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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие, че ефективната единна патентна защита в Европа ще допринесе 
за постигане на целта за растеж чрез иновации и по този начин ще помогне на
европейските предприятия, в частност на малките и средните предприятия, да се
справят с икономическата криза и глобалната конкуренция;

2. признава, че ефективната единна патентна защита може да бъде осигурена 
единствено чрез правилно функционираща система за патентно съдопроизводство; 
счита, че тази система трябва да спазва предимството на правото на Съюза;

3. отбелязва, че след представянето на Становище на Съда 1/09 от 8 март 2011 г. 
държавите-членки, участващи в засилено сътрудничество, се ангажираха
посредством международно споразумение да създадат Единен съд за патентите, 
който ще бъде част от съдебните системи на договарящите се държави-членки;

4. подчертава в този контекст съществената разлика между обикновените
международни споразумения и учредителните договори на Европейския съюз, тъй 
като последните установиха нов правен ред със собствени институции, в полза на 
който държавите ограничиха суверенните си права в най-широки области и на който 
субект са не само държавите-членки, но и техните граждани, като пазители на този 
правен ред са Съдът на Европейския съюз и обикновените съдилища и юрисдикции
на държавите-членки;

5. счита, че Единният съд за патентите може да бъде създаден посредством 
международно споразумение; подчертава обаче, че Единният съд за патентите 
трябва да спазва правото на Съюза; счита, че спазването на предимството на 
правото на Съюза и неговото правилно прилагане следва да се осигури, наред с 
другото, чрез предоставяне на възможността за сезиране на Съда на Европейския 
съюз с преюдициални запитвания в съответствие с член 267 от ДФЕС;

6. отбелязва, че проектоспоразумението може да влезе в сила, когато най-малко девет
договарящи се държави-членки са го ратифицирали; счита, че подобно положение 
би могло да доведе до появата на „засилено сътрудничество“ в рамките на 
засиленото сътрудничество;


