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_____________________________________________________________ 
 

Amendamentul 1 

Propunere de regulament 
Considerentul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La 19 februarie 2013, anumite state 
membre au semnat un acord privind Curtea 
Unică în materie de Brevete. Acest acord 
prevede că nu intră în vigoare înainte de 
prima zi a celei de a patra luni de la data 
intrării în vigoare a modificărilor 
Regulamentului (UE) nr. 1215 privind 
relația acestuia din urmă cu acordul. 

(1) La 19 februarie 2013, anumite state 
membre au semnat un acord privind Curtea 
Unică în materie de Brevete. Acest acord 
prevede că nu intră în vigoare înainte de 
prima zi a celei de a patra luni de la data 
intrării în vigoare a modificărilor 
Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a privind relația acestuia din 
urmă cu acordul. 

 ________________ 

 1a Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 decembrie 2012 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială 
(JO L 351, 20.12.2012, p. 1). 

Justificare 

Ar fi preferabil să se menționeze în primul considerent titlul complet al regulamentului 
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modificat. 
 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 
Considerentul 4 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Modificările aduse Regulamentului 
(UE) nr. 1215/2012 care sunt prevăzute în 
prezentul regulament în ceea ce privește 
Curtea Unică pentru Brevete au menirea 
de a stabili competența internațională a 
acestei instanțe și nu aduc atingere 
repartizării interne a acțiunilor între 
diviziunile Curții respective și nici 
mecanismelor descrise în Acordul UPC în 
ceea ce privește exercitarea competenței, 
inclusiv a competenței exclusive, pe 
parcursul perioadei de tranziție prevăzute 
în acordul respectiv. 

Justificare 

Considerentul urmărește clarificarea scopului modificărilor: regulamentul se referă la dreptul 
privat internațional general. Distribuția internă a sarcinilor în Curte nu face obiectul 
modificărilor Regulamentului Bruxelles I reformat. 
 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 
Considerentul 5 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Instanța comună ar trebui să poată fi 
sesizată cu privire la litigiile care implică 
pârâți din state terțe, în temeiul normei 
privind competența subsidiară, în cazul 
particular în care un reclamant din UE 
intentează o acțiune împotriva unui pârât 
dintr-un stat terț în fața unei instanțe 
comune cu privire la o încălcare a unui 
brevet european unitar care dă dreptul la 
despăgubiri atât în interiorul, cât și în 
afara UE. O astfel de competență 
subsidiară ar trebui exercitată de instanța 
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comună în cazul în care bunurile care 
aparțin pârâtului sunt situate într-unul 
sau mai multe state membre care sunt 
parte la acordul de instituire a instanței 
comune, iar litigiul în cauză prezintă 
suficiente legături cu unul sau mai multe 
dintre aceste state membre, de exemplu 
pentru că pârâtul este domiciliat pe 
teritoriul acestuia sau probele referitoare 
la litigiu se află în statul respectiv. La 
stabilirea jurisdicției sale, instanța 
comună ar trebui să țină cont de valoarea 
proprietății în cauză, care nu ar trebui să 
fie nesemnificativă și care ar trebui să 
facă posibilă executarea hotărârii, cel 
puțin în parte, în statele membre care sunt 
părți la acordul de instituire a instanței 
comune. 

Justificare 

Considerentul clarifică dispoziția referitoare la jurisdicția subsidiară inclusă în normele 
privind instanțele comune. 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 
Considerentul 11 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) Considerentul 11 se modifică după 
cum urmează: 

(11) În sensul prezentului regulament, 
instanțele din statele membre ar trebui să 
cuprindă instanțe comune mai multor state 
membre, precum Curtea de Justiție din 
Benelux atunci când își exercită 
competența judiciară asupra unor aspecte 
care intră sub incidența domeniului de 
aplicare al prezentului regulament. Prin 
urmare, hotărârile pronunțate de aceste 
instanțe ar trebui să fie recunoscute și puse 
în executare în conformitate cu prezentul 
regulament. 

