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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind verificarea respectării 
subsidiarităţii propunerii Comisiei de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competenţa 
judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 
[COM(2013) 554 final]. 

Comisia salută opinia favorabilă a Camerei Deputaţilor şi consideră că dialogul politic cu 
parlamentele naţionale, realizat prin transmiterea propunerilor noi ale Comisiei către 
acestea, este o etapă importantă în procesul legislativ al Uniunii. 

în ceea ce priveşte chestiunile ridicate în contribuţia transmisă de Camera Deputaţilor cu 
privire la rezultatele consultărilor cu părţile interesate, Comisia doreşte să prezinte pe scurt 
următoarele clarificări. 

în primul rând, pachetul privind brevetele a făcut obiectul unei consultări largi înainte de 
adoptarea sa. în ianuarie 2006, Comisia a lansat o amplă consultare pe tema viitoarei 
politici în domeniul brevetării în Europa. S-au primit peste 2 500 de răspunsuri de la diverse 
părţi interesate, inclusiv de la întreprinderi din toate sectoarele economice, asociaţii de 
întreprinderi, asociaţii de IMM-uri, specialişti în domeniul brevetelor, autorităţi publice şi 
cadre universitare. Părţile interesate şi-au exprimat sprijinul general în favoarea unui brevet 
„ unitar, accesibil şi competitiv " la nivelul Uniunii. Acest mesaj a fost reiterat în cadrul unei 
audieri publice care a avut loc la 12 iulie 2006, ocazie cu care părţile interesate din 
numeroase domenii şi-au exprimat sprijinul pentru crearea unui brevet cu adevărat unitar şi 
de înaltă calitate. Problema protecţiei prin brevet unitar a fost, de asemenea, abordată pe 
larg în 2008 în cadrul consultării pe tema „Small Business Act" pentru Europa, care a 
constat într-o serie de iniţiative menite să sprijine IMM-urile europene. întreprinderile mici 
şi mijlocii au considerat că nivelul ridicat al taxelor de brevet şi complexitatea juridică a 
sistemului de brevetare constituie obstacole majore. 
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în al doilea rând, în ceea ce priveşte normele privind competenţa în cazul pârâţilor din 
statele terţe, acest aspect a fost supus unei analize aprofundate în evaluarea impactului 
efectuată de Comisie, care însoţeşte propunerea legislativă de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în 
materie civilă şi comercială („Bruxelles I") [SEC(2010)1547 final din 14.12.2010]. Astfel 
cum se explică în expunerea de motive a propunerii Comisiei, evaluarea respectivă viza 
armonizarea competenţei judiciare în cazul pârâţilor din statele terţe, în general. Concluziile 
evaluării sunt, a fortiori, relevante pentru armonizarea limitată în ceea ce priveşte brevetele 
unificate care fac obiectul acestei propuneri. în plus, problema competenţei reziduale sau 
subsidiare (i.e. competenţa instanţelor în cazurile în care pârâţii au domiciliul în afara 
Uniunii Europene) a fost evaluată în detaliu în studiul din 2007privind competenţa reziduală 
condus de Prof. Arnaud Nuyts din cadrul Universităţii din Bruxelles („raportul Nuyts", 
disponibil la adresa http://ec. europa, eu/civiljustice/news/docs/study residual jurisdiction en 
.pdf). Acest studiu arată că norma propusă privind competenţa subsidiară pe baza localizării 
activelor există deja în legislaţia unui număr mare de state membre. în propunerea Comisiei, 
norma este atent definită şi aplicarea acesteia este limitată de anumite condiţii. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor şi 
aşteaptă cu interes continuarea dialogului nostru politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Maroš Šefčovič 
Vicepreşedinte 
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