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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας
(2011/2176(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2011, για 
την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος 
προστασίας των ευρεσιτεχνιών1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου 
καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (COM(2011)0215),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης 
συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις (COM(2011)0216),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 1/09 του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 20112,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την τόνωση της 
οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της καινοτομίας και για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, ιδίως δε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε να αντιμετωπίσουν 
την οικονομική κρίση και το διεθνή ανταγωνισμό·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου για την έγκριση 
ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας 
των ευρεσιτεχνιών το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, 
η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το 
Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία, και το 
Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν έγκριση προκειμένου να θεσπίσουν ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ τους στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Απριλίου 2011, βάσει της εγκριτικής απόφασης του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας 

                                               
1 ΕΕ L 76, 22.3.2011, σ. 53.
2 ΕΕ C 211, 16.7.2011, σ. 2.
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ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, και πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου 
καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές 
ρυθμίσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Μαρτίου 2011 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
γνωμοδότησε όσον αφορά το Δικαστήριο για τα Ευρωπαϊκά και Κοινοτικά Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας τονίζοντας τις ασυμβατότητές του με το ενωσιακό δίκαιο·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της ομαλής λειτουργίας ενός 
συστήματος επίλυσης των διαφορών στον τομέα των ευρεσιτεχνιών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, 
ακολουθώντας τη γνώμη του Δικαστηρίου, δεσμεύτηκαν να ιδρύσουν, δυνάμει διεθνούς 
συμφωνίας, ένα Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
τηρεί και να εφαρμόζει πλήρως το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που ισχύει και για κάθε εθνικό Δικαστήριο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
ακολουθεί τη νομολογία του Δικαστηρίου ζητώντας την έκδοση προδικαστικών 
αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και η 
ορθή εφαρμογή του πρέπει να διασφαλίζονται βάσει των άρθρων 258, 259 και 260 της 
ΣΛΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
αποτελεί τμήμα των δικαστικών συστημάτων των συμβαλλομένων κρατών μελών και να 
διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα για ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες με ενιαία ισχύ και για 
ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες στις οποίες ορίζονται ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη 
μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα απαιτείται η ύπαρξη 
ενός αποκεντρωμένου πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης των διαφορών 
εξαρτάται από την ποιότητα και την εμπειρία των δικαστών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί μία δέσμη δικονομικών κανόνων που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον όλων των τμημάτων και των βαθμών 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην έκδοση αποφάσεων υψηλής ποιότητας χωρίς περιττές δικαστικές 
καθυστερήσεις και θα πρέπει να βοηθά ιδίως τις ΜΜΕ να προστατεύουν τα δικαιώματά 
τους ή να υπερασπίζονται τον εαυτό τους κατά αβάσιμων αξιώσεων ή ευρεσιτεχνιών που 
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πρέπει να ανακληθούν·

1. ζητεί τη δημιουργία του ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών στον τομέα των 
ευρεσιτεχνιών, δεδομένου ότι μία κατακερματισμένη αγορά ευρεσιτεχνιών και η 
ανομοιογενής επιβολή του νόμου αποτελεί εμπόδιο στην καινοτομία και την πρόοδο στην 
εσωτερική αγορά·

2. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να επικυρώσουν 
τη συμφωνία χωρίς περιττές καθυστερήσεις·

3. τονίζει ότι το Δικαστήριο, ως θεματοφύλακας του ενωσιακού δικαίου, οφείλει στο 
πλαίσιο αυτό να διασφαλίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της ενωσιακής έννομης τάξης και την 
υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου·

4. φρονεί ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει να συμμετάσχουν στην 
ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των 
ευρεσιτεχνιών μπορούν να συμμετάσχουν στο ενιαίο σύστημα επίλυσης των διαφορών 
που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας που ισχύουν στις επικράτειές τους·

5. τονίζει ότι προτεραιότητα του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να 
είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και η βελτίωση της επιβολής των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, εξισορροπώντας με δίκαιο τρόπο τα συμφέροντα των δικαιούχων και των 
ενδιαφερομένων μερών·

Γενική προσέγγιση

6. αναγνωρίζει ότι η δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος επίλυσης διαφορών που 
αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη 
συνεργασία πρέπει να επιτευχθεί μέσω μίας διεθνούς σύμβασης («η Σύμβαση») μεταξύ 
των εν λόγω κρατών μελών («συμβαλλόμενα κράτη μέλη») για την ίδρυση ενός Ενιαίου 
Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας («το Δικαστήριο»)·

