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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. este de acord că o protecție prin brevet unitar eficientă în Europa ar contribui la creșterea 
economică prin inovare și ar sprijini, astfel, întreprinderilor europene, în special a IMM-
urilor, să facă față crizei economice și concurenței globale;

2. recunoaște că o protecție eficientă prin brevet unitar poate fi asigurată numai printr-un 
sistem  de soluționare a litigiilor în materie de brevete care să funcționeze corespunzător; 
consideră că un astfel de sistem trebuie să respecte supremația dreptului Uniunii;

3. constată că, în urma emiterii avizului nr. 1/09 din 8 martie 2011 a Curții de Justiție, statele 
membre implicate, participante la cooperarea consolidată, s-au angajat să înființeze un 
tribunal unic pentru soluționarea litigiilor în materie de brevete prin intermediul unui 
acord internațional;

4. subliniază, în acest sens, diferența substanțială între acordurile internaționale obișnuite și 
tratatele de instituire a Uniunii Europene, acestea din urmă instituind o nouă ordine 
juridică, având propriile lor instituții în favoarea cărora statele își limitează drepturile 
suverane în domenii din ce în ce mai largi, instituții cărora li se supun nu mai statele 
membre ci și cetățenii acestora, iar rolul de gardieni ai ordinii juridice fiind îndeplinit de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene și de instanțele ordinare și tribunalele din statele 
membre;

5. consideră că un tribunal unic pentru brevete poate fi creat prin intermediul unui acord 
internațional; subliniază, însă, că tribunalul unic pentru brevete trebuie să respecte 
legislația Uniunii; consideră că acest respect pentru supremația și aplicarea corectă a 
dreptului Uniunii trebuie asigurat inclusiv prin posibilitatea prevederii de cereri de 
pronunțare a hotărârilor preliminare de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolul 267 din TFUE;

6. observă că proiectul de acord ar putea intra în vigoare când a fost ratificat de minim nouă 
state membre; consideră că o astfel de situație ar conduce la apariția unei „cooperări 
consolidate” în interiorul cooperării consolidate;


