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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s tým, že efektívna jednotná ochrana patentov v Európe by prispela k cieľu v 
oblasti rastu prostredníctvom inovácií, a tým by pomohla európskym podnikom, najmä 
malým a stredným, čeliť hospodárskej kríze a globálnej konkurencii;

2. uznáva, že účinnú jednotnú ochranu patentov možno zabezpečiť iba prostredníctvom 
riadne fungujúceho systému riešenia patentových sporov; je presvedčený, že takýto 
systém musí rešpektovať nadradenosť práva EÚ;

3. konštatuje, že po doručení stanoviska Súdneho dvora 1/09 z 8. marca 2011 sa zúčastnené 
členské štáty zapojené do posilnenej spolupráce formou medzinárodnej dohody zaviazali, 
že vytvoria jednotný patentový súd, ktorý bude súčasťou právnych systémov zmluvných 
členských štátov;

4. zdôrazňuje v tejto súvislosti zásadný rozdiel medzi bežnými medzinárodnými dohodami a 
zmluvami o založení Európskej únie, keďže zmluvy o založení ustanovili nový právny 
poriadok s vlastnými inštitúciami, v prospech ktorého štáty obmedzili svoje zvrchované 
práva v čoraz širších oblastiach a ktorému podliehajú nielen členské štáty, ale aj ich štátni 
príslušníci, pričom ochrancami tohto právneho poriadku sú Súdny dvor Európskej únie a 
všeobecné súdy a tribunály členských štátov;

5. zastáva názor, že jednotný patentový súd možno vytvoriť prostredníctvom medzinárodnej 
dohody, zdôrazňuje však, že takýto súd musí rešpektovať právo Únie; je presvedčený, že 
toto rešpektovanie nadradenosti a riadne uplatňovanie právnych predpisov Únie by malo 
byť zaistené okrem iného tým, že bude zabezpečená možnosť požiadať Súdny dvor 
Európskej únie o predbežný nález v súlade s článkom 267 ZFEÚ;

6. konštatuje, že navrhnutá dohoda by mohla nadobudnúť platnosť, keď ju ratifikuje 
najmenej deväť zmluvných členských štátov; domnieva sa, že takáto situácia by mohla 
viesť k vzniku „posilnenej spolupráce“ v rámci posilnenej spolupráce.


