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Amendamentul 1
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. este de acord că o protecţie prin brevet 
unitar eficientă în Europa ar contribui la 
creşterea economică prin inovare şi ar 
sprijini, astfel, întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, să facă faţă crizei 
economice şi concurenţei globale;

1. este de acord că o protecţie prin brevet 
unitar eficientă în Europa ar contribui la 
creşterea economică prin inovare şi ar 
ajuta, astfel, întreprinderile europene, în 
special IMM-urile, să reducă costurile, să 
aplice în mod eficient drepturile de brevet, 
precum şi să facă faţă crizei economice şi 
concurenţei globale;

Or. lt

Amendamentul 2
Enrique Guerrero Salom

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este de acord că o protecţie prin brevet 
unitar eficientă în Europa ar contribui la 
creşterea economică prin inovare şi ar 
sprijini, astfel, întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, să facă faţă crizei 
economice şi concurenţei globale;

10. este de acord că o protecţie prin brevet 
unitar eficientă în Europa ar contribui la 
creşterea economică prin inovare şi ar 
ajuta, astfel, întreprinderile europene, în 
special IMM-urile, să facă faţă crizei 
economice şi concurenţei globale;
consideră că legislaţia fundamentală, 
mecanismele lingvistice şi aspectele 
juridice ale sistemului unitar de protecţie 
a brevetelor sunt în mod indisociabil 
legate unele de altele;

Or. es
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Amendamentul 3
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte că o protecţie eficientă prin 
brevet unitar poate fi asigurată numai 
printr-un sistem de soluţionare a litigiilor 
în materie de brevete care să funcţioneze 
corespunzător; consideră că un astfel de 
sistem trebuie să respecte supremaţia 
dreptului Uniunii;

2. recunoaşte că o protecţie eficientă prin 
brevet unitar poate fi asigurată numai 
printr-un sistem de soluţionare a litigiilor 
în materie de brevete care să funcţioneze 
corespunzător; consideră că un astfel de 
sistem trebuie să respecte supremaţia 
dreptului Uniunii; observă că, în contextul 
creării unui sistem unitar de soluţionare a 
litigiilor în materie de brevete, ar trebui 
utilizate în mod eficient actualele sisteme 
jurisdicţionale naţionale de soluţionare a 
litigiilor în materie de brevete;

Or. lt

Amendamentul 4
Marietta Giannakou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaşte că o protecţie eficientă prin 
brevet unitar poate fi asigurată numai 
printr-un sistem de soluţionare a litigiilor 
în materie de brevete care să funcţioneze 
corespunzător; consideră că un astfel de 
sistem trebuie să respecte supremaţia 
dreptului Uniunii;

2. recunoaşte că o protecţie eficientă prin 
brevet unitar poate fi asigurată numai 
printr-un sistem specializat de soluţionare a 
litigiilor în materie de brevete care să 
funcţioneze corespunzător; consideră că un 
astfel de sistem trebuie să respecte 
supremaţia dreptului Uniunii;

Or. el

Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că tribunalului pentru brevete 
ar trebui să i se transfere competenţe 
exclusive pentru numeroase litigii în 
materie de brevete introduse de persoane 
private, consecinţa fiind aceea că acest 
tribunal ar produce modificări în 
structura tribunalelor naţionale în acest
domeniu, iar tribunalele naţionale şi-ar 
pierde dreptul de a sesiza Curtea de 
Justiţie cu cereri de pronunţare a unei 
hotărâri preliminare, tribunalul pentru 
brevete rămânând singura instanţă în 
măsură să colaboreze cu Curtea de 
Justiţie, prin intermediul procedurii de 
pronunţare a unei hotărâri preliminare, 
cu privire la chestiuni referitoare la 
interpretarea şi aplicarea dreptului 
Uniunii;

