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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. συμφωνεί ότι η αποτελεσματικότητα ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
στην Ευρώπη θα συνέβαλε στην τόνωση της οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της 
καινοτομίας και συνεπώς θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και το διεθνή 
ανταγωνισμό·

2. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματικότητα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της ομαλής λειτουργίας ενός 
συστήματος επίλυσης διαφορών στον τομέα των ευρεσιτεχνιών· θεωρεί ότι το σύστημα 
αυτό πρέπει να σέβεται την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου·

3. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, 
ακολουθώντας τη γνώμη αριθ. 1/09 του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2011, 
δεσμεύτηκαν να ιδρύσουν, δυνάμει διεθνούς συμφωνίας, ένα Ενιαίο Δικαστήριο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το οποίο θα αποτελεί μέρος των δικαστικών συστημάτων των 
συμβαλλομένων κρατών μελών·

4. τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ουσιαστική διαφορά μεταξύ συνήθων διεθνών συμφωνιών 
και των ιδρυτικών συνθηκών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίες έχουν εγκαθιδρύσει μια 
νέα έννομη τάξη με δικά της θεσμικά όργανα, χάριν της οποίας τα κράτη έχουν περιορίσει 
τα κυριαρχικά τους δικαιώματα σε διαρκώς διευρυνόμενους τομείς και στην οποία 
υπόκεινται όχι μόνο τα κράτη μέλη αλλά και οι υπήκοοί τους, ενώ θεματοφύλακες της 
έννομης αυτής τάξης είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τακτικά 
δικαστήρια και τα δικαιοδοτικά όργανα των κρατών μελών·

5. φρονεί ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορεί να συσταθεί δυνάμει 
διεθνούς συμφωνίας·  τονίζει ωστόσο, ότι το δικαστήριο αυτό πρέπει να σέβεται το 
ενωσιακό δίκαιο· πιστεύει ότι ο εν λόγω σεβασμός της υπεροχής και της ορθής 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου θα πρέπει να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων,  με τη 
δυνατότητα έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ· 

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο συμφωνίας θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή εφόσον 
επικυρωθεί από εννέα τουλάχιστον συμβαλλόμενα κράτη μέλη· φρονεί ότι η κατάσταση 
αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη μιας "ενισχυμένης συνεργασίας" στο 
πλαίσιο του μηχανισμού της ενισχυμένης συνεργασίας·


