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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. soglaša, da bi učinkovito enotno patentno varstvo v Evropi prispevalo k doseganju cilja 
rasti prek inovacij in bi tako pomagalo evropskim podjetjem, zlasti malim in srednjim 
podjetjem, pri soočanju z gospodarsko krizo in svetovno konkurenco;

2. priznava, da je mogoče učinkovito enotno patentno varstvo zagotoviti samo z ustrezno 
delujočim sistemom reševanja patentnih sporov; je prepričan, da mora takšen sistem 
spoštovati prednost prava Unije;

3. ugotavlja, da so se po izreku mnenja Sodišča EU 1/09 z dne 8. marca 2011 države članice, 
ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju, z mednarodnim sporazumom obvezale k 
oblikovanju enotnega sodišča za patente, ki bi bilo del sodnih sistemov držav članic 
podpisnic sporazuma;

4. v tej povezavi poudarja vsebinsko razliko med običajnimi mednarodnimi sporazumi in 
ustanovitvenimi pogodbami Evropske unije, saj so slednje vzpostavile nov pravni red in 
imajo svoje institucije, v korist katerih so države članice omejile svoje suverene pravice 
na vedno širših področjih, in katerim niso podrejene le države članice, temveč tudi njihovi 
državljani, varuhi tega pravnega reda pa so Sodišče Evropske unije in redna sodišča držav 
članic;

5. meni, da je enotno sodišče za patente mogoče ustanoviti z mednarodnim sporazumom; 
vseeno poudarja, da mora enotno sodišče za patente spoštovati pravo Unije; je prepričan, 
da bi bilo treba takšno spoštovanje prednosti in ustrezno uporabo prava Unije zagotoviti 
tudi s tem, da se predvidi možnost zahtevanja predhodnega odločanja Sodišča Evropske 
unije v skladu s členom 267 PDEU;

6. ugotavlja, da bi osnutek sporazuma lahko začeti veljati, ko ga ratificira najmanj devet 
držav članic podpisnic sporazuma; meni, da bi takšen položaj lahko privedel do pojava 
“okrepljenega sodelovanja” znotraj okrepljenega sodelovanja.


