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Alteração 1
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Partilha da opinião segundo a qual uma 
protecção eficaz da patente unitária na 
Europa contribuirá para o cumprimento do 
objectivo do crescimento através da 
inovação, ajudando as empresas europeias, 
sobretudo as pequenas e médias empresas, 
a enfrentarem a crise económica e a 
concorrência a nível mundial;

1. Partilha da opinião segundo a qual uma 
protecção eficaz da patente unitária na 
Europa contribuirá para o cumprimento do 
objectivo do crescimento através da 
inovação, ajudando as empresas europeias, 
sobretudo as pequenas e médias empresas, 
a reduzirem os custos, a aplicarem de 
forma eficaz os direitos de patente e a 
enfrentarem a crise económica e a 
concorrência a nível mundial;

Or. lt

Alteração 2
Enrique Guerrero Salom

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

10. Partilha da opinião segundo a qual uma 
protecção eficaz da patente unitária na 
Europa contribuirá para o cumprimento do 
objectivo do crescimento através da 
inovação, ajudando as empresas europeias, 
sobretudo as pequenas e médias empresas, 
a enfrentarem a crise económica e a 
concorrência a nível mundial;

10. Partilha da opinião segundo a qual uma 
protecção eficaz da patente unitária na 
Europa contribuirá para o cumprimento do 
objectivo do crescimento através da 
inovação, ajudando as empresas europeias, 
sobretudo as pequenas e médias empresas, 
a enfrentarem a crise económica e a 
concorrência a nível mundial; considera 
que a legislação subjacente, os 
mecanismos linguísticos e os aspectos 
jurídicos do sistema unitário de protecção 
de patentes são indissociáveis uns dos 
outros;

Or. es
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Alteração 3
Rolandas Paksas

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que só é possível assegurar 
uma protecção eficaz da patente unitária 
através de um sistema de resolução de 
litígios em matéria de patentes que 
funcione de forma adequada; entende que 
esse sistema deve respeitar o primado do 
Direito da União;

2. Reconhece que só é possível assegurar 
uma protecção eficaz da patente unitária 
através de um sistema de resolução de 
litígios em matéria de patentes que 
funcione de forma adequada; entende que 
esse sistema deve respeitar o primado do 
Direito da União; assinala que será 
conveniente tirar partido dos actuais 
sistemas nacionais de resolução de litígios 
em matéria de patentes para criar um 
sistema unitário para a resolução de 
litígios neste domínio;

Or. lt

Alteração 4
Marietta Giannakou

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Reconhece que só é possível assegurar 
uma protecção eficaz da patente unitária 
através de um sistema de resolução de 
litígios em matéria de patentes que
funcione de forma adequada; entende que 
esse sistema deve respeitar o primado do 
Direito da União;

2. Reconhece que só é possível assegurar 
uma protecção eficaz da patente unitária 
através de um sistema específico de 
resolução de litígios em matéria de 
patentes que funcione de forma adequada; 
entende que esse sistema deve respeitar o 
primado do Direito da União;

Or. el

Alteração 5
Rolandas Paksas
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Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Observa que deverá ser transferida 
para o Tribunal de Patentes a 
competência exclusiva para grande parte 
das acções intentadas por particulares no 
domínio das patentes, o que levaria a que 
este Tribunal substituísse os tribunais 
nacionais neste domínio e os últimos 
perdessem o direito de apresentar ao 
Tribunal de Justiça pedidos de decisão 
prejudicial, de modo que o Tribunal de 
Patentes seria o único tribunal a poder 
cooperar com o Tribunal de Justiça, 
mediante um procedimento de decisão 
prejudicial, em questões relativas à 
interpretação e aplicação do Direito da 
União;

Or. lt

Alteração 6
Gerald Häfner

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Entende que um Tribunal de Patentes 
Unificado poderá ser criado através de um 
acordo internacional; salienta, não 
obstante, que o Tribunal de Patentes 
Unificado deve respeitar a legislação da 
União; considera que este respeito e a 
correcta aplicação da legislação da União 
devem ser garantidos, inter alia, prevendo a 
possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE;

5. Entende que, à luz do parecer 
supramencionado do Tribunal de Justiça 
e atendendo a que a União Europeia não 
é parte na Convenção sobre a Patente 
Europeia, é necessário proceder a uma 
análise aprofundada no sentido de apurar 
se um Tribunal de Patentes Unificado 
poderá ser criado através de um acordo 
internacional conforme é actualmente 
proposto, em especial tendo também em 
conta a arquitectura jurídica contida na 
proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que executa uma 
cooperação reforçada no domínio da 
criação da protecção de patente unitária, 
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em particular no seu artigo 1.º; salienta 
que o Tribunal de Patentes Unificado deve 
respeitar a legislação da União; considera 
que este respeito e a correcta aplicação da 
legislação da União devem ser garantidos, 
inter alia, prevendo a possibilidade de 
apresentar pedidos de decisão prejudicial 
do Tribunal de Justiça da União Europeia 
em conformidade com o artigo 267.º do 
TFUE;

Or. en

Alteração 7
Gerald Häfner

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Entende que um Tribunal de Patentes 
Unificado poderá ser criado através de um 
acordo internacional; salienta, não 
obstante, que o Tribunal de Patentes 
Unificado deve respeitar a legislação da 
União; considera que este respeito e a 
correcta aplicação da legislação da União 
devem ser garantidos, inter alia, prevendo a 
possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE;

5. Entende que, à luz do parecer 
supramencionado do Tribunal de Justiça,
é necessário proceder a uma análise 
aprofundada para determinar as 
modalidades segundo as quais um 
Tribunal de Patentes Unificado poderá ser 
criado através de um acordo internacional;
salienta que o Tribunal de Patentes 
Unificado deve respeitar a legislação da 
União; considera que este respeito e a 
correcta aplicação da legislação da União 
devem ser garantidos, inter alia, prevendo a 
possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE; solicita, neste 
contexto, uma análise jurídica 
aprofundada no sentido de verificar se um 
acordo internacional no qual a União não 
é parte pode conferir ao Tribunal de 
Justiça Europeu a obrigação de tratar 
questões prejudiciais, bem como se tal 
acordo pode atribuir responsabilidades 
aos Estados-Membros por violação do 
Direito da União;
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Or. en

Alteração 8
Alexandra Thein

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Entende que um Tribunal de Patentes 
Unificado poderá ser criado através de um 
acordo internacional; salienta, não 
obstante, que o Tribunal de Patentes 
Unificado deve respeitar a legislação da 
União; considera que este respeito e a 
correcta aplicação da legislação da União 
devem ser garantidos, inter alia, prevendo a 
possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE;

5. Entende que um Tribunal de Patentes 
Unificado poderá ser criado através de um 
acordo internacional; salienta, não 
obstante, que o Tribunal de Patentes
Unificado deve respeitar a legislação da 
União; considera que este respeito e a 
correcta aplicação da legislação da União 
devem ser garantidos, inter alia, prevendo a 
possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 267.º do TFUE; além disso, é 
necessário assegurar que uma decisão do 
Tribunal de Patentes unificado que 
infrinja o Direito da União possa dar 
lugar a algum tipo de responsabilidade 
patrimonial de um ou vários 
Estados-Membros;

Or. de


