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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet håller med om att ett effektivt enhetligt patentskydd i EU skulle bidra 
till målet med tillväxt genom innovation och därmed hjälpa europeiska företag, särskilt 
små och medelstora företag, att hantera den ekonomiska krisen och den globala 
konkurrensen.

2. Europaparlamentet inser att ett effektivt enhetligt patentskydd kan garanteras endast 
genom ett välfungerande system för patenttvister. Ett sådant system måste respektera 
unionsrättens företräde.

3. Europaparlamentet konstaterar att de medlemsstater som deltog i det fördjupade 
samarbetet åtog sig, efter domstolens yttrande 1/09 av den 8 mars 2011, att genom ett 
internationellt avtal inrätta en enhetlig patentdomstol som skulle vara en del av de 
avtalsslutande medlemsstaternas rättssystem.

4. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang att det finns en väsentlig skillnad 
mellan vanliga internationella avtal och EU:s grundfördrag, såtillvida att de sistnämnda 
har skapat en ny rättsordning som förfogar över sina egna institutioner, för vilka staterna 
har begränsat sina suveräna rättigheter på allt vidare områden. Det är inte bara 
medlemsstaterna utan även deras medborgare som omfattas av denna rättsordning, och det 
åligger EU:s domstol och medlemsstaternas allmänna domstolar att skydda den.

5. Europaparlamentet anser att en enhetlig patentdomstol kan inrättas genom ett 
internationellt avtal. Parlamentet betonar dock att den enhetliga patentdomstolen måste 
respektera unionsrätten. Denna respekt för unionsrättens företräde och korrekta 
tillämpning bör garanteras bland annat genom att man gör det möjligt att begära 
förhandsavgöranden från EU:s domstol i enlighet med artikel 267 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

6. Europaparlamentet konstaterar att avtalsförslaget skulle kunna träda i kraft när det har 
ratificerats av minst nio avtalsslutande medlemsstater. En sådan situation skulle kunna 
leda till att det uppstår ett ”fördjupat samarbete” inom det fördjupade samarbetet.