7. συνεπώς, τονίζει ότι:

i) συμβαλλόμενα κράτη μέλη μπορεί να είναι μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ii) η Σύμβαση πρέπει να ισχύσει όταν αυτή επικυρωθεί από εννέα τουλάχιστον 
συμβαλλόμενα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τριών κρατών μελών στα οποία 
ίσχυε ο μεγαλύτερος αριθμός ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά το έτος που 
προηγήθηκε του έτους στο οποίο θα λάβει χώρα η Διπλωματική Διάσκεψη για την 
υπογραφή της Σύμβασης και όταν τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός ΧΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας 
στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών και ο 
κανονισμός ΧΧΧ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα 
της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις 
εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις· 

iii) το Δικαστήριο πρέπει να είναι ένα δικαστήριο κοινό στα συμβαλλόμενα κράτη μέλη και 
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να υπόκειται, όπως κάθε εθνικό δικαστήριο, στις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
τήρηση του ενωσιακού δικαίου· συνεπώς, για παράδειγμα, το Δικαστήριο θα 
συνεργάζεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζοντας το άρθρο 267 της 
ΣΛΕΕ·

iv) το Δικαστήριο πρέπει να τηρεί το σύνολο του ενωσιακού δικαίου και να σέβεται την 
υπεροχή του· σε περίπτωση που το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο παραβιάζει το ενωσιακό 
δίκαιο, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη πρέπει να ευθύνονται αλληλεγγύως για τις ζημίες 
που υπέστησαν οι διάδικοι της σχετικής διαδικασίας· επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται η 
διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος όλων των συμβαλλομένων κρατών μελών σύμφωνα 
με τα άρθρα 258, 259 και 260 της ΣΛΕΕ·

Δομή του συστήματος επίλυσης των διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας

8. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής επίλυσης των διαφορών πρέπει να 
είναι αποκεντρωμένο και υποστηρίζει ότι:

i) το δικαστικό σύστημα επίλυσης των διαφορών πρέπει να αποτελείται από ένα πρώτο 
βαθμό δικαιοδοσίας («Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο») και από ένα κατ' έφεσιν βαθμό 
δικαιοδοσίας («Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο»)· για λόγους αποτελεσματικότητας και 
ταχύτητας της διαδικασίας δεν πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω βαθμοί δικαιοδοσίας·

ii) ο αποκεντρωμένος πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας πρέπει να αποτελείται, εκτός από ένα 
κεντρικό τμήμα, και από τοπικά και περιφερειακά τμήματα·

iii)πρόσθετα τοπικά τμήματα σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας θα πρέπει να δημιουργούνται σε 
ένα  συμβαλλόμενο κράτος κατόπιν αιτήματός του, σε περίπτωση που περισσότερες από 
εκατό υποθέσεις ανά ημερολογιακό έτος εισήχθησαν στο συγκεκριμένο συμβαλλόμενο 
κράτος κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της Σύμβασης· προτείνει εξάλλου ο αριθμός των τμημάτων σε ένα συμβαλλόμενο 
κράτος μέλος να μην υπερβαίνει τα τέσσερα· 

iv) ένα περιφερειακό τμήμα πρέπει να ιδρύεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμβαλλομένων 
κρατών μελών κατόπιν αιτήματός τους·

Σύνθεση του Δικαστηρίου και προσόντα των δικαστών

9. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης των διαφορών 
εξαρτάται πρωτίστως από την ποιότητα και την εμπειρία των δικαστών· 

10. Για τον σκοπό αυτόν:

i) αναγνωρίζει ότι η σύνθεση του Δευτεροβάθμιου και του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 
πρέπει να έχει πολυεθνικό χαρακτήρα· θεωρεί ότι η σύνθεσή τους πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις υφιστάμενες δικαστικές δομές· προτείνει, συνεπώς, ότι η σύνθεση 
των τοπικών τμημάτων πρέπει να αποκτήσει πολυεθνικό χαρακτήρα μετά από μία 
μεταβατική περίοδο πέντε ετών, ενώ θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην 
υποβαθμιστούν οι απαιτήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
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δομών· πιστεύει ότι το διάστημα των πέντε ετών πρέπει να αξιοποιηθεί για την εντατική 
κατάρτιση και προετοιμασία των δικαστών·