Or. lt

Amendamentul 6
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un tribunal unic pentru 
brevete poate fi creat prin intermediul unui 
acord internaţional; subliniază, însă, că 
tribunalul unic pentru brevete trebuie să 
respecte legislaţia Uniunii; consideră că 
acest respect pentru supremaţia şi aplicarea 
corectă a dreptului Uniunii trebuie asigurat 
inclusiv prin posibilitatea prevederii de 
cereri de pronunţare a hotărârilor 
preliminare de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 267 din TFUE;

5. consideră că, având în vedere avizul 
Curţii de Justiţie menţionat mai sus şi 
ţinând cont de faptul că Uniunea 
Europeană nu este parte a Convenţiei 
brevetului european, trebuie analizat în 
mod atent dacă un tribunal unic pentru 
brevete poate fi creat prin intermediul unui 
acord internaţional, aşa cum se propune în 
prezent, în special dacă se are în vedere, 
de asemenea, arhitectura juridică ce se 
regăseşte în propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
de implementare a unei cooperări 
consolidate în domeniul creării unei 
protecţii unitare prin brevet, în special 
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articolul 1 din aceasta; subliniază că 
tribunalul unic pentru brevete trebuie să 
respecte legislaţia Uniunii; consideră că 
acest respect pentru supremaţia şi aplicarea 
corectă a dreptului Uniunii trebuie asigurat 
inclusiv prin posibilitatea prevederii de 
cereri de pronunţare a hotărârilor 
preliminare de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 267 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 7
Gerald Häfner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un tribunal unic pentru 
brevete poate fi creat prin intermediul unui 
acord internaţional; subliniază, însă, că 
tribunalul unic pentru brevete trebuie să 
respecte legislaţia Uniunii; consideră că 
acest respect pentru supremaţia şi aplicarea 
corectă a dreptului Uniunii trebuie asigurat 
inclusiv prin posibilitatea prevederii de 
cereri de pronunţare a hotărârilor 
preliminare de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 267 din TFUE;

5. consideră că, având în vedere avizul 
Curţii de Justiţie menţionat mai sus, 
trebuie analizat în mod atent modul în 
care un tribunal unic pentru brevete poate 
fi creat prin intermediul unui acord 
internaţional; subliniază că tribunalul unic 
pentru brevete trebuie să respecte legislaţia 
Uniunii; consideră că acest respect pentru 
supremaţia şi aplicarea corectă a dreptului 
Uniunii trebuie asigurat inclusiv prin 
posibilitatea prevederii de cereri de 
pronunţare a hotărârilor preliminare de 
către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, 
în conformitate cu articolul 267 din TFUE;
solicită, în acest sens, o analiză juridică 
temeinică, pentru a verifica dacă un acord 
internaţional la care Uniunea nu este 
parte poate conferi Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene obligaţia de a răspunde 
la întrebări preliminare, precum şi dacă 
un astfel de acord poate impune statelor 
membre responsabilitatea pentru 
încălcarea dreptului Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 8
Alexandra Thein

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că un tribunal unic pentru 
brevete poate fi creat prin intermediul unui 
acord internaţional; subliniază, însă, că 
tribunalul unic pentru brevete trebuie să 
respecte legislaţia Uniunii; consideră că 
acest respect pentru supremaţia şi aplicarea 
corectă a dreptului Uniunii trebuie asigurat 
inclusiv prin posibilitatea prevederii de 
cereri de pronunţare a hotărârilor 
preliminare de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 267 din TFUE;

5. consideră că un tribunal unic pentru 
brevete poate fi creat prin intermediul unui 
acord internaţional; subliniază, însă, că 
tribunalul unic pentru brevete trebuie să 
respecte legislaţia Uniunii; consideră că 
acest respect pentru supremaţia şi aplicarea 
corectă a dreptului Uniunii trebuie asigurat 
inclusiv prin posibilitatea prevederii de 
cereri de pronunţare a hotărârilor 
preliminare de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 267 din TFUE; în plus, trebuie să 
se asigure faptul că orice hotărâre a 
tribunalului unic pentru brevete care 
încalcă dreptul Uniunii poate antrena 
responsabilitatea patrimonială a unuia 
sau a mai multor state membre;

Or. de


