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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is het ermee eens dat doeltreffende eenheidsoctrooibescherming in Europa zou bijdragen 
aan de doelstelling van groei door innovatie en daarmee het Europese bedrijfsleven zou 
helpen, met name het midden- en kleinbedrijf, om de economische crisis en de 
wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden;

2. erkent dat een efficiënte eenheidsoctrooibescherming alleen kan worden gewaarborgd 
door middel van een adequaat functionerend systeem voor octrooigeschillenbeslechting; is 
van mening dat een dergelijk systeem het primaat van de EU-wetgeving moet eerbiedigen;

3. neemt kennis van het feit dat, nadat het Hof van Justitie op 8 maart 2011 Advies 1/09 
heeft uitgebracht, de betrokken lidstaten die deelnamen aan nauwere samenwerking, zich 
via een internationale overeenkomst hebben gecommitteerd aan de oprichting van een 
gemeenschappelijk octrooigerecht, dat deel zou moeten gaan uitmaken van het 
gerechtelijk systeem van de lidstaten die de overeenkomst hebben ondertekend; 

4. onderstreept in deze context het wezenlijke verschil tussen gewone internationale 
overeenkomsten en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie, aangezien door de 
laatstgenoemde een nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen met eigen instellingen, ten 
gunste waarvan de lidstaten hun soevereine rechten op steeds meer vlakken hebben 
ingeperkt, en waaraan niet alleen lidstaten maar ook hun staatsburgers zich moeten 
onderwerpen, met het Hof van Justitie van de Europese Unie en de gewone rechtbanken 
en andere rechterlijke instanties van de lidstaten als hoeders van deze rechtsorde;;

5. is van mening dat een gemeenschappelijk octrooigerecht kan worden ingesteld door 
middel van een internationale overeenkomst; onderstreept echter dat het 
gemeenschappelijke octrooigerecht de EU-wetgeving moet eerbiedigen; vindt dat dit 
respect voor het primaat en de correcte toepassing van de EU-wetgeving onder andere 
moet worden gegarandeerd door te voorzien in de mogelijkheid om prejudiciële 
beslissingen aan te vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie conform artikel 
267 VWEU; 

6. neemt kennis van het feit dat de ontwerpovereenkomst van kracht kan worden zodra ten 
minste negen lidstaten deze hebben geratificeerd; is van mening dat een dergelijke situatie 
kan leiden tot het ontstaan van ‘nauwere samenwerking’ binnen het kader van nauwere 
samenwerking.


