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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. sutinka, kad veiksminga bendra patentinė apsauga Europoje padėtų siekti augimo 
pasitelkiant inovacijas tikslo ir taip padėtų Europos įmonėms, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, įveikti krizę ir pasaulinę konkurenciją;

2. pripažįsta, kad veiksminga bendra patentinė apsauga gali būti užtikrinta tik sukūrus 
tinkamai veikiančią patentų ginčų nagrinėjimo sistemą; mano, kad taikant tokią sistemą 
turi būti užtikrinama Sąjungos teisės viršenybė;

3. pažymi, kad, paskelbus 2011 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo nuomonę Nr. 1/09, 
susijusios valstybės narės, dalyvaujančios vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą, 
įsipareigojo Bendrą patentų teismą, kuris būtų susitariančiųjų valstybių narių jurisdikcijos 
sistemų dalis, įsteigti ne kitaip, o pagal tarptautinį susitarimą;

4. taigi pabrėžia, kad paprasti tarptautiniai susitarimai iš esmės skiriasi nuo Europos 
Sąjungos steigimo sutarčių – pastarosiomis įsteigta nauja teisinė tvarka, turinti savo 
institucijas, kurios naudai valstybės vis platesnėse srityse apribojo savo suverenias teises 
ir kurios subjektai yra ne tik valstybės narės, bet ir jų nacionaliniai subjektai, šią teisinę 
tvarką palaiko Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir valstybių narių bendrieji teismai 
ir tribunolai;

5. laikosi nuomonės, kad Bendrą patentų teismą galima įsteigti sudarant tarptautinį 
susitarimą; vis dėlto pabrėžia, kad Bendras patentų teismas turi laikytis Sąjungos teisės; 
pabrėžia, kad ši pagarba Sąjungos teisės viršenybei ir tinkamam taikymui turėtų būti 
užtikrinta, inter alia, suteikiant galimybę pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
267 straipsnį prašyti, kad Europos Teisingumo Teismas priimtų prejudicinius sprendimus;

6. pažymi, kad susitarimo projektas galėtų įsigalioti, kai jį ratifikuotų mažiausiai devynios 
susitariančiosios valstybės narės; mano, kad dėl tokios padėties galėtų atsirasti 
vadinamasis tvirtesnis bendradarbiavimas jau esamo tvirtesnio bendradarbiavimo srityje.


