skuteczna jednolita 
ochrona patentowa w Europie może 
przyczynić się do realizacji celu wzrostu 
gospodarczego dzięki innowacji i 
w konsekwencji pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim, zmniejszyć koszty, 
skutecznie wdrożyć ochronę patentową, 
przezwyciężyć kryzys gospodarczy 
i globalną konkurencję;

Or. lt

Poprawka 2
Enrique Guerrero Salom

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

10. przyznaje, że skuteczna jednolita 
ochrona patentowa w Europie może 
przyczynić się do realizacji celu wzrostu 
gospodarczego dzięki innowacji i w 
konsekwencji pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim, przezwyciężyć kryzys 
gospodarczy i globalną konkurencję;

10. przyznaje, że skuteczna jednolita 
ochrona patentowa w Europie może 
przyczynić się do realizacji celu wzrostu 
gospodarczego dzięki innowacji i w 
konsekwencji pomóc europejskim 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim, przezwyciężyć kryzys 
gospodarczy i globalną konkurencję;
podstawowe przepisy, mechanizmy 
językowe i prawne aspekty jednolitego 
systemu ochrony patentowej są ze sobą 
nierozerwalnie związane;

Or. es



PE475.860v01-00 4/7 AM\882456PL.doc

PL

Poprawka 3
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że skuteczny jednolity 
system ochrony patentowej można 
zapewnić wyłącznie dzięki należycie 
funkcjonującemu systemowi rozstrzygania 
sporów patentowych; uważa, że taki 
system musi być zgodny z zasadą 
nadrzędności prawa unijnego;

2. potwierdza, że skuteczny jednolity 
system ochrony patentowej można 
zapewnić wyłącznie dzięki należycie 
funkcjonującemu systemowi rozstrzygania 
sporów patentowych; uważa, że taki 
system musi być zgodny z zasadą 
nadrzędności prawa unijnego; podkreśla, 
że istniejące krajowe systemy sądowego 
rozstrzygania sporów patentowych 
powinny być skutecznie wykorzystane do 
stworzenia centralnego systemu 
rozwiązywania sporów patentowych. 

Or. lt

Poprawka 4
Marietta Giannakou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. potwierdza, że skuteczny jednolity 
system ochrony patentowej można 
zapewnić wyłącznie dzięki należycie 
funkcjonującemu systemowi rozstrzygania 
sporów patentowych; uważa, że taki 
system musi być zgodny z zasadą 
nadrzędności prawa unijnego;

2. potwierdza, że skuteczny jednolity 
system ochrony patentowej można 
zapewnić wyłącznie dzięki należycie 
funkcjonującemu, specjalistycznemu
systemowi rozstrzygania sporów 
patentowych; uważa, że taki system musi 
być zgodny z zasadą nadrzędności prawa 
unijnego;

Or. el

Poprawka 5
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. stwierdza, że sąd patentowy powinien 
posiadać wyłączne kompetencje 
w zakresie większości skarg patentowych 
wniesionych przez osoby prywatne, przez 
co zastąpiłby on sądy krajowe w tej 
dziedzinie, które straciłyby możliwość 
zwracania się do Trybunału 
Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, a sąd 
patentowy stałby się jedynym sądem 
współpracującym z Trybunałem 
Sprawiedliwości w zakresie wydawania 
orzeczeń w trybie prejudycjalnym 
dotyczących interpretacji i stosowania 
prawa wspólnotowego

Or. lt

Poprawka 6
Gerald Häfner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że centralny sąd patentowy może 
zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
sąd ten musi przestrzegać prawa Unii;
uważa, że należy zagwarantować 
poszanowanie nadrzędnego charakteru 
prawa unijnego i jego należyte stosowanie, 
przewidując między innymi możliwość 
zwracania się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 
wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym 
zgodnie z art. 267 TFUE;

5. uważa, że w świetle ww. opinii 
Trybunału, a także uwzględniając fakt, iż 
Unia Europejska nie jest stroną 
europejskiej konwencji o patentach, 
konieczna jest rzetelna analiza, czy 
centralny sąd patentowy może zostać 
stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej, jak jest to 
proponowane, zwłaszcza jeśli uwzględni 
się strukturę prawną zawartą we wniosku 
dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady wprowadzającego 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie 
tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej, w szczególności w jego art. 1;
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podkreśla, że sąd ten musi przestrzegać 
prawa Unii; uważa, że należy 
zagwarantować poszanowanie 
nadrzędnego charakteru prawa unijnego 
i jego należyte stosowanie, przewidując 
między innymi możliwość zwracania się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE;

Or. en

Poprawka 7
Gerald Häfner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że centralny sąd patentowy może 
zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
sąd ten musi przestrzegać prawa Unii;
uważa, że należy zagwarantować 
poszanowanie nadrzędnego charakteru 
prawa unijnego i jego należyte stosowanie, 
przewidując między innymi możliwość 
zwracania się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 
wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym 
zgodnie z art. 267 TFUE;

5. uważa, że w świetle ww. opinii 
Trybunału konieczna jest rzetelna analiza, 
w jaki sposób centralny sąd patentowy 
może zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej; podkreśla, że sąd ten 
musi przestrzegać prawa Unii; uważa, że 
należy zagwarantować poszanowanie 
nadrzędnego charakteru prawa unijnego 
i jego należyte stosowanie, przewidując 
między innymi możliwość zwracania się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE;
wzywa w związku z tym do 
przeprowadzenia dogłębnej analizy 
prawnej mającej na celu sprawdzenie, czy 
umowa międzynarodowa, której Unia 
Europejska nie jest stroną, może nałożyć 
na Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
obowiązek zajmowania się pytaniami 
prejudycjalnymi, a także czy tego rodzaju 
umowa może nakładać na państwa 
członkowskie odpowiedzialność za 
naruszanie prawodawstwa Unii;

Or. en
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Poprawka 8
Alexandra Thein

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że centralny sąd patentowy może 
zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że sąd 
ten musi przestrzegać prawa Unii; uważa, 
że należy zagwarantować poszanowanie 
nadrzędnego charakteru prawa unijnego 
i jego należyte stosowanie, przewidując 
między innymi możliwość zwracania się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE;

5. uważa, że centralny sąd patentowy może 
zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że sąd 
ten musi przestrzegać prawa Unii; uważa, 
że należy zagwarantować poszanowanie 
nadrzędnego charakteru prawa unijnego 
i jego należyte stosowanie, przewidując 
między innymi możliwość zwracania się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o wydanie orzeczeń w trybie 
prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE;
ponadto należy zagwarantować, że 
orzeczenie centralnego sądu patentowego 
naruszająca prawo Unii Europejskiej 
może prowadzić do odpowiedzialności 
finansowej jednego lub wielu państw 
członkowskich.

Or. de