ii) πιστεύει ότι το Δικαστήριο πρέπει να απαρτίζεται από δικαστές με νομική και τεχνική 
κατάρτιση· οι δικαστές πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις 
ικανότητας και να διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις στον τομέα της επίλυσης διαφορών 
που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και στον τομέα του δικαίου κατά των 
περιορισμών του ανταγωνισμού· τα προσόντα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται, μεταξύ 
άλλων, από σχετική εργασιακή εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση· οι νομικά 
καταρτισμένοι δικαστές πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις 
δικαστικές υπηρεσίες σε ένα συμβαλλόμενο κράτος μέλος· οι δικαστές με τεχνική 
κατάρτιση πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα και εμπειρία στον τεχνολογικό 
τομέα καθώς και γνώσεις στον τομέα του αστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας·

iii) πιστεύει ότι οι διατάξεις της Σύμβασης σχετικά με τη σύνθεση του Δικαστηρίου, μετά τη 
θέσπισή τους, δεν θα πρέπει να τροποποιούνται εκτός εάν, λόγω των διατάξεων αυτών, 
δεν εκπληρούνται οι στόχοι του συστήματος επίλυσης των διαφορών, δηλαδή η ύψιστη 
ποιότητα και αποτελεσματικότητα· προτείνει ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη σύνθεση 
του Δικαστηρίου πρέπει να λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου· 

Διαδικασία

11. πιστεύει, αναφορικά με τα διαδικαστικά ζητήματα, ότι:

i) μία δέσμη δικονομικών κανόνων πρέπει να εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον όλων 
των τμημάτων και των βαθμών δικαιοδοσίας του δικαστηρίου·

ii) η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, αποτελούμενη από ένα γραπτό, ενδιάμεσο και 
προφορικό στάδιο, πρέπει να ρυθμίζεται από το Δικαστήριο με ευλυγισία, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας·

iii)η διαδικασία ενώπιον των τοπικών και περιφερειακών τμημάτων πρέπει να διεξάγεται 
στην επίσημη γλώσσα του συμβαλλόμενου κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το τμήμα 
ή στην επίσημη γλώσσα που έχουν ορίσει τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη τα οποία έχουν 
κοινό περιφερειακό τμήμα· οι διάδικοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν, ως 
γλώσσα της διαδικασίας, τη γλώσσα στην οποία χορηγήθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
υπό τον όρο της έγκρισης του αρμοδίου τμήματος· η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του 
κεντρικού τμήματος πρέπει να είναι η γλώσσα στην οποία χορηγήθηκε το σχετικό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας· η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του Δευτεροβάθμιου 
Δικαστηρίου πρέπει να είναι η γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 
Δικαστηρίου· 

iv) το Δικαστήριο πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα 
προκειμένου να αποτρέπει τυχόν επικείμενη προσβολή δικαιώματος και να απαγορεύει τη 
συνέχιση της εικαζόμενης παραβίασης· η εξουσία αυτή δεν πρέπει ωστόσο να έχει ως 
αποτέλεσμα μία ανεπίτρεπτη αναζήτηση ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας «forum shopping»· 
και

v) οι διάδικοι πρέπει να εκπροσωπούνται μόνο από δικηγόρους εξουσιοδοτημένους να 
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παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων ενός συμβαλλομένου κράτους μέλους· τους 
εκπροσώπους των διαδίκων μπορούν να επικουρούν σύμβουλοι ευρεσιτεχνιών που θα  
πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν το λόγο στις ακροάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου·

Δικαιοδοσία και συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου

12. υπογραμμίζει ότι:

i) το Δικαστήριο πρέπει να διαθέτει αποκλειστική δικαιοδοσία σε θέματα ευρωπαϊκών 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
ορίζουν ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα κράτη μέλη·

ii) ο ενάγων πρέπει να ασκεί την αγωγή ενώπιον του τοπικού τμήματος που βρίσκεται σε ένα 
συμβαλλόμενο κράτος μέλος στο οποίο έλαβε ή ενδέχεται να λάβει χώρα η προσβολή,ή 
στον τόπο κατοικίας του εναγομένου ή στο περιφερειακό τμήμα στο οποίο συμμετέχει το 
συμβαλλόμενο κράτος μέλος· εάν το συμβαλλόμενο κράτος μέλος δεν διαθέτει τοπικό 
τμήμα και δεν συμμετέχει σε περιφερειακό τμήμα, ο ενάγων θα ασκεί την αγωγή ενώπιον 
του κεντρικού τμήματος· οι διάδικοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν 
σχετικά με το τμήμα του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό) 
ενώπιον του οποίου μπορεί να ασκηθεί μία αγωγή·

