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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért azzal, hogy a szabadalmak valóban egységes európai oltalma hozzájárulna az 
innováción alapuló növekedés célkitűzésének eléréséhez és ezáltal segítené az európai 
vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat a gazdasági válsággal és a 
globális versennyel való szembenézésben;

2. elismeri, hogy az egységes szabadalmi oltalom kizárólag akkor lehet hatékony, ha azt 
megfelelően működő szabadalmi bíráskodási rendszer kíséri; úgy véli, hogy egy ilyen 
rendszernek el kell ismernie az uniós jog elsőbbségét;

3. megjegyzi, hogy a Bíróság 2011. március 8-i 1/09. sz. véleményének közzétételét 
követően a megerősített együttműködésben részt vevő érintett tagállamok nemzetközi 
megállapodásban vállaltak kötelezettséget az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozására, 
amely része lesz az aláíró tagállamok igazságszolgáltatási rendszerének;

4. ennek kapcsán rámutat, hogy jelentős különbség van az egyszerű nemzetközi 
megállapodások és az Európai Unió alapító szerződései között, mivel az utóbbiak új 
jogrendet hoztak létre, amely saját intézményekkel rendelkezik, amelynek javára az 
államok egyre több területen korlátozták szuverén jogaikat, amelynek nem csak a 
tagállamok, hanem állampolgáraik is alanyai; és e jogrend őrei az Európai Unió Bírósága, 
valamint a tagállamok rendes bíróságai és törvényszékei;

5. úgy véli, hogy az Egységes Szabadalmi Bíróságot nemzetközi megállapodás révén lehetne 
felállítani; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az Egységes Szabadalmi Bíróságnak 
tiszteletben kell tartania az uniós jogot; úgy véli, hogy az uniós jog elsőbbségét és 
megfelelő alkalmazását többek között annak lehetővé tételével kellene biztosítani, hogy az 
Egységes Szabadalmi Bíróság az EUMSZ 267. cikke alapján előzetes döntéshozatalt 
kérhessen az Európai Unió Bíróságától;

6. megjegyzi, hogy a megállapodástervezet akkor léphet hatályba, ha legalább kilenc, a 
megállapodásban részt vevő tagállam ratifikálja; úgy véli, hogy egy ilyen helyzet a 
megerősített együttműködésen belüli „megerősített együttműködés” kialakulásához 
vezethet.


