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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s tím, že účinná jednotná patentová ochrana v Evropě by přispěla k růstu 
prostřednictvím inovací, což by pomohlo evropským podnikům, zejména pak malým
a středním podnikům čelit hospodářské krizi a obstát v celosvětové hospodářské soutěži;

2. uznává, že účinnost jednotné patentové ochrany lze zajistit pouze tehdy, bude-li řádně 
fungovat systém řešení patentových sporů; věří, že takovýto systém musí respektovat 
primární postavení práva Evropské unie;

3. poukazuje na to, že po stanovisku Soudního dvora 1/09 ze dne 8. března 2011 se členské 
státy, které se účastní posílené spolupráce, rozhodly vytvořit prostřednictvím mezinárodní 
dohody Jednotný soud pro řešení patentových sporů, který bude součástí soudních 
systémů smluvních členských států;

4. v tomto kontextu zdůrazňuje, že mezi běžnými mezinárodními smlouvami a zakládajícími 
smlouvami Evropské unie je podstatný rozdíl, neboť posledně jmenované smlouvy 
vytvořily nový právní řád s vlastními institucemi, v jehož prospěch se státy ve stále větším 
rozsahu vzdávají svých svrchovaných práv, a jehož subjekty nejsou jen členské státy, ale 
rovněž jejich státní příslušníci; přičemž strážci tohoto právního řádu jsou Soudní dvůr 
Evropské unie a řádné soudy členských států;

5. je názoru, že Jednotný soud pro řešení patentových sporů může být vytvořen 
prostřednictvím mezinárodní smlouvy; zdůrazňuje však, že Jednotný soud pro řešení 
patentových sporů musí dodržovat právo Evropské unie; věří, že by mělo být zajištěno 
dodržování zásady nadřazenosti práva Evropské unie a jeho řádného uplatňování, mimo 
jiné prostřednictvím ustanovení umožňujícího požádat Soudní dvůr Evropské unie
o rozhodnutí o předběžné otázce v souladu s článkem 267 SFEU;

6. poukazuje na to, že návrh dohody by mohl vstoupit v platnost v okamžiku, kdy by ho 
ratifikovalo alespoň devět členských států; domnívá se, že by takováto situace mohla vést
k „posílené spolupráci“ v rámci posílené spolupráce;


