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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Partilha da opinião segundo a qual uma protecção eficaz da patente unitária na Europa 
contribuirá para o cumprimento do objectivo do crescimento através da inovação, 
ajudando as empresas europeias, sobretudo as pequenas e médias empresas, a enfrentarem 
a crise económica e a concorrência a nível mundial;

2. Reconhece que só é possível assegurar uma protecção eficaz da patente unitária através de 
um sistema de resolução de litígios em matéria de patentes que funcione de forma 
adequada; entende que esse sistema deve respeitar o primado do Direito da União;

3. Observa que, no seguimento do parecer 1/09 do Tribunal de Justiça, de 8 de Março de 
2011, foi através de um acordo internacional que os Estados-Membros envolvidos, 
participantes na cooperação reforçada, se comprometeram a criar um Tribunal de Patentes 
Unificado que seria integrado nos sistemas judiciais dos Estados-Membros contratantes;

4. Assinala, neste contexto, que existe uma diferença substancial entre os acordos 
internacionais ordinários e os tratados constitutivos da União Europeia, uma vez que os 
últimos criaram uma nova ordem jurídica, dotada de instituições próprias, em cujo 
benefício os Estados limitaram, em domínios cada vez mais vastos, os seus direitos 
soberanos, e cujos sujeitos são não apenas os Estados-Membros, mas também os seus 
nacionais, e que os guardiães dessa ordem jurídica são o Tribunal de Justiça da União 
Europeia e os tribunais ordinários dos Estados-Membros;

5. Entende que um Tribunal de Patentes Unificado poderá ser criado através de um acordo 
internacional; salienta, não obstante, que o Tribunal de Patentes Unificado deve respeitar a 
legislação da União;  considera que este respeito e a correcta aplicação da legislação da 
União devem ser garantidos, inter alia, prevendo a possibilidade de apresentar pedidos de 
decisão prejudicial do Tribunal de Justiça da União Europeia em conformidade com o 
artigo 267.º do TFUE;

6. Observa que o projecto de acordo poderá entrar em vigor quando pelo menos nove 
Estados-Membros contratantes tiverem procedido à sua ratificação; considera que uma 
situação como esta poderá dar lugar ao surgimento de uma «cooperação reforçada» no 
âmbito da cooperação reforçada.


