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Predlog spremembe 1
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. soglaša, da bi učinkovito enotno 
patentno varstvo v Evropi prispevalo k 
doseganju cilja rasti prek inovacij in bi 
tako pomagalo evropskim podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem, pri soočanju 
z gospodarsko krizo in svetovno 
konkurenco;

1. soglaša, da bi učinkovito enotno 
patentno varstvo v Evropi prispevalo k 
doseganju cilja rasti prek inovacij in bi 
tako pomagalo evropskim podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem, pri 
zmanjšanju stroškov, učinkovitem 
uveljavljanju patentnih pravic, pa tudi pri 
soočanju z gospodarsko krizo in svetovno 
konkurenco;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Enrique Guerrero Salom

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. soglaša, da bi učinkovito enotno 
patentno varstvo v Evropi prispevalo k 
doseganju cilja rasti prek inovacij in bi 
tako pomagalo evropskim podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem, pri soočanju 
z gospodarsko krizo in svetovno 
konkurenco;

10. soglaša, da bi učinkovito enotno 
patentno varstvo v Evropi prispevalo k 
doseganju cilja rasti prek inovacij in bi 
tako pomagalo evropskim podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem, pri soočanju 
z gospodarsko krizo in svetovno 
konkurenco; temeljna pravica, jezikovna 
ureditev in pravni vidiki enotnega sistema 
patentnega varstva so med seboj neločljivo 
povezani; 

Or. es

Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je mogoče učinkovito 
enotno patentno varstvo zagotoviti samo z 
ustrezno delujočim sistemom reševanja 
patentnih sporov; je prepričan, da mora 
takšen sistem spoštovati prednost prava 
Unije;

2. priznava, da je mogoče učinkovito 
enotno patentno varstvo zagotoviti samo z 
ustrezno delujočim sistemom reševanja 
patentnih sporov; je prepričan, da mora 
takšen sistem spoštovati prednost prava 
Unije; opozarja, da se morajo pri 
vzpostavitvi enotnega sistema odprave 
patentnih sporov učinkovito uporabljati 
obstoječi nacionalni sistemi patentnih 
sodišč;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priznava, da je mogoče učinkovito 
enotno patentno varstvo zagotoviti samo z 
ustrezno delujočim sistemom reševanja 
patentnih sporov; je prepričan, da mora 
takšen sistem spoštovati prednost prava 
Unije;

2. priznava, da je mogoče učinkovito 
enotno patentno varstvo zagotoviti samo z 
ustrezno delujočim sistemom reševanja 
patentnih sporov, vzpostavljenim posebej v 
ta namen; je prepričan, da mora takšen 
sistem spoštovati prednost prava Unije;

Or. el

Predlog spremembe 5
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je treba na patentno 
sodišče prenesti izključno pristojnost za 
številne tožbe v zvezi s patenti, ki jih 
vložijo zasebniki, posledica tega pa bi bila, 
da bi to sodišče na omenjenem področju 
spremenilo nacionalna sodišča in bi 
nacionalna sodišča izgubila pravico, da bi 
se na Sodišče obračala z zahtevki za 
predhodno odločanje, tako da bi bilo 
patentno sodišče edino, ki bi s Sodiščem 
lahko sodelovalo v postopku za predhodno 
odločanje glede vprašanj razlage in 
uporabe zakonodaje Unije,

Or. lt

Predlog spremembe 6
Gerald Häfner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je enotno sodišče za patente 
mogoče ustanoviti z mednarodnim 
sporazumom; vseeno poudarja, da mora 
enotno sodišče za patente spoštovati pravo 
Unije; je prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
s členom 267 PDEU;

5. glede na omenjeno mnenje Sodišča in 
ob upoštevanju, da Evropska unija ni 
stranka evropske patentne konvencije, 
meni, da je potrebna skrbna analiza o tem, 
ali je enotno sodišče za patente mogoče 
ustanoviti z mednarodnim sporazumom, 
kot je sedaj predlagano, zlasti glede na 
pravno arhitekturo iz predloga uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta za 
izvajanje okrepljenega sodelovanja na 
področju vzpostavitve enotnega 
patentnega varstva, zlasti člena 1 
predloga; poudarja, da mora enotno 
sodišče za patente spoštovati pravo Unije; 
je prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
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s členom 267 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 7
Gerald Häfner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je enotno sodišče za patente 
mogoče ustanoviti z mednarodnim 
sporazumom; vseeno poudarja, da mora 
enotno sodišče za patente spoštovati pravo 
Unije; je prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
s členom 267 PDEU;

5. glede na omenjeno mnenje Sodišča 
meni, da je potrebna skrbna analiza o tem, 
kako je enotno sodišče za patente mogoče 
ustanoviti z mednarodnim sporazumom; 
poudarja, da mora enotno sodišče za 
patente spoštovati pravo Unije; je 
prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
s členom 267 PDEU; ob tem poziva k 
poglobljeni pravni analizi, s katero bi 
preverili, ali mednarodni sporazum, 
katerega Unija ni stranka, Evropskemu 
sodišču lahko naloži dolžnost, da 
obravnava vprašanja za predhodno 
odločanje, pa tudi ali tak sporazum 
državam članicam lahko naloži 
odgovornost za kršitve prava Unije;

Or. en

Predlog spremembe 8
Alexandra Thein

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je enotno sodišče za patente 5. meni, da je enotno sodišče za patente 
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mogoče ustanoviti z mednarodnim 
sporazumom; vseeno poudarja, da mora 
enotno sodišče za patente spoštovati pravo 
Unije; je prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
s členom 267 PDEU;

mogoče ustanoviti z mednarodnim 
sporazumom; vseeno poudarja, da mora 
enotno sodišče za patente spoštovati pravo 
Unije; je prepričan, da bi bilo treba takšno 
spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo 
prava Unije zagotoviti tudi s tem, da se 
predvidi možnost zahtevanja predhodnega 
odločanja Sodišča Evropske unije v skladu 
s členom 267 PDEU; dalje mora biti 
zagotovljeno, da bi odločitev enotnega 
sodišča za patente, ki bi kršila pravo 
Unije, privedla do kakršne koli 
odškodninske odgovornosti ene ali več 
držav članic;

Or. de


