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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że skuteczna jednolita ochrona patentowa w Europie może przyczynić się do 
realizacji celu wzrostu gospodarczego dzięki innowacji i w konsekwencji pomóc 
europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, przezwyciężyć kryzys 
gospodarczy i globalną konkurencję;

2. potwierdza, że skuteczny jednolity system ochrony patentowej można zapewnić 
wyłącznie dzięki należycie funkcjonującemu systemowi rozstrzygania sporów 
patentowych; uważa, że taki system musi być zgodny z zasadą nadrzędności prawa 
unijnego;

3. zwraca uwagę, że w następstwie opinii Trybunału Sprawiedliwości nr 1/09 z dnia 8 marca 
2011 r. zaangażowane państwa członkowskie biorące udział we wzmocnionej współpracy 
zobowiązały się za pośrednictwem umowy międzynarodowej do utworzenia centralnego 
sądu patentowego, który stanowiłby część systemów sądowniczych umawiających się 
państw członkowskich;

4. podkreśla w tym kontekście, że istnieje zasadnicza różnica między zwykłymi umowami 
międzynarodowymi a traktatami założycielskimi Unii Europejskiej, gdyż te ostatnie 
ustanawiają nowy porządek prawny, dysponujący własnymi instytucjami, na rzecz 
którego państwa ograniczają w coraz szerszym zakresie swoje prawa suwerenne i któremu 
podlegają nie tylko państwa członkowskie, ale i ich obywatele; nad poszanowaniem tego 
porządku prawnego czuwają zaś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zwykłe 
sądy państw członkowskich;

5. uważa, że centralny sąd patentowy może zostać stworzony na mocy umowy 
międzynarodowej;  podkreśla jednak, że sąd ten musi przestrzegać prawa Unii; uważa, że 
należy zagwarantować poszanowanie nadrzędnego charakteru prawa unijnego i jego 
należyte stosowanie, przewidując między innymi możliwość zwracania się do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym zgodnie 
z art. 267 TFUE;

6. odnotowuje, że projekt umowy mógłby wejść w życie, gdy ratyfikuje go co najmniej 
dziewięć umawiających się państw członkowskich; uważa, że taka sytuacja może 
prowadzić do konieczności wprowadzenia „wzmocnionej współpracy” w ramach 
wzmocnionej współpracy.