„(11) În sensul prezentului regulament, 
instanțele din statele membre ar trebui să 
cuprindă instanțe comune mai multor state 
membre, precum Curtea Unică pentru 
Brevete sau Curtea de Justiție din Benelux, 
atunci când își exercită competența 
judiciară asupra unor aspecte care intră sub 
incidența domeniului de aplicare al 
prezentului regulament. Prin urmare, 
hotărârile pronunțate de aceste instanțe ar 
trebui să fie recunoscute și puse în 
executare în conformitate cu prezentul 
regulament.” 
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Justificare 

Având în vedere importanța viitoarei Curți Unice pentru Brevete, ar trebui menționat în 
considerente Regulamentul Bruxelles I. 
 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 
Articolul 71 b – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cazul în care pârâtul nu este 
domiciliat pe teritoriul unui stat membru și 
prezentul regulament nu conferă în alt mod 
competența cu privire la acesta, dispozițiile 
de la capitolul II se aplică la fel ca în cazul 
în care pârâtul ar fi domiciliat pe 
teritoriul unui stat membru. Dispozițiile 
de la articolul 35 se aplică chiar și în cazul 
în care instanțele din statele terțe sunt 
competente să judece cauza pe fond. 

(2) În cazul în care pârâtul nu este 
domiciliat pe teritoriul unui stat membru și 
prezentul regulament nu conferă în alt mod 
competența cu privire la acesta, capitolul II 
se aplică în mod corespunzător, indiferent 
de domiciliul pârâtului. O instanță 
comună poate fi sesizată în vederea 
instituirii de măsuri privind măsuri 
provizorii, inclusiv de protecție, chiar dacă 
instanțele unui stat terț sunt competente pe 
fond. 
 

Justificare 

Pare a fi necesară clarificarea sensului acestui paragraf. 
 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 
Articolul 71 b – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În cazul în care pârâtul nu este 
domiciliat pe teritoriul unui stat membru 
și nicio instanță a unui stat membru nu 
este competentă în temeiul prezentului 
regulament, se poate introduce o acțiune 
împotriva pârâtului în fața instanței 
comune dacă: 

(3) În cazul în care o instanță comună este 
competentă în cazul unui pârât în temeiul 
alineatului (2) într-un litigiu legat de o 
încălcare a unui brevet european care 
duce la un prejudiciu în cadrul Uniunii, 
instanța respectivă poate avea competență 
și în legătură cu prejudiciul care rezultă 
în afara Uniunii din această încălcare. 

(a) bunurile aparținând pârâtului se află Competența se poate stabili numai dacă 
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într-un stat membru care este parte la 
acordul de instituire a instanței comune; 

bunurile aparținând pârâtului se află într-
unul sau mai multe state membre care 
sunt părți la acordul de instituire a 
instanței comune și litigiul are o legătură 
suficientă cu unul sau mai multe dintre 
aceste state membre. 

(b) valoarea bunurilor nu este 
nesemnificativă față de valoarea 
pretenției; 

 

(c) litigiul are o legătură suficientă cu orice 
stat membru care este parte la acordul de 
instituire a instanței comune. 

 

Justificare 

Amendamentul reformulează propunerea referitoare la un temei de jurisdicție subsidiară și 
urmărește să clarifice faptul că toate statele membre care sunt parte la acord sunt considerate 
ca și constituind o singură arie legală pentru determinarea existenței factorilor de legătură. 
 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 
Articolul 1 – punctul 2 
Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 
Articolul 71 d – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Cu toate acestea, în cazul în care 
recunoașterea și executarea unei hotărâri 
pronunțate de o instanță comună este 
solicitată într-un stat membru care este 
parte la acordul de stabilire a instanței 
respective, toate normele acordului 
referitoare la recunoaștere și executare se 
aplică în locul prezentului regulament. 

Justificare 

În cazul în care un acord de instituire a unei instanțe comune conține dispoziții speciale privind 
recunoașterea și executarea, acest paragraf prevede aplicarea acestora în locul normelor 
generale ale regulamentului Bruxelles I între statele membre părți. 
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Amendamentul 8 

Propunere de regulament 
Articolul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la 10 ianuarie 2015. Se aplică de la 10 ianuarie 2015. 

Justificare 

Acordul CUB va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni ulterioare intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Din moment ce Regulamentul Bruxelles I se va aplica în 
orice caz doar de la 10 ianuarie 2015, data intrării în vigoare a regulamentului poate fi 
avansată fără consecințe juridice negative, dar cu avantajul că Acordul CUB va intra în 
vigoare cu o lună mai devreme. 
 