iii)σε περίπτωση ανταγωγής για ανάκληση, το τοπικό ή περιφερειακό τμήμα πρέπει να έχει τη 
διακριτική ευχέρεια να εκδικάσει την αγωγή για την προσβολή του δικαιώματος 
ανεξαρτήτως του εάν το τμήμα εκδικάζει επίσης την ανταγωγή ή αν παραπέμπει την 
ανταγωγή στο κεντρικό τμήμα· 

iv) οι διατάξεις της Σύμβασης σχετικά με τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, μετά τη θέσπισή 
τους, δεν θα πρέπει να τροποποιούνται εκτός εάν οι στόχοι του συστήματος επίλυσης των 
διαφορών, δηλαδή η ύψιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα, δεν εκπληρούνται εξ 
αιτίας των κανόνων αυτών περί δικαιοδοσίας· φρονεί ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου θα πρέπει να λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου· 

v) οι αποφάσεις όλων των τμημάτων του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου καθώς και οι 
αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου  πρέπει να είναι εκτελεστές σε κάθε 
συμβαλλόμενο κράτος χωρίς να απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας·

vi) πρέπει να καταστεί σαφής στη Σύμβαση η σχέση μεταξύ της Σύμβασης και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/20011· 

Ουσιαστικό δίκαιο

13. φρονεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου πρέπει να βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, τη 
Σύμβαση ,τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) και το εθνικό 
δίκαιο που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη ΣΕΔΕ, τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών που 
εφαρμόζονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είναι δεσμευτικές για όλα τα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου σχετικά με τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Βρυξέλλες I)
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συμβαλλόμενα κράτη μέλη και στο εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων κρατών μελών υπό 
το φως του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου·

14. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να παρέχει στον 
κάτοχό του το δικαίωμα να απαγορεύει την άμεση και έμμεση εκμετάλλευση της 
εφεύρεσης από τρίτους που δεν έχουν λάβει τη συγκατάθεση του δικαιούχου στις 
επικράτειες των συμβαλλομένων κρατών μελών, ότι ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα 
αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης της εφεύρεσης και ότι ο 
δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα να αναζητήσει είτε το διαφυγόν κέρδος λόγω της 
προσβολής του δικαιώματός του καθώς και άλλες απώλειες, ένα εύλογο τέλος 
εκμετάλλευσης είτε το κέρδος που προέκυψε από την παράνομη εκμετάλλευση της 
εφεύρεσης·

o

o o

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη μέσω της 
καινοτομίας. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν ανάγκη των εργαλείων αυτών 
για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση και να παραμείνουν ανταγωνιστικές 
σε διεθνές επίπεδο. 

Το ισχύον σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη προβλέπει τη χορήγηση 
εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας των κρατών 
μελών ή τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Όταν χορηγείται ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διασπάται σε μία δέσμη εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία 
υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία. Το σύστημα αυτό είναι πολύ δαπανηρό και αποτελεί 
αντικείμενο μιας κοστοβόρας και επικίνδυνης δικαστικής διαμάχης σε πολλές χώρες, πράγμα 
το οποίο οδηγεί συχνά στην έκδοση αντιφατικών αποφάσεων. 

Οι προτάσεις σχετικά με την ενιαία προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το 
γλωσσικό καθεστώς, οι οποίες υπόκεινται σήμερα σε νομοθετικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, αποσκοπούν να καταργήσουν το ισχύον αποσπασματικό σύστημα των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η σχεδιαζόμενη δημιουργία 
ενός ενιαίου καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την ίδρυση ενός ενιαίου δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 
Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης στις δύο αυτές νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να 
διατυπώσεις τις απόψεις του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει ολόψυχα τις προσπάθειες του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός 
ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας μεταξύ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. 

