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Ändringsförslag 1
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet håller med om att ett 
effektivt enhetligt patentskydd i EU skulle 
bidra till målet med tillväxt genom 
innovation och därmed hjälpa europeiska 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att hantera den ekonomiska krisen 
och den globala konkurrensen.

1. Europaparlamentet håller med om att ett 
effektivt enhetligt patentskydd i EU skulle 
bidra till målet med tillväxt genom 
innovation och därmed hjälpa europeiska 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att skära ner kostnader, effektivt 
upprätthålla patenträttigheterna och
hantera den ekonomiska krisen och den 
globala konkurrensen.

Or. lt

Ändringsförslag 2
Enrique Guerrero Salom

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet håller med om att ett 
effektivt enhetligt patentskydd i EU skulle 
bidra till målet med tillväxt genom 
innovation och därmed hjälpa europeiska 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att hantera den ekonomiska krisen 
och den globala konkurrensen.

1. Europaparlamentet håller med om att ett 
effektivt enhetligt patentskydd i EU skulle 
bidra till målet med tillväxt genom 
innovation och därmed hjälpa europeiska 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, att hantera den ekonomiska krisen 
och den globala konkurrensen.
Parlamentet anser att den underliggande 
lagen, språkarrangemangen och de 
rättsliga aspekterna inom det enhetliga 
patentskyddssystemet är oupplösligen 
förbundna med varandra.

Or. es
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Ändringsförslag 3
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att ett effektivt 
enhetligt patentskydd kan garanteras endast 
genom ett välfungerande system för 
patenttvister. Ett sådant system måste 
respektera unionsrättens företräde.

2. Europaparlamentet inser att ett effektivt 
enhetligt patentskydd kan garanteras endast 
genom ett välfungerande system för 
patenttvister. Ett sådant system måste 
respektera unionsrättens företräde.
Parlamentet påpekar att de befintliga 
nationella patenträttssystemen bör 
användas effektivt när det inrättas ett 
enhetligt system för patenttvister.

Or. lt

Ändringsförslag 4
Marietta Giannakou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att ett effektivt 
enhetligt patentskydd kan garanteras endast 
genom ett välfungerande system för 
patenttvister. Ett sådant system måste 
respektera unionsrättens företräde.

2. Europaparlamentet inser att ett effektivt 
enhetligt patentskydd kan garanteras endast 
genom ett välfungerande ad hoc-system för 
patenttvister. Ett sådant system måste 
respektera unionsrättens företräde.

Or. el

Ändringsförslag 5
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet konstaterar att 
patentdomstolen bör ges exklusiv 
behörighet för en stor del av de 
patenttvister som drivs av privatpersoner. 
Resultatet skulle bli att denna domstol 
skulle orsaka förändringar för de 
nationella domstolarna på detta område 
och att dessa nationella domstolar skulle 
gå miste om sin rätt att begära 
förhandsavgöranden av EU-domstolen. 
Patentdomstolen skulle därmed bli den 
enda domstol som kan samarbeta med 
EU-domstolen, genom förfarandet för 
förhandsavgöranden, i frågor som rör 
tolkning och tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Gerald Häfner

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en enhetlig 
patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal. Parlamentet betonar 
dock att den enhetliga patentdomstolen 
måste respektera unionsrätten. Denna 
respekt för unionsrättens företräde och 
korrekta tillämpning bör garanteras bland 
annat genom att man gör det möjligt att 
begära förhandsavgöranden från EU:s 
domstol i enlighet med artikel 267 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

5. Europaparlamentet anser att det mot 
bakgrund av EU-domstolens ovannämnda 
yttrande och med hänsyn till att 
Europeiska unionen inte är part i den 
europeiska patentkonventionen behövs en 
noggrann analys av huruvida en enhetlig 
patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal, vilket nu föreslås, inte 
minst med tanke på den rättsliga struktur 
som ingår i förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om genomförande av ett 
fördjupat samarbete för att skapa ett 
enhetligt patentskydd, särskilt artikel 1. 
Parlamentet betonar att den enhetliga 
patentdomstolen måste respektera 
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unionsrätten. Denna respekt för 
unionsrättens företräde och korrekta 
tillämpning bör garanteras bland annat 
genom att man gör det möjligt att begära 
förhandsavgöranden från EU:s domstol 
i enlighet med artikel 267 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 7
Gerald Häfner

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en enhetlig 
patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal. Parlamentet betonar 
dock att den enhetliga patentdomstolen 
måste respektera unionsrätten. Denna 
respekt för unionsrättens företräde och 
korrekta tillämpning bör garanteras bland 
annat genom att man gör det möjligt att 
begära förhandsavgöranden från EU:s 
domstol i enlighet med artikel 267 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

5. Europaparlamentet anser att det mot 
bakgrund av EU-domstolens ovannämnda 
yttrande behövs en noggrann analys av 
hur en enhetlig patentdomstol kan inrättas 
genom ett internationellt avtal. 
Parlamentet betonar att den enhetliga 
patentdomstolen måste respektera 
unionsrätten. Denna respekt för 
unionsrättens företräde och korrekta 
tillämpning bör garanteras bland annat 
genom att man gör det möjligt att begära 
förhandsavgöranden från EU:s domstol 
i enlighet med artikel 267 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
Parlamentet efterlyser i detta 
sammanhang en utförlig rättslig analys 
för att kontrollera om det i ett 
internationellt avtal i vilket unionen inte 
är part kan åläggas EU-domstolen en 
skyldighet att ta upp frågor till prövning 
för ett förhandsavgörande och om ett 
sådant avtal kan göra medlemsstater 
ansvariga för överträdelser av 
unionslagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Alexandra Thein

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att en enhetlig 
patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal. Parlamentet betonar 
dock att den enhetliga patentdomstolen 
måste respektera unionsrätten. Denna 
respekt för unionsrättens företräde och 
korrekta tillämpning bör garanteras bland 
annat genom att man gör det möjligt att 
begära förhandsavgöranden från 
EU:s domstol i enlighet med artikel 267 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

5. Europaparlamentet anser att en enhetlig 
patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal. Parlamentet betonar 
dock att den enhetliga patentdomstolen 
måste respektera unionsrätten. Denna 
respekt för unionsrättens företräde och 
korrekta tillämpning bör garanteras bland 
annat genom att man gör det möjligt att 
begära förhandsavgöranden från 
EU:s domstol i enlighet med artikel 267 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Vidare är det nödvändigt att 
se till att ett beslut från den enhetliga 
patentdomstolen som är oförenligt med 
unionslagstiftningen kan leda till någon 
form av ekonomiskt ansvar för en eller 
flera medlemsstater.

Or. de