Η ίδρυση του Δικαστηρίου με διεθνή σύμβαση – ιδίως υπό το φως της γνωμοδότησης 1/09 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αποτελεί ένα βιώσιμο και θετικό τρόπο θέσπισης 
ενός συνεκτικού συστήματος επίλυσης διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Ο 
σεβασμός της υπεροχής και της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από το Δικαστήριο 
θα πρέπει να διασφαλιστεί με τη δυνατότητα έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ, τη διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με τα άρθρα 258, 259 και 
260 της ΣΛΕΕ και με τη διευκρίνιση ότι τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη πρέπει να ευθύνονται 
για τις ζημίες που προκαλούνται συνεπεία παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου από το 
Δικαστήριο. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να υπάγεται στο δικαστικό σύστημα 
της Ένωσης, δεδομένου ότι συμβαλλόμενα κράτη μέλη μπορούν να είναι μόνο κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Με την αξιοποίηση των υφισταμένων δομών του δικαστικού συστήματος για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας των συμβαλλομένων κρατών μελών, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστος βαθμός 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων 
Ευρεσιτεχνίας θα συμβάλει συνεπώς στη δραστική μείωση των δικαστικών δαπανών 
δεδομένου ότι οι διάδικοι δεν θα πρέπει εφεξής να διεξάγουν παράλληλες δίκες σε διάφορες 
χώρες. Από μελέτες προκύπτει ότι το προτεινόμενο σύστημα επίλυσης των διαφορών θα 
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επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Οι υπέρτεροι στόχοι της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη αναφορικά με τη σύνθεση του δικαστηρίου και τα απαραίτητα προσόντα των 
δικαστών. 
Η δημιουργία πολυεθνικών οργάνων είναι επιθυμητή, στο βαθμό που διασφαλίζονται οι 
απαιτήσεις της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει μία 
σταδιακή μετάβαση σε μία πολυεθνική σύνθεση των τοπικών τμημάτων.

Η κατάρτιση των δικαστών αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του συστήματος 
επίλυσης των διαφορών που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εκτός από το δίκαιο 
ευρεσιτεχνιών, οι δικαστές πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις του δικαίου 
κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δικαστές θα αντιδρούν 
με μεγαλύτερη ευαισθησία σε τυχόν απόπειρες ενός διαδίκου να χρησιμοποιήσει τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ως μέσο προκειμένου να κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης 
του στην αγορά εις βάρος των ανταγωνιστών του. Δεδομένου ότι οι διαμάχες που αφορούν 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορούν περίπλοκα τεχνικά ζητήματα, στη σύνθεση του 
δικαστηρίου πρέπει να συμμετέχουν δικαστές με τεχνική κατάρτιση.

Η εκπροσώπηση των διαδίκων από δικηγόρους που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία τόσο 
στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο των ευρεσιτεχνιών αποτελεί ζήτημα ύψιστης 
σημασίας. Οι σύμβουλοι ευρεσιτεχνιών που δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται ενώπιον 
δικαστηρίου κράτους μέλους μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο και 
πρέπει συνεπώς να μπορούν να λαμβάνουν το λόγο ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ένα ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που λειτουργεί αποτελεσματικά μπορεί να 
εξασφαλίσει βεβαιότητα δικαίου μέσω της ενιαίας ερμηνείας των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων. Η αποτελεσματικότητα του υπό δημιουργία δικαστικού συστήματος και η 
ταυτόχρονη εξασφάλιση αποφάσεων υψηλής ποιότητας είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ιδίως 
για τις ΜΜΕ. Συνεπώς, σε  περίπτωση ανταγωγών για ανάκληση, το τοπικό ή περιφερειακό 
τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει την ανταγωγή στο κεντρικό τμήμα και να 
εκδικάσει ανεξάρτητα την αγωγή για προσβολή του δικαιώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορεί να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις όσον αφορά τη διαδικασία σχετικά με την 
προσβολή του δικαιώματος.

Με την αντικατάσταση των εθνικών δικαστικών συστημάτων που διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό και των δικονομικών κανόνων από ένα συνεκτικό σύστημα, μπορεί να βελτιωθεί η 
άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και η 
άμυνα έναντι αβάσιμων αξιώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία δεν έπρεπε να 
είχαν χορηγηθεί.

Μετά από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, φαίνεται να υλοποιείται μία γνήσια ενιαία 
αγορά για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που μπορεί να παράσχει νομική ασφάλεια και να είναι 
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Το Κοινοβούλιο οφείλει να υποστηρίξει το σχέδιο αυτό.


